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Sammanfattning	  	  
	  
Självständigt	  arbete	  2	  –	  Musiklärarprogrammet,	  inriktning	  gymnasieskolan	  
Titel:	   ”Tjejer	  är	  ofta	  enklare	  att	  ha	  att	  göra	  med”:	  En	  video-‐	  och	   intervjustudie	  om	  hur	  
sångundervisning	  och	  sånglärares	  bemötande	  påverkas	  av	  elevens	  biologiska	  kön	  	  
Författare:	  Sanna	  Larsson	  	  
Termin	  och	  år:	  VT	  -‐	  16	  
Kursansvarig	  institution:	  Musikhögskolan	  Ingesund,	  Karlstads	  universitet	  
Handledare:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
Examinator:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
Föreliggande	  arbete	  inriktar	  sig	  på	  att	  utifrån	  ett	  genusperspektiv	  undersöka	  hur	  sång-‐
lärares	  elevbemötande	  påverkas	  av	  elevens	  biologiska	  kön.	  Med	  hjälp	  av	  videoobservat-‐
ioner	   av	   lärarnas	   sångundervisning	   i	   kombination	   med	   semistrukturerade	   intervjuer	  
med	   de	   observerade	   lärarna	   har	   olika	   teman	   framkommit	   i	   analysarbetet	   av	   lärarnas	  
elevbemötande	  och	  uttalade	  uppfattningar	  kring	  kön	  och	  genus.	  Resultatet	  visar	  att	  den	  
mest	   markanta	   skillnaden	   i	   lärarnas	   bemötande	   är	   hur	   mycket	   lärarna	   skrattar	   eller	  
skämtar	  med	  eleverna.	  Lärarnas	  förhållningssätt	  till	  sångarens	  roll	  presenteras	  samt	  hur	  
det	  påverkar	  lärarnas	  lektionsupplägg.	  Vidare	  behandlar	  resultatet	  hur	  det	  sociala	  sam-‐
spelet	  mellan	  lärare	  och	  elev	  fungerar,	  hur	  uppmuntran	  och	  beröm	  ges	  samt	  hur	  lärar-‐
nas	   uppfattningar	   kring	   känslomässiga	   skillnader	   mellan	   pojkar	   och	   flickor	   tycks	   på-‐
verka	  sångundervisningen	  och	  lärarnas	  elevbemötande.	  I	  diskussionen	  behandlas	  bland	  
annat	  hur	  genusordningen	   styrks	  genom	  såväl	   lärarnas	  elevbemötande	   som	  elevernas	  
bemötande	  av	  lärarna	  samt	  hur	  normer	  och	  förväntningar	  färgar	  deras	  sociala	  interakt-‐
ioner.	  	  	  	  	  
	  
Nyckelord:	  sång,	  sångundervisning,	   sånglärare,	  bemötande,	  genus	  och	  socialkonstrukt-‐
ionism	  
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Abstract	  	  
	  
Thesis	  2	  –	  Music	  Teacher	  Education	  Programme	  
Title:	  “Girls	  are	  often	  easier	  to	  deal	  with”:	  A	  video	  and	  interview	  study	  on	  how	  vocal	  tu-‐
toring	  and	  vocal	  teachers	  treatment	  is	  affected	  by	  the	  students	  biological	  sex.	  	  
Author:	  Sanna	  Larsson	  
Semester	  and	  year:	  Spring	  term	  -‐16	  
Course	  coordinator	  institution:	  Ingesund	  School	  of	  Music,	  Karlstad	  university	  
Supervisor:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
Examiner:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
The	  purpose	  of	  the	  study	  is	  to,	  from	  a	  gender	  perspective,	  investigate	  how	  vocal	  teach-‐
ers	  treatment	  of	  the	  student	  is	  affected	  by	  the	  student’s	  biological	  sex.	  With	  the	  help	  of	  
video	  observations	  of	   the	   teachers	  vocal	   tutoring	   in	  combination	  with	  semi-‐structured	  
interviews	  certain	  themes	  have	  emerged	  from	  the	  analysis	  of	  the	  teachers	  treatment	  of	  
the	  students	  and	  stated	  views	  on	  sex	  and	  gender.	  The	  result	  shows	  that	  the	  most	  signifi-‐
cant	  difference	  in	  the	  teacher’s	  attitude	  towards	  the	  students	  is	  the	  amount	  of	  teachers	  
joke	   and	   laughter.	   The	   teachers	   approach	   towards	   the	   singers	   function	   is	   presented	  
along	  with	  how	  that	  seems	  to	  affect	  the	  teachers	  approach	  towards	  vocal	  tutoring.	  The	  
result	  also	  display	  how	  the	  social	  interaction	  appears	  between	  the	  teacher	  and	  students,	  
how	  encouragement	  and	  praise	  is	  given	  and	  how	  the	  teachers	  perceptions	  on	  emotional	  
distinctions	   between	   boys	   and	   girls	   are	   effecting	   the	   vocal	   tutoring	   and	   the	   teachers	  
treatment	  of	   the	   students.	   In	   the	   chapter	  on	  discussion	   I	  present,	   among	  other	   things,	  
how	  both	   teachers	   and	   students	  due	   to	   their	   attitude	   towards	   each	  other	   confirm	   the	  
gender	  order	  and	  lastly	  how	  social	  structures	  and	  expectations	  affects	  their	  social	  inter-‐
actions.	  	  
	  
Key	  words:	  singing,	  vocal	  tutoring,	  vocal	  teacher,	  gender,	  sex	  and	  social	  constructionism	  
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Förord	  
	  
Först	  och	  främst	  vill	  jag	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  samtliga	  medverkande	  i	  denna	  studie,	  lä-‐
rare	  som	  elever.	  Ni	  gjorde	  denna	  studie	  möjlig	  och	  jag	  är	  så	  tacksam	  för	  er	  medverkan!	  
	  
Tusen	   tack	   till	  min	   handledare	  Ragnhild	   Sandberg	   Jurström	   för	   intressanta	   och	   hjälp-‐
samma	  samtal	  och	  diskussioner.	  Tack	  för	  pålitlighet,	  trygghet	  och	  stöttning!	  
	  
Tack	  till	  alla	  skrivkompisar	   i	  biblioteket!	  Det	  har	  varit	  roligt	  och	  mysigt	  att	  dela	  skriv-‐
stressen	  med	  er.	  	  
	  
Tack	  till	  Kristoffer	  för	  att	  du	  stöttat	  och	  peppat	  när	  jag	  behövt	  det	  som	  mest!	  
	  
Jag	  vill	  också	  tacka	  alla	  vänner,	  lärare	  och	  administrativ	  personal	  på	  Ingesund	  som	  gjort	  
de	  här	  fem	  åren	  på	  musikhögskolan	  helt	  fantastiska!	  Tack	  för	  all	  omtänksamhet,	  musik,	  
glädje,	  skratt	  och	  tårar.	  Jag	  kommer	  aldrig	  att	  glömma	  er.	  	  
	  
	  
	  
	  
Sanna	  Larsson	  
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1	  Inledning	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  först	  en	  inledande	  text	  där	  mitt	  valda	  intresseområde	  besk-‐
rivs.	  Därefter	  presenteras	  studiens	  problemområde	  samt	  dispositionen	  i	  arbetet.	  

1.1	  Inledande	  text	  
Det	  var	   först	  efter	  ett	  par	  år	   in	  på	  musiklärarutbildningen	  som	  intresset	   för	  genus	  och	  
könsnormer	  startade	  på	  riktigt.	  Det	  var	  först	  då	  som	  jag	  började	  förstå	  att	  alla	  de	  känslor	  
jag	  hade	  haft	  genom	  alla	  år	  som	  jag	  hållit	  på	  med	  musik,	  känslan	  av	  att	  inte	  vara	  tillräck-‐
ligt	  bra,	  inte	  vara	  riktigt	  lika	  viktig	  som	  de	  andra	  i	  bandet	  eller	  inte	  talad	  till	  på	  samma	  
sätt	  som	  killarna	  i	  gruppen,	  inte	  bara	  var	  en	  fix	  idé	  från	  min	  sida.	  Jag	  hörde	  från	  andra	  
sångare	  och	  andra	  tjejer	  att	  de	  hade	  känt	  samma	  sak	  och	  ju	  mer	  vi	  pratade	  om	  det	  desto	  
fler	  och	  tydligare	  mönster	  kunde	  vi	  urskilja.	  Jag	  har	  pratat	  med	  killar	  som	  otaliga	  gånger	  
fått	  höra	  från	  sånglärare	  att	  de	  sjunger	  ”coolt”	  och	  ”häftigt”	  och	  jag	  har	  pratat	  med	  tjejer	  
som	  precis	  lika	  många	  gånger	  hade	  fått	  höra	  att	  de	  sjunger	  ”fint”	  och	  ”vackert”,	  men	  väl-‐
digt	  sällan	  tvärtom.	  	  
	  
Där	   någonstans,	   i	   all	   frustration	   över	   vilken	   påverkan	   det	   haft	   på	   mig	   och	   så	   många	  
andra,	  växte	  intresset	  för	  att	  ta	  reda	  på	  om	  det	  är	  så	  här	  det	  fortfarande	  ser	  ut	  i	  Sverige	  
idag,	  eller	  om	  jag	  och	  de	  andra	  jag	  pratat	  med,	  bara	  haft	  oturen	  i	  mötet	  med	  sånglärare	  
som	  varit	  omedvetna	  om	  könsroller	  och	  konsekvenserna	  av	  dem.	  Vad	  kunde	  då	  inte	  vara	  
mer	   intressant	   än	   att	   själv	   göra	   en	   djupdykning	   i	   precis	   detta,	   för	   att	   ta	   reda	   på	   hur	  
kommunikationen	  mellan	  lärare	  och	  elev	  kan	  se	  ut	  i	  sångundervisningen	  på	  gymnasie-‐
nivå,	  om	  elevens	  biologiska	  kön	  tycks	  ha	  en	  inverkan	  på	  kommunikationen	  och	  hur	  lä-‐
rarna	  själva	  ser	  på	  det.	  Jag	  vill	  försöka	  ta	  reda	  på	  hur	  medvetenheten	  hos	  sånglärare	  kan	  
se	  ut	  och	  om	  den	  har	  någon	  inverkan	  på	  undervisningen.	  Kanske	  är	  det	  enkelt	  att	  göra	  
sig	   själv	  medveten	  men	  att	   aktivt	   förändra	   sitt	   arbetssätt	  desto	   svårare.	  Kanske	  anser	  
vissa	  att	   tydliga	  skillnader	   i	   sångundervisningen	   faktiskt	  är	  en	  nödvändighet	  på	  grund	  
av	  fysiologiska	  skillnader	  mellan	  könen.	  Kanske	  vill	  många	  förändra	  och	  förbättra,	  men	  
vet	   inte	  hur.	  Det	  här	  arbetet	   skrivs	   inte	  utifrån	  någon	   tanke	  att	   ”sätta	  dit”	  någon	  eller	  
några	  av	  de	  som	  medverkar	  i	  studien.	  Min	  förhoppning	  är	  snarare	  att	  eventuella	  skillna-‐
der	  som	  uppmärksammas	  kan	  leda	  till	  nya	  insikter	  om	  hur	  vi	  faktiskt	  arbetar	  i	  vardagen	  
och	  det	  ser	  jag	  snarare	  som	  något	  positivt,	  att	  vi	  kan	  lära	  av	  varandra,	  att	  ständigt	   lära	  
och	  att	  utvecklas,	  det	  är	  min	  bild	  av	  vad	  läraryrket	  i	  stort	  innebär.	  	  

1.2	  Problemområde	  
Genusdebatten	  har	  växt	  sig	  allt	  starkare	   i	  Sverige	  bara	  på	  ett	  par	  år	  och	  ett	  av	  skolans	  
uppdrag	   är,	   enligt	   Skolverket	   (2011),	   att	   arbeta	   för	   att	  motverka	   de	   stereotypa	   köns-‐
roller	  som	  finns	  i	  samhället	  idag	  samt	  att	  arbeta	  för	  jämställdhet	  mellan	  könen.	  	  

	  
Utbildningen	  ska	  förmedla	  och	  förankra	  respekt	  för	  de	  mänskliga	  rättigheter-‐
na	   och	   de	   grundläggande	   demokratiska	   värderingar	   som	   det	   svenska	   sam-‐
hället	  vilar	  på	   […]	  Skolan	  ska	  aktivt	  och	  medvetet	   främja	  kvinnors	  och	  mäns	  
lika	  rätt	  och	  möjligheter.	  Eleverna	  ska	  uppmuntras	  att	  utveckla	  sina	  intressen	  
utan	  fördomar	  om	  vad	  som	  anses	  kvinnligt	  och	  manligt.	  (Skolverket,	  2011)	  	  

	  
Sång	  är	  ett	  instrument	  som	  generellt	  förknippas	  med	  femininitet	  och	  därmed	  har	  jag	  sett	  
att	  en	  hel	  del	  sånglärare	  vill	  göra	  allt	  de	  kan	  för	  att	  behålla	  de	  killar	  som	  faktiskt	  vill	  ta	  
sånglektioner.	  Detta	  kan	  ske	  genom	  att	  läraren	  exempelvis	  ställer	  lägre	  krav	  på	  killarna	  
och	  tycks	  mer	  måna	  om	  att	  bygga	  upp	  en	  kompisrelation	  till	  eleven	  snarare	  än	  en	  lärar-‐
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elev-‐relation.	  Lärarna	   tycks	  också	  sträva	  efter	  att	  uppfattas	  som	  roliga	  och	  snälla	  med	  
förhoppningen	  att	  eleven	  stannar	  kvar	  hos	  läraren.	  Det	  är	  bara	  ett	  par	  exempel	  på	  skill-‐
nader	  i	  undervisningen	  som	  kan	  påträffas	  och	  som	  tycks	  vara	  beroende	  av	  elevens	  bio-‐
logiska	   kön.	   Är	   elevens	   biologiska	   kön	   avgörande	   för	   vårt	   sätt	   att	   kommunicera	  med	  
våra	  elever?	  Vilka	  anpassningar	  är	  rimliga	  och	  vilka	  är	  det	  inte?	  Min	  allmänna	  förhopp-‐
ning	  är	  givetvis	  att	  skillnader	  mellan	  könen	  inte	  ska	  finnas	  överhuvudtaget	  och	  att	  even-‐
tuella	  undervisningsskiljaktigheter	  snarare	  beror	  på	  individanpassning	  än	  könsanpass-‐
ning.	  Min	  förhoppning	  med	  studien	  är	  dock	  att	  skiljaktigheter	  i	  lärarnas	  bemötande	  som	  
kan	  antas	  bero	  på	  elevens	  biologiska	  kön	  skall	  bli	  synliga	  för	  att	  vi	  ska	  bli	  medvetna	  om	  
hur	  det	  kan	  se	  ut	  i	  sångundervisning	  och	  därmed	  kunna	  arbeta	  för	  att	  motverka	  sådana	  
skiljaktigheter.	  	  
	  
Intentionen	  med	  studien	  är	  därmed	  att	  synliggöra	  eventuella	  mönster	  i	   lärarnas	  val	  av	  
undervisningsmetod	   och	   kommunikationssätt	   som	   kan	   kopplas	   samman	  med	   elevens	  
biologiska	   kön.	   Jag	   har	   valt	   detta	   område	   då	   jag	   tycker	   att	   genusarbetet	   i	   skolan	   idag	  
behöver	  få	  ta	  större	  plats	  och	  tas	  på	  större	  allvar.	  Dessutom	  ser	  jag	  det	  som	  en	  möjlighet	  
att	  lära	  mig	  mer	  om	  ämnet	  och	  förhoppningsvis	  komma	  ut	  i	  yrkeslivet	  med	  många	  bra	  
insikter	  och	  lärdomar	  om	  hur	  jag	  aktivt	  kan	  arbeta	  med	  genusfrågor	  i	  min	  undervisning.	  	  

1.3	  Arbetets	  disposition	  	  
I	  kapitel	  1	  presenteras	  en	  inledande	  text	  följt	  av	  studiens	  problemområde	  och	  disposit-‐
ion.	  I	  kapitel	  2	  presenteras	  tidigare	  forskning	  som	  är	  av	  relevans	  för	  studien	  följt	  av	  pro-‐
blemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor.	  Vidare	  presenteras	  i	  kapitel	  3	  de	  teoretiska	  
utgångspunkter	  som	  legat	  till	  grund	  för	  studien	  i	  form	  av	  socialkonstruktionism	  och	  ge-‐
nusteori.	  Studiens	  metodologiska	  utgångspunkter	  presenteras	  i	  kapitel	  4	  följt	  av	  etiska	  
överväganden	  och	  studiens	  giltighet	  och	  tillförlitlighet.	  Resultatet	  presenteras	   i	  kapitel	  
5.	  I	  det	  avslutande	  kapitlet	  6	  presenteras	  resultatdiskussionen	  följt	  av	  metoddiskussion,	  
arbetets	  betydelse	  samt	  fortsatt	  forskning	  inom	  området.	  	  
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2	  Bakgrund	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  några	  begrepp	  som	  är	  relevanta	   för	  studien,	   tidigare	   forsk-‐
ning	   inom	  det	  valda	  ämnesområdet	  samt	  problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrå-‐
gor.	  	  

2.1	  Forskningsfältet	  
Under	  detta	  tema	  presenteras	  bland	  annat	  skillnaderna	  i	  begreppen	  kön	  och	  genus,	  hur	  
kroppen	  fungerar	  som	  genusskapare	  samt	  hur	  genusforskningen	  ser	  ut	  i	  musik	  och	  sång.	  	  

2.1.1	  Definitioner	  av	  genusrelaterade	  begrepp	  
I	  engelskan	  används	  ordet	  ”sex”	  när	  det	  talas	  om	  det	  biologiska	  könet	  och	  ”gender”	  som	  
indikerar	  det	  sociokulturella	  könet.	  Under	  slutet	  av	  1980-‐talet	   introducerades	  en	  mot-‐
svarighet	   i	   svenska	   språket	  mellan	   ”kön”	  och	   ”genus”	   (Lykke,	   2009,	   s.	   9).	  Ordet	  genus	  
härstammar	  från	  latinet	  och	  betyder	  härkomst,	  släkt,	  stam,	  kön,	  art	  och	  slag.	  Begreppet	  
genus	   används	   idag	   inom	   humanistisk	   och	   samhällsvetenskaplig	   forskning	   och	   teori-‐
bildning	  för	  att	  förstå	  och	  urskilja	  de	  föreställningar,	  idéer	  och	  handlingar	  som	  tillsam-‐
mans	   formar	   människors	   sociala	   kön	   (NE,	   2016).	   Genus	   är	   också,	   enligt	   Manns	   och	  
Hirdman	   (2016),	   de	   socialt	   konstruerade	   föreställningar	   som	   tillskrivs	  manlighet	   och	  
kvinnlighet	  där	  utgångspunkten	  är	  att	  betydelsen	  av	  kön	  är	  socialt	  och	  kulturellt	  skapad.	  
Med	  andra	  ord	  så	  innebär	  det	  att	  genus	  är	  något	  som	  konstrueras,	  skapas,	  och	  något	  vi	  
lär	  oss	  av	  omgivningen.	  Innebörden	  av	  att	  vara	  man	  eller	  kvinna	  är	  därmed	  beroende	  av	  
tid	  och	  rum.	  	  
	  
Hur	  begreppet	  kön	  ska	  användas	  har	  det	   inom	  genusforskningen	  rått	  delade	  meningar	  
om.	  Lykke	  (2009)	  menar	  till	  exempel	  att	  kön	  definieras	  utifrån	  vilka	  vi	  är	  utifrån	  fysiska	  
aspekter	  medan	  genus	   snarare	  handlar	  om	  det	  vi	  gör.	  Det	   finns	   idag	   fler	  benämningar	  
inom	  området	  för	  ordet	  kön	  som	  kan	  vara	  viktiga	  att	  reda	  ut	  i	  den	  här	  texten	  för	  att	  på	  
så	  vis	  redogöra	  för	  vad	  jag	  har	  tagit	  ställning	  till	   i	   föreliggande	  arbete.	  En	  del	  av	  dessa	  
redogörelser	   finner	   inget	  direkt	  stöd	   i	   forskningen	  men	  är	  väl	  vedertagna	   i	  genus-‐	  och	  
könsdebatten	  och	  jag	  anser	  dem	  därför	  vara	  relevanta	  för	  föreliggande	  forskningsstudie.	  	  	  	  
	  
• Biologiskt	   kön	   innebär	   att	   könet	   definieras	   utifrån	   fysiska	   faktorer.	   Det	   handlar	   till	  
exempel	  om	  inre	  och	  yttre	  könsorgan,	  könskromosomer	  och	  hormonnivåer,	  huruvida	  
en	  person	  har	  äggstockar,	  testiklar,	  vagina,	  penis,	  högst	  nivå	  av	  östrogen	  eller	  testos-‐
teron	  eller	  om	  en	  person	  har	  XX	  eller	  XY-‐kromosomer	  (NE,	  2016).	  	  

	  
• Juridiskt	  kön	  är	  det	  kön	  som	  står	  registrerat	  i	  folkbokföringen,	  i	  passet	  och	  i	  legitimat-‐
ionen	  och	  framgår	  också	  av	  personnumret.	  I	  Sverige	  finns	  två	  juridiska	  kön,	  kvinna	  el-‐
ler	  man,	  och	  alla	  barn	  som	  föds	  tilldelas	  ett	  juridiskt	  kön	  som	  baseras	  på	  deras	  biolo-‐
giska	  kön	  (NE,	  2016)	  

	  
• Det	  sociala	  könet	  handlar	  om	  vad	  som	  anses	  typiskt	  manligt	  och	  kvinnligt.	  Ett	  annat	  
ord	  för	  socialt	  kön	  är	  genus	  och	  har	  att	  göra	  med	  de	  förväntningar	  som	  finns	  på	  de	  re-‐
spektive	  könen.	  Synen	  av	  vad	  som	  är	  manligt	  respektive	  kvinnligt	  har	  ändrat	  sig	  ge-‐
nom	  åren	  och	  ser	  olika	  ut	  i	  olika	  delar	  av	  världen	  (Manns	  &	  Hirdman,	  2016).	  
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• Könsroll	   är	   en	   sammanfattande	   term	   för	   socialt	   och	   kulturellt	   betingade	   skillnader	  
mellan	   könen	   vad	   gäller	   beteende,	   värderingar,	   normer,	   frågeställningar,	   resurser,	  
makt	  och	  prestige	  (Helander	  &	  Björnberg,	  2016).	  	  

	  
• Könsidentitet	  är	  en	  persons	  självidentifierade	  kön,	  alltså	  det	  kön	  som	  en	  person	  kän-‐
ner	  sig	  som.	  Det	  behöver	   inte	  vara	  detsamma	  som	  det	  biologiska,	   juridiska	  eller	  det	  
sociala	  könet	  (NE,	  2016).	  	  	  

	  
• Könsuttryck	   innefattar	   hur	   en	   person	   uttrycker	   sitt	   kön	   genom	   exempelvis	   kläder,	  
kroppsspråk,	  frisyr,	  socialt	  beteende	  och	  röst	  (NE,	  2016).	  	  

	  
Bestående	  och	  tydliga	  mönster	  i	  sociala	  relationer	  bildar	  vad	  den	  sociala	  teorin	  kallar	  för	  
”strukturer”,	  skriver	  Connell	  och	  Pearse	  (2015).	  I	  det	  avseendet	  måste	  genus	  betraktas	  
som	  en	  social	  struktur.	  Lite	  enklare	  uttryckt	  handlar	  genus	  om	  hur	  samhället	   förhåller	  
sig	  till	  människokroppen	  och	  de	  konsekvenser	  som	  det	  förhållningssättet	  får,	  både	  i	  våra	  
privatliv	  men	  också	  för	  mänsklighetens	  framtid.	  Enligt	  Connell	  och	  Pearse	  handlar	  genus	  
inte	   bara	   om	   identitet,	   arbete,	   makt	   eller	   sexualitet;	   det	   handlar	   om	   alla	   dessa	   saker	  
samtidigt.	  Hur	  genusmönster	  ser	  ut	  skiljer	  sig	  också	  mellan	  olika	  kulturer	  och	  samman-‐
hang.	  Hur	  de	  ser	  ut	  påverkar	  dock	  inte	  det	  faktum	  att	  de	  ändå	  är	  genusmönster.	  	  
	  
Att	  skolan	  bidrar	  till	  att	  uppmuntra	  de	  könsroller	  som	  finns	  stöds	  bland	  annat	  i	  Swains	  
(2005)	  forskning,	  och	  inte	  minst	  i	  utformning	  av	  maskuliniteten.	  Det	  finns	  enligt	  Swain	  
många	  olika	  sätt	  att	  skapa,	  bibehålla	  eller	  förhindra	  olika	  typer	  av	  maskuliniteter	  inom	  
skolvärlden,	   och	   hur	   en	   skola	   väljer	   att	   fördela	   resurser	   och	   utforma	   undervisningen	  
kommer	  att	  ha	  en	  stor	  inverkan	  på	  hur	  pojkar	  och	  flickor	  upplever	  vardagen	  i	  skolan.	  Att	  
skapa	  en	  pojke	  har	  kommit	  att	  användas	  som	  ett	  uttryck	  för	  att	  benämna	  skolors	  inver-‐
kan	   på	   skapandet	   av	   maskulinitet	   i	   och	   utanför	   undervisningen.	   Till	   exempel	   menar	  
Swain	  att	  den	  sportiga	  maskuliniteten	  kan	  gagnas	  av	  skolor	  som	  uppmuntrar	  tävlingsid-‐
rott	  i	  motsats	  till	  en	  skola	  som	  inte	  arbetar	  utifrån	  det	  på	  samma	  sätt.	  Vidare	  har	  relat-‐
ionen	  mellan	   lärare	   och	   elever	   noga	   studerats	   av	   Swain	   och	   implicerar	   att	   lärare	   ofta	  
lägger	  stor	  vikt	  vid	  elevernas	  kön	  och	  därmed	  också	  är	  med	  och	  gör	  könsåtskillnaden	  till	  
en	  central	  del	  av	  elevernas	  identitet.	  Lärare,	  liksom	  föräldrar,	  tenderar	  nämligen	  att	  be-‐
handla	  pojkar	  och	   flickor	  utifrån	  könsstereotyper.	  Till	   exempel	   är	   lärare	  mer	  benägna	  
att	   tillskriva	  pojkars	   akademiska	   framgångar	   som	  en	  naturlig	   fallenhet	  medan	   flickors	  
akademiska	  framgångar	  förknippas	  med	  hårt	  arbete.	  Samtidigt	  upplever	  många	  pojkar	  i	  
skolan,	  enligt	  Swain,	  att	  den	  förväntning	  som	  finns	  på	  dem	  från	  skolans	  och	  lärarnas	  håll	  
krockar	  med	   samhällets	   och	   deras	   egna	   förväntningar	   på	   sig	   själva	   för	   att	   passa	   in	   i	  
mansrollen.	  	  

2.1.2	  Kroppen	  som	  genusskapande	  	  	  
Den	  betraktade	  kroppen	  tycks	  vara	  central	   i	  musikaliska	  handlingar	  och	  är	  också	  med	  
och	  skapar	  genus	  i	  klassrummet,	  skriver	  Borgström	  Källén	  (2014).	  Borgström	  Källén	  har	  
i	  sin	   forskning	   från	  2014	  studerat	  hur	  ensembleundervisning	  på	  estetgymnasiet	  ser	  ut	  
med	  fokus	  på	  genusskapande.	  I	  hennes	  forskning	  uttrycker	  framförallt	  flickorna	  på	  olika	  
sätt	  att	  de	  känner	  sig	  betraktade	  i	  ensembleundervisningsrummet	  och	  i	  inspelningsstu-‐
dion.	  Det	  synliggörs	  bland	  annat	  genom	  att	  de	  påtalar	  behovet	  av	  ett	  eget	  rum,	  det	  vill	  
säga	   en	   plats	   där	   de	   kan	   undgå	   att	   bli	   granskade.	   Liknande	   önskemål	   uttrycks	   av	   en	  
pojke	  endast	  vid	  ett	  tillfälle.	  Green	  (1997)	  menar	  att	  det	  genom	  historien	  varit	  en	  omöj-‐
lighet	   för	   kvinnor	   att	   framträda	   som	   instrumentalister	   utan	   att	   kroppen	   objektifieras,	  
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vilket	   dessutom	   har	   ansetts	   vara	   en	   naturlig	   del	   av	   deras	   framträdande.	   Kvinnor	   har	  
därför	  i	  första	  hand	  ansetts	  som	  ”kvinnliga”	  och	  först	  i	  andra	  hand	  blivit	  sedda	  som	  in-‐
strumentalister.	  Borgström	  Källén	  (2014)	  menar	  därmed	  att	   flickorna,	  genom	  att	  välja	  
en	  så	  homosocial	  miljö	  som	  möjligt,	  exempelvis	  sångensemble,	  därmed	  skapar	  sitt	  eget	  
rum	  där	  granskning	  och	  objektifiering	  av	  kroppen	  tonas	  ner.	  I	  ett	  exempel	  från	  en	  av	  de	  
observerade	   pop/rock-‐ensemblerna	   spelar	   gruppen	   en	   punklåt	   där	   läraren	   uppmanar	  
eleverna	  att	  ”go	  bananas”.	  Det	  anammas	  av	  samtliga	  pojkar	  i	  ensemblen,	  men	  flickorna	  
gör	  ingen	  större	  förändring	  i	  sitt	  kroppsspråk.	  Läraren	  ber	  de	  två	  sångarna	  samt	  en	  gi-‐
tarrist	  och	  basist,	  som	  alla	  är	   flickor,	  att	  dansa	  ”fuldans”	  och	  ”stå	  och	   fula	  sig”	  (s.	  107)	  
samtidigt	  som	  han	  hoppar	  runt	   i	   rummet	  med	  yviga	  och	  utagerande	  rörelser	  och	  med	  
stark	  röstvolym	  som	  för	  att	  visa	  hur	  de	  kan	  göra.	  Problematiken	  med	  detta,	  menar	  Borg-‐
ström	  Källén,	  är	  att	   flickornas	  återhållna	   förkroppsligande	  av	  musiken	  kan	   tolkas	  som	  
att	  lärarna	  eftersträvar	  ett	  stilideal	  som	  inte	  bjuder	  in	  flickorna.	  Det	  yviga	  och	  kraftfulla	  
uttryck	  som	  förespråkas	  är	  inte	  vad	  som	  anses	  feminint	  och	  skapar	  därmed	  en	  konflikt	  
med	  vad	  den	  normativa	  förståelsen	  av	  att	  vara	  flicka	  innebär	  och	  hur	  de	  då	  bör	  agera.	  	  
	  
Butler	   (2007)	  pratar	   om	  en	  heterosexuell	  matris	   där	   kvinnors	   och	  mäns	   kroppar	   kon-‐
strueras	  med	  utgångspunkt	  i	  ett	  för	  givet	  taget	  heterosexuellt	  begär.	  Detta	  görs	  genom	  
att	  flickor/kvinnor	  konstrueras	  som	  en	  skillnad	  eller	  motpol	  till	  pojkar/män	  med	  syfte	  
att	  komplettera	  och	  attrahera	  varandra.	  Det	  som	  läraren	  efterlyser	  i	  Borgström	  Källéns	  
(2014)	  exempel	  ovan	  är	  således	  inte	  bara	  en	  konstruktion	  av	  rockmusiker	  utan	  också	  ett	  
förkroppsligande	  av	  pojke/man	  som	  spelar	  rock,	  vilket	  bryter	  mot	  flickornas	  normativa	  
beteende	  som	  faller	  inom	  normen	  för	  vad	  det	  innebär	  att	  vara	  flicka.	  	  

2.1.3	  Genusforskning	  i	  musik	  
Karlsson	   (2002)	   har	   i	   sin	   studie	   undersökt	   prestationer,	   motivation	   samt	   social	   bak-‐
grund	   hos	   elever	   på	   estetgymnasium	   runt	   om	   i	   Sverige.	   Studien	   genomfördes	  
1998/1999	  och	  kan	  därför	  tyckas	  lite	  förlegad	  men	  innehåller	  en	  hel	  del	   intressant	  in-‐
formation.	  Resultatet	   visar	  bland	  annat	   att	  det	   finns	   en	   tydlig	  uppdelning	   av	  pojk-‐	   re-‐
spektive	  flickinstrument	  och	  att	  detsamma	  gäller	  vid	  val	  av	  musikkurser	  i	  skolan.	  Pojkar	  
väljer	  i	  högre	  grad	  musikteknologiska	  kurser	  och	  säger	  sig	  då	  ha	  valt	  kursen	  av	  eget	  in-‐
tresse.	   Flickor	  är	   istället	  överrepresenterade	  på	  kurser	   såsom	  sång	  och	   rytmik	  och	  de	  
pojkar	  som	  valt	  dessa	  kurser	  uppger	  i	  högre	  grad	  att	  de	  valt	  kursen	  på	  grund	  av	  att	  de	  
känt	  ett	  tvång,	  till	  exempel	  att	  de	  är	  i	  behov	  av	  poängen,	  medan	  flickorna	  uppger	  att	  va-‐
let	  grundar	  sig	  i	  eget	  intresse.	  Borgström	  Källéns	  (2014)	  studie	  visar	  att	  det	  hos	  elever-‐
na	   finns	   en	   förväntan	   att	   pojkarna	   ska	   vara	  duktiga	   och	  drivande	   inom	  det	  musiktek-‐
nologiska	  området	  medan	  flickorna	  exponerar	  sig	  som	  att	  de	  är	  i	  ständigt	  behov	  av	  hjälp	  
för	  att	  klara	  av	  det	  musikteknologiska.	  	  	  
	  
Vidare	   ställer	   sig	   Karlsson	   (2002)	   frågan	   om	   skolan	   förstärker	   genusskillnader,	   vilket	  
kan	  vara	  en	  anledning	  till	  varför	  elevernas	  instrument-‐	  och	  genrebredd	  minskas	  under	  
gymnasietiden	  på	  ett	  estetiskt	  program.	  En	  intressant	  aspekt	  som	  framkommer	  i	  studien	  
är	  att	  även	  om	  antal	  framträdanden	  inom	  skolans	  regi	  är	  lika	  många	  för	  pojkar	  som	  för	  
flickor	  finns	  det	  ändå	  en	  väsentlig	  skillnad.	  Hennes	  studie	  visar	  att	  pojkar,	  i	  högre	  grad,	  
får	  framträda	  i	  den	  genre	  som	  de	  huvudsakligen	  ägnar	  sig	  åt	   i	  ämnet	  ensemble	  medan	  
flickornas	  framträdande	  är	  mindre	  beroende	  av	  vad	  de	  gjort	  i	  ämnet.	  Exempelvis	  får	  61	  
%	  av	  de	  pojkar	  som	  alltid	  spelar	  pop/rock	  i	  ensemble	  också	  uppträda	  med	  den	  genren	  
medan	  enbart	  42	  %	  av	  flickorna	  i	  samma	  genre	  får	  göra	  detsamma.	  Vad	  detta	  grundar	  
sig	  på	  besvaras	   inte	   i	   studien,	  men	  en	  anledning	   tros	  vara	  att	   läraren	   tenderar	  att	  an-‐
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passa	   pojkarnas	   framträdanden	   efter	   deras	   genreinriktning	   mer	   än	   efter	   flickornas.	  
Karlsson	  skriver	  också	  att	  den	  här	  genusskillnaden	  påträffas	   i	  alla	  genrer	  på	  estetpro-‐
gram	  runt	  om	  i	  Sverige.	  	  
	  
I	  Borgström	  Källéns	  (2014)	  resultat	  framhävs	  tydliga	  spår	  av	  könsrollernas	  inverkan	  på	  
elevernas	  agerande	  i	  ensembleundervisning	  samt	  hur	  lärare	  till	  viss	  del	  är	  med	  och	  bi-‐
drar	  till	  detta.	  Exempel	  på	  detta	  är	  några	  pop/rockensembler	  som	  båda	  har	  två	  elgitarr-‐
ister	  vardera	  bestående	  av	  en	  pojke	  och	  en	  flicka.	  I	  samtliga	  grupper	  var	  uppdelningen	  
gitarristerna	  emellan	  alltid	  densamma.	  Det	  är	  alltid	  pojkarna	  som	  står	  för	  solo-‐	  och	  riff-‐
spel1	  och	  flickorna	  för	  ackompanjemanget.	  Borgström	  Källén	  menar	  att	  detta	  inte	  är	  fö-‐
remål	  för	  någon	  förhandling	  så	  vitt	  hon	  kan	  se,	  utan	  det	  verkar	  vara	  givet	  att	  det	  är	  poj-‐
karna	  som	  spelar	  solistiskt	  medan	  flickorna	  ackompanjerar.	  Det	  här	  visar	  sig	  vara	  gene-‐
rellt	   i	   all	   ensembleundervisning	   på	   så	   sätt	   att	   flickorna	   ofta	   intar	   en	   understödjande,	  
komplementär	  roll	  i	  förhållande	  till	  pojkarna.	  Det	  görs	  på	  olika	  sätt	  men	  framförallt	  ge-‐
nom	  att	  flickornas	  kroppsspråk	  är	  mer	  återhållet	  och	  att	  de	  tar	  mindre	  plats	  med	  ljud	  än	  
vad	   pojkarna	   gör.	   Hos	   de	   observerade	   pop/rockensemblerna	   betraktas	   aspekter	   som	  
virtuositet,	  autenticitet,	  sound,	  styrka,	  attack	  och	  lekfullhet	  vara	  definitionen	  av	  bra	  mu-‐
sicerande	  utifrån	  den	  givna	  genren,	   enligt	   såväl	   lärare	   som	  elever.	  Detta,	  menar	  Borg-‐
ström	  Källén,	  gynnar	  pojkarna	  då	  deras	   identitetskonstruktioner	  ofta	  rimmar	  med	  hur	  
dessa	  aspekter	  konstrueras	  musikaliskt.	  Ofta	  när	  flickorna	  instrueras	  eller	  korrigeras	  av	  
lärarna	  är	  det	  med	  hänvisning	  till	  brister	  i	  ovan	  nämnda	  aspekter,	  men	  flickorna	  själva	  
föredrar	  snarare	  att	  sjunga	  fint,	  ”waila”	  samt	  spela	  svagt	  och	  försiktigt.	  	  
	  
I	  grupparbeten	  där	  eleverna	  ska	  skriva	   låtar	   tillsammans	  tycks	  de	  grupper	  som	  består	  
av	   en	   pojke	   och	   flicka	   bildats	   för	   att	   eleverna	  menar	   att	   deras	   respektive	   kunskaper	  
kompletterar	   varandra.	   Borgström	   Källén	   (2014)	   berättar	   att	   det	   oftast	   innebär	   att	  
flickorna	  tar	  ansvar	  för	  melodi,	  harmonik,	  sång	  och	  text	  medan	  pojkarna	  står	  för	  sound,	  
ljudeffekter,	   val	   av	   inspelningsprogram,	   inspelning,	  mixning	   och	   redigering.	  Dessutom	  
är	  det	  pojkarna	  som	  står	  för	  spelandet	  av	  instrument	  när	  de	  spelas	  in.	  	  
	  
Borgström	  Källén	  (2014)	  	  påpekar	  att	  pojkarna	  generellt	  och	  i	  högre	  grad	  har	  en	  syn	  på	  
att	  musik	  är	  en	  hobby	  och	  något	   lekfullt,	   även	   i	  musikundervisning,	  medan	   flickorna	   i	  
hög	  utsträckning	   ser	  musiken	   som	  en	   skoluppgift	   som	  ska	  utföras	  korrekt.	  Borgström	  
Källén	  menar	  att	  det	  kan	  vara	  ytterligare	  en	  förklaring	  till	  flickornas	  rädsla	  för	  att	  våga	  
”kasta	  sig	  ut”	  och	  vara	  lekfulla	  samtidigt	  som	  det	  också	  går	  emot	  de	  normer	  som	  tillhör	  
femininiteten.	  De	  flickor	  som	  intar	  ledande	  positioner	  i	  sina	  grupper	  gör	  det	  genom	  att	  
exempelvis	   spela	   solo	  med	   självklarhet	   samt	   att	   de	   tar	   påtagligt	  mer	   plats	   både	  med	  
kroppen	  och	  med	  rösten	  än	  vad	  de	  andra	  flickorna	  gör.	  Dock	  har	  alla	  dessa	  flickor	  något	  
gemensamt,	  nämligen	  att	  de	  har	   föräldrar	  med	  en	  högre	  musikutbildning	  och	  därmed	  
värderas	  högt	  och	  bedöms	  som	  duktiga	  av	  övriga	  elever.	  De	  pojkar	  som	  kommer	  från	  ett	  
hem	  med	  musikutövande	  föräldrar	  tycks	  inte	  påverkas	  av	  det	  i	  samma	  utsträckning.	  Där	  
är	  skillnaden	  pojkar	  emellan	  inte	  heller	  särskilt	  påtaglig.	  
	  
Greens	  (1997)	  studie	  om	  hur	  musikundervisning	  reproducerar	  förhållandet	  mellan	  mu-‐
sik	  och	  genus	  visar	  att	  både	   lärare	  och	  elever	  har	   tydliga	   förväntningar	  på	  hur	  pojkar	  
och	  flickor	  ska	  förhålla	  sig	  till	  musikundervisningen.	  Flickor	  kan	  bekräfta	  sin	  femininitet	  
genom	  att	   sjunga,	   spela	   klassisk	  musik	  och	  uppträda	  på	   ett	   sätt	   som	  överensstämmer	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Riff	  –	  instrumentala	  teman	  	  
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med	  skolans	  normer	  om	  hur	  elever	  bör	  vara,	  vilket	  är	  ordentliga,	  ambitiösa	  och	  duktiga.	  
Orden	  ”klassisk”	  (från	  klassisk	  musik)	  och	  ”långsam”	  kopplas	  ihop	  med	  kvinnlighet	  me-‐
dan	  ”populär”	  (från	  populärmusik)	  och	  ”snabb”	  är	  mer	  sammankopplat	  med	  pojkar.	  En-‐
ligt	  Green	  styrks	  detta	  av	  eleverna	  själva	  genom	  att	  flickorna	  generellt	  också	  tilltalas	  av	  
den	  ”feminina	  musiken”	  och	  pojkarna	  av	  den	  ”maskulina”.	  
	  
Zhukov	  (2012)	  har	  i	  sin	  forskningsstudie	  undersökt	  hur	  interaktionen	  mellan	  lärare	  och	  
elev	   ser	   ut	   på	   instrumentallektioner	   inom	   högre	  musikutbildning	   utifrån	   verbala	   och	  
icke-‐verbala	   beteenden	  med	   fokus	   på	   könsskillnader.	   Zhukov	   väljer	   att	   sammanställa	  
resultatet	   utifrån	   i	   huvudsak	   två	   kategorier,	   verbal	   samt	   icke-‐verbal	   kommunikation,	  
som	   utifrån	   det	   observerade	   materialet	   anses	   vanligt	   förekommande	   i	   interaktionen	  
mellan	  lärare	  och	  elev.	  Den	  verbala	  kommunikationen	  dominerades	  av	  humor	  (teacher	  
joke	  och	  student	  joke)	  och	  flest	  skämt	  från	  elevens	  sida	  förekom	  om	  läraren	  var	  av	  man-‐
ligt	  kön	  och	  det	  var	  i	  högre	  grad	  de	  elever	  av	  kvinnligt	  kön	  som	  skämtade.	  Vid	  de	  lekt-‐
ionstillfällen	   där	   både	   elev	   och	   lärare	   var	   av	  manligt	   kön	   var	   dock	   antalet	   skämt	   från	  
såväl	  lärare	  som	  elev	  som	  högst.	  Lärarnas	  icke-‐verbala	  kommunikation	  dominerades	  av	  
en	   visad	   besvikelse	   (deceit).	   Dock	   var	   antal	   uppvisade	   besvikelser	   fler	   hos	   lärarna	   av	  
manligt	  kön	  än	  av	  kvinnligt	  kön.	  De	  senare	  uppvisade	  högre	  andel	  besvikelse	  och	  oviss-‐
het	   (doubt)	   på	   lektioner	   med	   en	   elev	   av	   manligt	   kön	   och	   högre	   andel	   uttråkning	  
(boredom)	  och	  intresse	  (interest)	  på	   lektioner	  där	  eleven	  var	  av	  kvinnligt	  kön.	  Lärarna	  
av	  manligt	  kön	  uppvisade	  ingen	  skillnad	  i	  bemötande	  av	  elever	  oavsett	  kön.	  Detsamma	  
gällde	   för	  eleverna	  där	  eleverna	  av	  manligt	  kön	   inte	  uppvisade	  någon	  större	  skillnad	   i	  
bemötande	  av	  läraren	  beroende	  på	  dennes	  kön,	  medan	  eleverna	  av	  kvinnligt	  kön	  visade	  
högre	   andel	   ovisshet,	   uppmuntran	   (courting)	   och	   intresse	   då	   läraren	   var	   av	   kvinnligt	  
kön	  och	  högre	  andel	  ovisshet	  och	  dominans	  (dominance)	  då	  läraren	  var	  av	  manligt	  kön.	  
Zhukovs	   studie	  påvisar	  därigenom	  en	  konflikt	  mellan	   lärares	  verbala	  och	   icke-‐verbala	  
kommunikation	  där	  den	  verbala	  upplevs	  glad	  och	  positiv	  i	  och	  med	  att	  andelen	  skämt	  är	  
så	  pass	   stor,	  medan	  den	   icke-‐verbala	  kommunikationen	  domineras	  av	  uppvisad	  oviss-‐
het.	  Intressant	  är	  iakttagelsen	  att	  lärarna	  av	  manligt	  kön	  använde	  sig	  av	  framgångsrika	  
metoder	  i	  sin	  kommunikation	  så	  som	  dominans	  medan	  lärarna	  av	  kvinnligt	  kön	  använde	  
sig	  av,	  vad	  som	  kan	  liknas	  vid,	  vänliga	  gester	  såsom	  uppmuntran	  och	  intresse	  i	  sin	  inter-‐
aktion	  med	  eleverna.	  Dock	  ska	  det	  inte	  likställas	  med	  att	  lärarna	  av	  kvinnligt	  kön	  hade	  
en	  bättre	  kommunikation	  med	  sina	  elever	  än	  lärarna	  av	  manligt	  kön.	  	  

2.1.4	  Genusforskning	  i	  sång	  
Det	   finns	   en	   stor	   skillnad	   i	   instrumentval	   bland	   pojkar	   och	   flickor	   på	   estetgymnasiet.	  
Karlsson	  (2002)	  visar	  till	  exempel	  i	  sin	  studie	  att	  sång	  förekommer	  dubbelt	  så	  ofta	  som	  
huvudinstrument	  bland	  flickor	  än	  bland	  pojkar.	  I	  Borgström	  Källéns	  studie	  (2014)	  utta-‐
lar	  sig	  eleverna	  i	  en	  intervju	  om	  ”jamning”,	  att	  sången	  inte	  ses	  som	  ett	  jamningsbart	  in-‐
strument	  och	  att	  de	  som	  jammar	  under	  rasterna	  (främst	  pojkar)	  inte	  bjuder	  in	  sångarna,	  
som	  oftast	  är	  flickor,	  till	  att	  delta	  på	  grund	  av	  detta.	  Vidare	  tar	  hennes	  forskning	  upp	  hur	  
pojkar	  som	  sjunger	  premieras	  om	  de	  sjunger	  på	  ett	  ”rått	  och	  brötigt	  vis”,	  alltså	  mer	  åt	  
rocksångshållet,	  snarare	  än	  ”wailigt”2	  och	  ”skolat”	  vilket	  premierades	  av	  flickorna	  i	  de-‐
ras	  egen	  sång	  (s.	  149).	  Om	  en	  pojke	  skulle	  sjunga	  på	  det	  senare	  sättet	  finns	  en	  risk	  att	  de	  
inte	  värderas	  lika	  högt	  i	  sitt	  utförande	  som	  de	  pojkar	  som	  håller	  sig	  till	  rocksången.	  Sy-‐
nen	  på	  att	   skolad	  sång	   leder,	  enligt	  Borgström	  Källén,	   till	   ”polerat	  wailande”	   samt	   ”fin	  
och	  söt”	  röst,	  vilket	  gör	  att	  många	  pojkar	  väljer	  att	  inte	  ta	  sånglektioner	  på	  gymnasiet	  (s.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Wail:	  Ett	  av	  sångaren	  improviserat	  melodiskt	  ornament	  
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149).	   Connells	   (1995)	   studie	   visar	   också	   att	   en	   skolad	   pojkröst	  medför	   en	   rädsla	   hos	  
eleven	  att	  bli	  dömd	  som	  otydlig	  vad	  gäller	  sexuell	  läggning.	  Däremot	  skulle	  en	  flicka	  som	  
går	  ifrån	  genuspraktiken	  och	  sjunger	  ”rått	  och	  brötigt”,	  enligt	  Borgström	  Källén	  (2014),	  
upplevas	  som	  något	  positivt.	  	  	  
	  
Intressant	  i	  Borgström	  Källéns	  (2014)	  studie	  är	  att	  pojkarnas	  ”skolning”	  värderas	  olika	  
beroende	  på	  om	  eleven	  betraktas	  som	  duktig	  på	  sitt	  instrument	  och	  därmed	  kan	  inta	  en	  
roll	   som	  ”expert”	   inom	  området.	  De	  pojkar	   som	  anses	   ”skolade”	   inom	  konstmusik	  och	  
ofta	  omtalas	  som	  ”jätteduktiga”	  värderas	  därmed	  högre	  av	  både	  lärare	  och	  elever.	  Pojkar	  
som	   anses	   duktiga	   på	   ett	   instrument	   som	   är	   feminint	   kopplat,	   exempelvis	   sång,	   har	  
därmed	  belägg	  för	  att	  fortsätta	  ta	  sånglektioner	  utan	  risk	  för	  att	  inte	  passa	  in	  i	  den	  nor-‐
mativa	  maskuliniteten.	  Det	  är	  helt	  enkelt	  accepterat	  för	  en	  pojke	  att	  spela	  ett	  instrument	  
som	  anses	  feminint	  så	  länge	  han	  anses	  vara	  så	  pass	  duktig	  att	  han	  kan	  inta	  en	  expertroll.	  
I	  en	  forskningsstudie	  av	  Pettersson	  och	  Sundåker	  (2012)	  skriven	  med	  syfte	  att	  kartlägga	  
den	  musikaliska	  bakgrunden	  hos	   fyra	  sångare	  av	  manligt	  kön,	  berättar	  några	  av	   infor-‐
manterna	  att	  de	  länge	  undanhöll	  sitt	  intresse	  för	  sång	  inför	  sina	  kamrater.	  En	  av	  infor-‐
manterna	  säger	  till	  exempel	  att	  han,	  vid	  frågor	  om	  fritidsaktiviteter,	  istället	  svarade	  att	  
han	  utövade	  friidrott,	  eftersom	  ”det	  kändes	  häftigare	  att	  säga”	  (s.	  23).	  Några	  informanter	  
uppger	  att	  de	  under	  uppväxten	  upplevt	  att	  människor	   i	  deras	  omgivning	  ansåg	  att	  det	  
var	  töntigt	  med	  pojkar	  som	  sjöng.	  Samtidigt	  visar	  studien	  att	  tre	  av	  de	  fyra	  informanter-‐
na	  i	  studien	  har	  haft	  en	  sångförebild	  av	  manligt	  kön	  i	  den	  närmsta	  familjen	  under	  upp-‐
växten	  och	  att	  det	  kan	  vara	  en	  viktig	  faktor	  till	  varför	  de	  fortsatt	  med	  sången.	  De	  har	  tack	  
vare	  sina	  förebilder	  fått	  en	  tydligare	  bild	  av	  att	  det	  är	  okej	  att	  vara	  man	  och	  sjunga.	  
	  
I	   Borgström	  Källéns	   (2014)	   studie	   redovisas	   flertalet	   samtal	   om	   tänk	   om-‐flickan.	  Hon	  
omnämns	  av	  såväl	  lärare	  som	  elever	  som	  en	  elev	  av	  kvinnligt	  kön	  som	  inte	  finns	  på	  rik-‐
tigt	  på	  skolorna	  men	  som	  om	  hon	  skulle	  spela	  ett	  maskulint	  kopplat	   instrument	  skulle	  
premieras	  av	  såväl	   lärare	  som	  elever.	   Ifall	  hon	  till	  exempel	  skulle	  spela	  ett	  ”fett	  gitarr-‐
solo”	   på	   en	   konsert	   skulle	   hon	   vinna	   både	   respekt	   och	   beundran	   eller	   om	   tänk	   om-‐
flickan	  som	  spelar	  trummor	  hade	  gjort	  det	  i	  skolan,	  då	  hade	  hon	  vunnit	  hög	  aktning	  (s.	  
114).	  Tänk	  om-‐flickan	  skulle	  troligtvis	  inte	  riskera	  att	  få	  sin	  sexuella	  läggning	  ifrågasatt	  
på	  samma	  sätt	  som	  pojkarna	  som	  sjunger	  blir.	  Borgström	  Källén	  menar	  att	  det	  kan	  bero	  
på	  att	  pojkarna	  som	  bryter	  mot	  ”sångnormen”	  existerar	  som	  ”riktiga”	  elever	  på	  de	  sko-‐
lor	   hon	   observerat	   i	   sin	   studie,	  medan	   flickorna	   som	   bryter	  mot	   ”instrumentalistnor-‐
men”	  endast	  existerar	  i	  samtalen	  om	  tänk	  om-‐situationer.	  De	  flickor	  som	  i	  studien	  utma-‐
nar	   instrumentalistnormen	   gör	   det	   dock	  med	   ett	   uttryck	   som	   uppfattas	   feminint	   och	  
kvinnligt	  och	  utmanar	  därmed	  inte	  den	  normativa	  feminiteten,	  vilket	  kan	  liknas	  med	  att	  
pojken	  som	  sjunger	  rocksång	  inte	  utmanar	  den	  normativa	  maskuliniteten	  på	  samma	  sätt	  
som	  en	  pojke	  som	  sjunger	  ”skolat”	  och	  fint.	  	  
	  
Zangger	  Borch	  (2008)	  har	  kartlagt	  hur	  populärmusiksångares	  musikaliska	  bakgrunder	  i	  
regel	   ser	   ut	   och	  bland	   annat	   lyft	   fram	  de	   två	   kategorierna	   ”band”	   och	   ”kör”.	   Generellt	  
finns	  det	  tydliga	  röstideal	  som	  medföljer	  varje	  kategori.	  Dessutom	  synliggörs	  att	  samt-‐
liga	  kategorier	  tycks	  ha	  en	  överrepresentation	  av	  antingen	  pojkar	  eller	  flickor,	  ingen	  av	  
kategorierna	  tycks	  bestå	  av	  lika	  många	  flickor	  som	  pojkar.	  Till	  exempel	  är	  pojkar	  oftast	  
överrepresenterade	  i	  bandkategorin.	  Zangger	  Borch	  menar	  att	  spela	  i	  band	  är	  tätt	  knutet	  
till	  grupptillhörighet,	   image	  och	  en	  dröm	  om	  att	  bli	  rockstjärna	  samt	  den	  enorma	  upp-‐
märksamhet	  som	  medföljer,	  vilket	  oftast	  tycks	  tilltala	  pojkarna.	  Inom	  varje	  kategori	  ut-‐
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vecklar	  sångarna	  olika	  kunskaper	  och	  egenskaper	  som	  tillhör	  genren.	  Om	  bandsångarna	  
skriver	  han	  följande:	  	  
	  

Rösten	  må	  vara	  något	  sliten	  men	  slitstark,	  och	  sångaren	  har	  ett	  gott	  gehör	  och	  
är	  duktig	  på	  att	  traktera	  övriga	  instrument	  som	  gitarr,	  bas	  och	  trummor.	  Not-‐
läsning	  är	  oftast	  obefintlig	   liksom	  röstkännedomen,	   röstträningen	  och	  vanan	  
att	  sjunga	  i	  stämmor.	  (Zangger	  Borch,	  2008,	  s.	  3)	  

	  
Kategorin	   ”kör”	   representeras	  generellt	   av	   sångare	  av	  kvinnligt	  kön	  som	  sjunger	   i	  kör	  
kanske	   i	   grundskolan	   eller	   kyrkan,	   tar	   sånglektioner	   i	   kommunala	   musikskolan	   som	  
dessutom	  sannolikt	  spelar	  piano,	  läser	  noter	  och	  har	  lärt	  sig	  lite	  om	  sångteknik	  och	  röst-‐
funktion.	  Däremot	  begränsas	  antalet	  konserttillfällen	   i	   regel	   till	   skolavslutningar,	   lucia	  
samt	  körkonserter,	  skriver	  Zangger	  Borch	  (2008).	  

2.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
Som	   omnämnts	   i	   inledningskapitlet	   har	   skolan,	   enligt	   dess	   värdegrund	   (Skolverket,	  
2011),	  ett	  ansvar	  att	  motverka	  traditionella	  könsmönster	  och	  det	  bland	  annat	  genom	  att	  
alltid	   uppmuntra	   eleverna	   att	   utveckla	   sina	   intressen	   utan	   fördomar	   om	   vad	   som	   är	  
kvinnligt	  och	  manligt.	  Genus	  är	  således	  en	  viktig	  aspekt	   inom	  svensk	  skola	  och	  har	  på	  
senare	  år	  fått	  en	  allt	  större	  plats	  i	  debatten,	  men	  att	  tala	  är	  enkelt	  och	  att	  handla	  därefter	  
är	   desto	   svårare.	   Det	   är	   hur	   genusarbetet	   och	   uppfattningarna	   kring	   det	   ser	   ut	   i	  
sångundervisningen	  inom	  svensk	  skola	  som	  jag	  vill	  försöka	  få	  insikt	  i	  med	  hjälp	  av	  före-‐
liggande	  forskningsstudie.	  	  
	  
Med	   hänvisning	   till	   ovanstående	   forskning	   av	   bland	   annat	   Karlsson	   (2002)	   och	   Borg-‐
ström	  Källén	  (2014)	  där	  resultaten	  visar	  hur	  sångidealen	  skiljer	  sig	  mellan	  könen,	  hur	  
såväl	  elever	  som	  lärare,	  den	  växande	  genusdebatten	  till	  trots,	  är	  med	  och	  bidrar	  till	  att	  
bibehålla	  de	  könsnormer	  som	  råder	  i	  samhället	  idag	  vill	  jag	  helt	  enkelt	  undersöka	  detta	  
vidare.	   Jag	  vill	  göra	  en	   fördjupad	  studie	  om	   lärares	  syn	  på	  genus	   i	   sångundervisnings-‐
sammanhang	  samt	  hur	  lärarnas	  synsätt	  yttrar	  sig	  i	  en	  undervisningssituation.	  Kanske	  är	  
många	   sånglärare	   idag	   intresserade	   och	   pålästa	   om	   genus	  men	   kanske	   inte	   alltid	   lika	  
uppmärksamma	  på	  hur	  de	   förhåller	  sig	   till	  det	   i	  vardagen.	   I	   föreliggande	  studie	  är	  det	  
just	  eventuella	  skillnader	  och/eller	   likheter	  mellan	   lärarnas	  egen	  syn	  på	  genus,	  hur	  de	  
tycker	  sig	  förhålla	  sig	  till	  det	   i	  sin	  undervisning	  och	  hur	  de	  tycks	  agera	  utifrån	  det	   i	  en	  
undervisningssituation	   som	   är	   av	   intresse.	   Förhoppningen	  med	   arbetet	   är	   således	   att	  
dessa	   exemplifierande	   fall	   kan	   användas	   som	   en	   inspiration	   för	   det	   fortsatta	   arbetet	  
med	  vårt	  elevbemötande	  i	  all	  typ	  av	  undervisning	  oavsett	  grupp	  eller	  enskild	  sådan.	  Syf-‐
tet	  med	  studien	  är	  att	  utifrån	  ett	  genusperspektiv	  undersöka	  sånglärares	  bemötande	  av	  
elever	  utifrån	  elevens	  biologiska	  kön.	  Jag	  har	  valt	  att	  använda	  mig	  av	  termen	  bemötande	  
i	  mina	   frågeställningar	  och	  vill	   vara	   tydlig	  med	  att	  poängtera	   att	  det	  också	   inkluderar	  
förhållningssätt	  och	  kommunikations-‐	  och	  samspelsprocesser.	  Möllås	  (2009)	  skriver	  till	  
exempel	   att	   förhållningssätt	   och	   bemötande	   innefattar	   vilja,	   engagemang	   och	   intresse	  
för	  eleverna	  och	  kan	  uttryckas	  genom	  såväl	  verbal	  som	  icke-‐verbal	  kommunikation.	  	  
	  
	  

1. På	   vilka	   sätt	   bemöter	   sånglärare	   av	   kvinnligt	   respektive	  manligt	   kön	   elever	   av	  
manligt	  respektive	  kvinnligt	  kön	  i	  sin	  undervisning	  på	  gymnasieskolans	  estetiska	  
program?	  
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2. På	  vilka	   sätt	   anser	   sånglärare	  att	   sångelevens	  biologiska	  kön	  påverkar	   lärarens	  
bemötande	  av	  eleven	  i	  sin	  undervisning 	  
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3	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
I	  detta	  kapitel	  redogörs	  för	  det	  socialkonstruktionistiska	  perspektivet	  samt	  de	  genusteo-‐
rier	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  arbetet.	  	  

3.1	  Socialkonstruktionism	  
Socialkonstruktionism	  är	  en	  ontologisk	  ståndpunkt	  som	  går	  ut	  på	  att	  sociala	  företeelser	  
och	  deras	  mening	  skapas	  av	  sociala	  aktörer.	  De	  skapas	  dels	  genom	  socialt	  samspel	  men	  
de	  befinner	  sig	  också	   i	  ett	   tillstånd	  av	  ständig	   förändring.	  Bryman	  (2011)	   förklarar	  att	  
ontologi	   är	   läran	  om	  vad	   som	  existerar,	   hur	   vi	   uppfattar	   världen	  och	  hur	   världen	  och	  
tingen	   är	   konstruerade.	   En	   ontologisk	   ståndpunkt	   är	   något	   som	   bygger	   på	   individens	  
uppfattningar	  och	  handlingar.	  Det	  är	  med	  andra	  ord	  en	  persons	  verklighet	  och	   inte	  en	  
absolut	  sanning.	  	  
	  
Konstruktionismen	  är	  i	  huvudsak	  ett	  kritiskt	  perspektiv	  som	  ifrågasätter	  sociala	  förete-‐
elser,	   till	   exempel	   idén	   om	   att	   kulturer	   (samhällskulturer,	   normer	   etcetera)	   är	   något	  
som	  på	   förhand	   är	   givet	   och	   att	   de	   inte	   kan	   förändras,	   påverkas	   eller	   styras.	   Bryman	  
(2011)	  skriver	  till	  exempel	  att:	  

	  
Konstruktionismen	  innebär	  i	  grunden	  en	  invitation	  till	  forskaren	  att	  ta	  hänsyn	  
till	  hur	  den	  sociala	  verkligheten	  utgör	  något	  som	  sociala	  aktörer	  kontinuerligt	  
skapar,	  istället	  för	  att	  se	  denna	  verklighet	  som	  något	  yttre	  i	  förhållande	  till	  ak-‐
törerna	  och	  som	  helt	  och	  hållet	  styr	  dem.	  (Bryman,	  2011,	  s.	  38)	  	  

Det	  som	  Bryman	  (2011)	  menar	  med	  detta	  citat	  är	  att	  den	  sociala	  verkligheten	  aldrig	  ska	  
ses	  av	  forskare	  som	  något	  definitivt	  utan	  att	  de	  istället	  bör	  ta	  hänsyn	  till	  att	  verkligheten	  
alltid	  betraktas	  olika	  för	  olika	  personer.	  Upplevelserna	  om	  verkligheten	  påverkas	  dessu-‐
tom	  av	   sociala	   aktörer	   och	  kan	  därmed	   se	  olika	  ut	   och	   förändras.	  Olika	   kategorier3	   vi	  
använder	  oss	  av	  i	  vårt	  samhälle	  har	  inte	  några	  inbyggda	  eller	  självklara	  innebörder,	  utan	  
dess	  betydelser	  konstrueras	  i	  och	  genom	  samspelet.	  Bryman	  menar	  därför	  att	  en	  kate-‐
gori	   som	   ”manlighet”	   därmed	   kan	   betraktas	   som	   en	   social	   konstruktion.	   Den	   uppfatt-‐
ningen	  kräver	  att	  maskuliniteten	  inte	  kan	  ses	  som	  något	  definitivt	  utan	  något	  som	  kon-‐
strueras	   i	  människors	  samspel	  med	  varandra.	  Socialkonstruktionismen	  menar	  visserli-‐
gen	  att	  begreppen	  man	  och	  kvinna	  existerar	  som	  biologiska	  kön	  men	  att	  vad	  som	  anses	  
som	  kvinnligt	  och	  manligt	  är	  en	  social	  konstruktion	  i	  sig.	  Det	  är	  inte	  givet	  av	  naturen	  hur	  
kvinnor	  och	  män	  är	  eller	  bör	  vara	  och	  de	  normer	  som	  finns	  skiljer	  sig	  också	  åt	   i	  olika	  
kulturer.	  	  

3.2	  Genusteorier	  
I	   detta	   kapitel	   presenteras	   synen	   på	   kön	   och	   genus	   utifrån	   genusteorin.	   Det	   redogörs	  
även	  för	  befintliga	  skillnader	  mellan	  könen	  följt	  av	  genusteorins	  uppfattningar	  kring	  vad	  
detta	  kan	  tänkas	  beror	  på.	  Kapitlet	  avslutas	  med	  en	  presentation	  av	  skillnaderna	  mellan	  
likformighet	  och	  jämställdhet.	  	  

3.2.1	  Genus	  som	  en	  social	  konstruktion	  	  
Teorierna	   kring	   genus	   delar	   många	   aspekter	   med	   socialkonstruktionismen.	   Butler	  
(2007)	  menar	  till	  exempel	  att	  kön	  måste	  betraktas	  som	  en	  social	  konstruktion	  eftersom	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Kategorier	  kan	  i	  det	  här	  sammanhanget	  innefatta	  till	  exempel	  könsroller,	  genus,	  femininitet	  och	  mas-‐
kulinitet.	  	  
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föreställningarna	  om	  kön	  redan	  finns	  i	  världen	  när	  barnet	  föds,	  snarare	  än	  att	  de	  bildas	  
efter	  barnets	  personlighet.	  Hon	  skriver	  följande:	  	  
	  

Om	  genus	  är	  de	  kulturella	  betydelser	  som	  den	  könade	  kroppen	  antar,	  då	  kan	  
ett	  genus	  på	  intet	  sätt	  sägas	  följa	  av	  ett	  kön.	  Om	  vi	  driver	  distinktionen	  mellan	  
kön	  och	  genus	  till	  sin	  logiska	  spets	  tyder	  den	  på	  en	  fundamental	  diskontinuitet	  
mellan	  könade	  kroppar	  och	  kulturellt	  konstruerade	  genus.	  Även	  om	  vi	  tills	  vi-‐
dare	  antar	  att	  könets	  tvåfald	  är	  stabil,	  följer	  det	  inte	  därav	  att	  konstruktionen	  
”män”	   måste	   fästas	   uteslutande	   vid	   manskroppar	   eller	   att	   ”kvinnor”	   måste	  
vara	  en	  tolkning	  av	  enbart	  kvinnokroppar.	  (Butler,	  2007,	  s.	  55-‐56)	  

	  
Butler	  (2007)	  menar	  med	  andra	  ord	  att	  om	  genus	  handlar	  om	  vad	  vi	  gör	  snarare	  än	  vilka	  
vi	  är	   rent	  biologiskt	  så	   torde	   inte	  genus	  kopplas	  samman	  med	  det	  biologiska	  könet	  på	  
det	  sätt	  som	  det	  ofta	  görs	   idag.	  Om	  genuskonstruktionen	  istället	  antas	  vara	  oberoende	  
av	  könet	  blir	  själva	  genus	  istället	  en	  ”fritt	  flytande	  artefakt”	  (s.	  56)	  där	  man	  och	  maskulin	  
lika	  gärna	  kan	  hänföras	  en	  kropp	  av	  kvinnligt	  kön	  som	  en	  kropp	  av	  manligt	  kön.	  Likaså	  
kan	  kvinna	  och	  feminin	  tillskrivas	  en	  kropp	  av	  manligt	  kön	  likväl	  som	  en	  kropp	  av	  kvinn-‐
ligt	  kön.	  Butler	  menar	  därmed	  att	  vad	  som	  idag	  kopplas	  samman	  med	  maskulinitet	  uti-‐
från	  vad	  vi	  gör	  skulle	  således	  inte	  nödvändigtvis	  kopplas	  samman	  med	  kroppen	  av	  man-‐
ligt	   kön.	   Vidare	   klarlägger	   hon	   det	   faktum	   att	   det	   inte	   finns	   skäl	   att	   anta	   att	   det	   bara	  
finns	   två	   genus,	   vilket	   är	   viktigt	   att	   förtydliga.	   I	   stort	   ifrågasätter	   hon,	   i	   enlighet	  med	  
socialkonstruktionismen,	  fasta	  kategoriseringar	  av	  män	  och	  kvinnor	  och	  antaganden	  om	  
att	   det	   skulle	   finnas	   ett	   naturligt	   samband	   mellan	   könsidentitet	   och	   den	   biologiska	  
kroppen.	  	  
	  
Butler	  (2007)	  ställer	  sig	  också	  frågande	  till	  definitionen	  av	  kön	  och	  öppnar	  upp	  för	  vi-‐
dare	  debatt	  kring	  ämnet.	  Vad	  är	  kön?	  Är	  det	  naturligt	  eller	  anatomiskt?	  Ligger	  det	  i	  kro-‐
mosomerna	  eller	  hormonerna?	  Har	  könet	  en	  historia,	  och	  om	  så,	  finns	  det	  en	  historia	  om	  
hur	  det	  tvåfaldiga	  könssystemet	  etablerades?	  Om	  det	  skulle	  visa	  sig	  att	  det	  binära	  köns-‐
systemet	  en	  gång	  har	  skapats	  så	  menar	  Butler	  att	  vi	  kanske	  kan	  se	  på	  kön	  som	  något	  lika	  
kulturellt	  konstruerat	  som	  genus.	  Connell	  (1995)	  skriver	  om	  hur	  den	  fysiska	  upplevel-‐
sen	  är	  central	  i	  vår	  tolkning	  av	  genus.	  Maskulint	  genus	  är	  till	  exempel	  särskilda	  muskel-‐
former,	  särskilt	  sätt	  att	  röra	  sig	  på	  och	  särskilda	  möjligheter	  när	  det	  gäller	  sex.	  Connell	  
beskriver	  bilden	  av	  vad	  som	  samhället	  anser	  vara	  sann	  maskulinitet	  och	  hur	  också	  den	  
bilden	  utgår	   ifrån	  männens	  kroppar.	  Det	  pratas	  om	  en	  inneboende	  drivkraft	  såsom	  att	  
män	  är	  mer	  aggressiva	  av	  naturen	  i	  jämförelse	  med	  kvinnor	  samt	  att	  män	  i	  högre	  grad	  
våldtar	  på	  grund	  av	  okontrollerbar	  lust	  eller	  medfödd	  längtan	  efter	  våld.	  Sådana	  tankar	  
om	  maskulinitet	   i	   kombination	  med	   tanken	  om	  att	  män,	   av	  naturen,	   inte	   tar	  hand	  om	  
spädbarn	  på	  samma	  sätt	  som	  kvinnor	  är	  väl	  befästa	  i	  samhället.	  Det	  är	  kroppen	  som	  sät-‐
ter	  gränser	  och	  det	  är	  kroppen	  som	  bedöms	  utifrån	  genus.	  	  
	  
Enligt	  Connell	  och	  Pearse	  (2015)	  handlar	  genus	  främst	  om	  de	  sociala	  relationer	  där	  in-‐
divider	  och	  grupper	  verkar.	  Genus	  är	  inte	  ett	  uttryck	  för	  biologi	  eller	  en	  beskrivning	  av	  
personligheter,	  det	  är	  en	  social	  struktur	  och	  ett	  mönster	  i	  våra	  sociala	  arrangemang.	  Ge-‐
nusmönster	  överförs	  socialt	  –	   inte	  biologiskt	  –	  genom	  att	  strukturerna	  har	  en	  förmåga	  
att	  ge	   form	  åt	  det	   individuella	  handlandet,	  och	  därför	   framstår	  de	  ofta	  som	  oföränder-‐
liga.	  I	  själva	  verket	  förändras	  dock	  genusmönstren	  hela	  tiden.	  Connell	  och	  Pearse	  menar	  
att	  i	  och	  med	  att	  genus	  en	  gång	  har	  uppstått,	  kan	  det	  kanske	  därför	  också	  upphöra.	  	  
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3.2.2	  Skillnader	  mellan	  könen	  
Det	  finns,	  enligt	  Connell	  och	  Pearse	  (2015),	  en	  rad	  fakta	  som	  påvisar	  skillnader	  mellan	  
könen.	  Till	  exempel	  är	  män	  ofta	  överrepresenterade	  i	  våldsstatistiken,	  vilket	  orsakas	  av	  
att	  de	  förbereds	  för	  våld.	  I	  Australien	  styrs	  pojkar	  redan	  vid	  låg	  ålder	  mot	  hårda	  sporter	  
som	  fotboll	  där	  fysisk	  dominans	  prioriteras.	  Pappor,	  skolan	  och	  massmedia	  sägs	  vara	  de	  
som	  är	  de	  främsta	  pådrivarna	  i	  frågan.	  Pojkar	  pressas	  också	  genom	  grupptryck	  att	  visa	  
sig	  modiga	  och	  tuffa	  och	  lär	  sig	  att	  undvika	  att	  bli	  stämplade	  som	  ”mes”	  eller	  ”fjolla”.	  Att	  
ta	  till	  våld	  blir	  till	  en	  social	  resurs.	  Till	  yrken	  som	  kräver	  råstyrka	  såsom	  polis,	  militär,	  
kriminalitet	  och	  professionell	   idrott	   rekryteras	  ofta	  pojkar	   från	  arbetarklassen,	  medan	  
unga	   flickor	  ofta	   rekryteras	   till	   de	  yrkesgrupper	   som	  arbetar	  med	  att	   reparera	  konse-‐
kvenserna	  av	  våldet:	  omvårdnad,	  psykologi	  och	  socialt	  arbete.	  
	  
Vidare	  skriver	  Connell	  och	  Pearse	  (2015)	  att	  genusteoretiker	  ställer	  sig	  frågan	  om	  fakta	  
liknande	  den	  ovan	  beskrivna	  bara	  är	  en	  slump,	  eller	  om	  orsaken	  är	  någon	  annan.	  Den	  
moderna	  genusteorin	  menar	  att	  de	  inte	  är	  slumpmässiga	  utan	  snarare	  ett	  resultat	  av	  de	  
normer,	  mönster	   och	   förväntningar	   som	   skapats	   i	   samhället,	   det	   som	   genusteoretiker	  
kallar	   för	  genusordningen.	  Vi	   ska	  dock,	  enligt	  Connell	  och	  Pearse	   (2015)	   inte	   tro	  att	  vi	  
enbart	  är	  offer	  för	  den	  rådande	  genusordning	  då	  den	  inte	  skulle	  existera	  om	  inte	  vi	  som	  
utgör	  samhället	  var	  med	  och	  bidrog	  till	  den.	  ”Vi	  skapar	  vårt	  eget	  genus,	  men	  vi	  är	   inte	  
fria	  att	  skapa	  det	  hur	  vi	  vill”	  (s.	  111).	  De	  skriver	  följande:	  	  

	  
Vi	  kan	  därför	  inte	  se	  på	  kvinnlighet	  och	  manlighet	  som	  något	  av	  naturen	  givet.	  
Men	  vi	  ska	  inte	  heller	  tro	  att	  de	  enbart	  är	  fenomen	  som	  påtvingas	  oss	  utifrån	  
genom	   sociala	   normer	   eller	   myndighetstvång.	   Människor	   konstruerar	   sig	  
själva	  som	  maskulina	  eller	  feminina.	  Vi	  intar	  en	  plats	  i	  genusordningen	  –	  eller	  
förhåller	  oss	  till	  den	  plats	  vi	  blivit	   tilldelade	  –	  genom	  vårt	  sätt	  att	  uppträda	   i	  
det	  dagliga	  livet.	  (Connell	  &	  Pearse,	  2015,	  s.	  20)	  	  

	  
Connell	  och	  Pearse	  (2015)	  menar	  att	  de	  flesta	  diskussioner	  i	  samhället	  om	  genus	  fram-‐
häver	  en	  dikotomi	  där	  biologiskt	  kön	  är	  ett	  exempel	  på	  en	  variabel	  eller	  egenskap	  som	  
är	  delad	  i	  två	  på	  varandra	  ömsesidigt	  uteslutande	  kategorier.	  Med	  en	  förmodad	  uppdel-‐
ning	  av	  män	  (hanar)	  och	  kvinnor	  (honor)	  definieras	  genus	  som	  den	  sociala	  eller	  psyko-‐
logiska	  skillnaden	  som	  motsvarar	  den	  dikotomiska	  uppdelningen,	  förstår	  den	  eller	  orsa-‐
kas	  av	  den.	  Därmed	  syftar	  termen	  genus	  på	  den	  kulturella	  skillnaden	  mellan	  kvinnor	  och	  
män	  som	  grundar	  sig	  i	  den	  biologiska	  uppdelningen	  av	  honor	  och	  hanar.	  Tanken	  bygger	  
på	  dikotomi	  och	  skillnad:	  män	  är	  från	  Mars,	  kvinnor	  är	  från	  Venus.	  Genusteorin	  ställer	  
sig	  kritisk	  till	  sådana	  definitioner	  med	  utgångspunkt	  i	  att	  mänskligt	  liv	  inte	  så	  enkelt	  kan	  
delas	  upp	   i	   två	  delar	  på	  det	  sättet.	  En	  sådan	  definition	  som	  är	  uppbyggd	  på	  skillnader	  
innebär	  att	  där	  skillnader	  inte	  kan	  ses,	  ser	  vi	  människor	  heller	  inget	  genus,	  vilket	  skulle	  
kunna	  medföra	   att	   vi	   inte	   kan	   se	   genusegenskaper	  hos	  personer	  med	  en	  homosexuell	  
läggning	  då	  det	  bygger	  på	  genuslikhet.	  Dessutom	  utesluter	  en	  definition	  som	  bygger	  på	  
olikheter	  mellan	  könen	  också	  olikheter	  kvinnor	  emellan	  och	  män	  emellan.	  Connell	  och	  
Pearse	  skriver	  att	  ”ändå	  finns	  det	  sådana	  skillnader	  som	  har	  stor	  betydelse	  för	  relation-‐
erna	  mellan	  kvinnor	  och	  män	  –	  till	  exempel	  skillnaden	  mellan	  våldsamma	  och	  icke	  våld-‐
samma	  maskuliniteter”	  (s.	  25).	  Connell	  och	  Pearse	  menar	  att	  synen	  på	  att	  genusskillna-‐
der	  är	  något	  naturligt	  uppmuntrar	  till	  negativa	  reaktioner	  om	  någon	  inte	  följer	  mönst-‐
ret,	  till	  exempel	  om	  människor	  av	  samma	  genus	  bli	  förälskade	  i	  varandra.	  Den	  uppfatt-‐
ningen	  sägs	  vara	  orsaken	  till	  att	  homosexualitet	  av	  vissa	  personer	  beskrivs	  som	  ”onatur-‐
ligt”	  och	  dåligt.	  Istället	  för	  att	  fokusera	  på	  skillnader,	  menar	  Connell	  och	  Pearse	  att	  det	  är	  
fokus	  på	  relationer	   som	  är	  det	  viktiga.	  Ett	  argument	  som	  ofta	  används	   för	  att	  uttrycka	  
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skepsis	  mot	  genusteorin	  är	  att	   alla	  människor	  är	  olika	  och	  att	  därför	   inte	  alla	  kan	  be-‐
handlas	  lika,	  skriver	  Connell	  (1995).	  Connell	  är	  därför	  tydlig	  med	  att	  poängtera	  skillna-‐
den	  mellan	  likformighet	  och	  jämställdhet.	  Genusteoretiker	  vill	  inte	  gjuta	  alla	  människor	  i	  
samma	  form,	  vilket	  vore	  likformigt,	  utan	  hon	  menar	  istället	  att	  alla	  människor	  skall	  vara	  
jämställda	  och	  behandlas	  utifrån	  jämlikhet.	  Jämställdhet	  är	  snarare	  en	  hyllning	  till	  olik-‐
heten	  och	  att	  det	  skall	  accepteras	  och	  inte	  förringas.	  
	  
Inför	  skrivandet	  av	  föreliggande	  studie	  var	  valet	  av	  teorier	  ganska	  självklart.	  I	  och	  med	  
att	  jag	  utgår	  från	  biologiskt	  kön	  samt	  hur	  genus	  konstrueras	  i	  undervisningen	  av	  sånglä-‐
rarna	  utifrån	  de	  normer	  som	  finns,	  ser	  jag	  en	  självfallen	  koppling	  till	  socialkonstruktion-‐
ism	  och	  genusteori.	  I	  ett	  arbete	  där	  lärarnas	  elevbemötande	  ska	  behandlas	  utifrån	  idén	  
om	  att	  vi	  alla	  är	  med	  och	  skapar	  eller	  bibehåller	  de	  förväntningar	  och	  normer	  som	  finns	  
passar	  socialkonstruktionismens	  tankar	  bra.	  Genusteorin	  tillför	  istället	  det	  normkritiska	  
tänkandet	  som	  krävs	  för	  att	  vara	  uppmärksam	  på	  hur	  sånglärarna	  eventuellt	  är	  med	  och	  
skapar	  genus	  i	  undervisningen	  eller	  inte	  samt	  på	  vilket	  sätt.	  	  
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4	  Metod	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  studiens	  metodologiska	  utgångspunkter	  samt	  val	  av	  metod.	  
Här	  redogörs	  också	  för	  urval	  av	  informanter,	  studiens	  genomförande	  samt	  dess	  trovär-‐
dighet	  och	  giltighet.	  

4.1	  Metodologiska	  utgångspunkter	  
I	   föreliggande	  studie	  har	  jag	  valt	  att	  använda	  mig	  av	  videoobservationer	  i	  kombination	  
med	  semistrukturerade	  intervjuer,	  för	  att	  både	  få	  tillgång	  till	  lärarnas	  uppfattningar	  om	  
genus	  i	  undervisningen	  och	  för	  att	  kunna	  göra	  egna	  tolkningar	  av	  hur	  interaktionen	  ser	  
ut	  med	  eleverna.	  

4.1.1	  Vetenskapliga	  grunder	  
Föreliggande	  studie	  har	  en	  kvalitativ	  ansats.	  Bryman	  (2011)	  menar	  att	  den	  kvalitativa	  
forskningsstrategin	  kan	  uppfattas	  som	  att	  den	   lägger	  vikt	  vid	  ord	  under	   insamling	  och	  
analysen	   av	   data	   snarare	   än	   kvantifiering	   som	   den	   kvantitativa	   forskningsstrategin.	  
Andra	  aspekter	  som	  är	  typiska	  för	  den	  kvalitativa	  forskningen	  är	  bland	  annat	  att	  ett	  in-‐
duktivt	  synsätt	  mellan	  teori	  och	  forskning	  betonas,	  att	  individens	  uppfattningar	  och	  hur	  
denne	  tolkar	  sin	  sociala	  verklighet	  är	  i	  fokus	  samt	  att	  den	  sociala	  verkligheten	  ständigt	  
är	  föränderlig	  och	  tillhör	  individernas	  skapande	  och	  konstruerande	  förmåga.	  	  
	  
Den	  induktiva	  teorin	  kopplas	  samman	  med	  den	  kvalitativa	  forskningen	  och	  innebär	  att	  
studien	   inte	   har	   någon	   teori	   från	  början.	   Istället	   leder	   analysarbetet	   av	  det	   insamlade	  
datamaterialet	   fram	   forskaren	   till	   en	   egen	   teori.	   Den	   deduktiva	   teorin,	   å	   andra	   sidan,	  
kopplas	   samman	  med	  den	  kvantitativa	   forskningen.	  Bryman	   (2011)	  menar	   att	   forska-‐
ren,	  i	  den	  deduktiva	  teorin,	  utgår	  från	  en	  redan	  förbestämd	  hypotes	  och	  teori	  som	  skall	  
prövas,	  vilket	  sedan	  påverkar	  datainsamlingen	  och	  analysarbetet.	  Föreliggande	  studie	  är	  
en	   blandning	   av	   både	   induktiv	   och	   deduktiv	   teori.	   Studien	   ser	   dock	   inte	   världen	   som	  
positivistisk,	   utan	   analysarbetet	   kommer	   snarare	   att	   göras	  utifrån	   en	   tolkande	   ansats,	  
dock	  med	  genusteorier	  och	  socialt	  konstruerat	  perspektiv	  som	  utgångspunkt.	  	  

4.1.2	  Videoobservation	  
Videoobservation	   som	  metod	   har,	   enligt	   Bjørndal	   (2005)	   i	   huvudsak	   två	   fördelar.	   Att	  
videoinspelningen	  bevaras	  ger	  forskaren	  möjligheten	  att	  se	  en	  sekvens	  flera	  gånger	  om	  
eller	  i	  slow	  motion	  för	  att	  på	  så	  vis	  kunna	  få	  en	  större	  helhetsbild	  och	  detaljerad	  obser-‐
vation	  än	  vid	  exempelvis	  en	  observation	  som	  sker	  vid	  ett	  tillfälle	  utan	  möjlighet	  att	  titta	  
på	  en	  sekvens	  flera	  gånger.	  En	  filminspelning	  innehåller	  en	  mängd	  små	  detaljer	  och	  det	  
upptäcks	  alltid	  fler	  efter	  hand	  ju	  fler	  gånger	  videon	  studeras.	  Det	  innebär	  också	  att	  varje	  
sekvens	  kan	  observeras	   flertalet	  gånger	  med	  olika	   fokus	  varje	  gång.	  Det	  ger	   forskaren	  
också	  möjligheten	  att	  få	  en	  sådan	  verklighetsöverensstämmande	  bild	  av	  situationen	  som	  
möjligt.	  Bjørndal	  poängterar	  också	  att	  videoobservationer	  lämpar	  sig	  mycket	  väl	  för	  ob-‐
servationer	  av	  kommunikations-‐	  och	  samspelsprocesser,	  vilket	  passar	  alldeles	  utmärkt	  
för	  föreliggande	  forskningsstudie.	  	  
	  
Dock	  är	  det,	  enligt	  Bjørndal	  (2005),	  viktigt	  att	  ha	  i	  åtanke	  att	  en	  film	  endast	  är	  en	  avbild	  
av	   verkligheten,	   en	   representation,	   och	   den	   kan	  därmed	   aldrig	   ge	   samma	  bild	   och	   in-‐
tryck	  som	  vid	  en	  observation	  som	  sker	  på	  plats.	  En	  film	  tappar	  lätt	  känslan	  i	  rummet	  och	  
kan	  gå	  miste	  om	  vissa	  ansiktsuttryck	  beroende	  på	  kamerans	  placering.	  Kamerans	  place-‐
ring,	  hantering	  och	  teknik	  kan	  rent	  av	  vara	  avgörande	  för	  vad	  som	  spelas	  in	  och	  vad	  som	  
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syns	  på	  videon.	  Att	  det	  står	  en	  videokamera	  i	  rummet	  kan	  också	  påverka	  de	  som	  med-‐
verkar	  i	  studien.	  De	  kanske	  inte	  är	  vana	  vid	  att	  bli	  filmade,	  blir	  nervösa	  och	  beter	  sig	  an-‐
norlunda	  än	  de	  brukar	  och	  det	  i	  sig	  kan	  påverka	  situationen	  så	  att	  den	  inte	  ter	  sig	  som	  
den	  brukar	  göra.	  Därmed	  kan	  situationen,	  enligt	  Bjørndal,	  inte	  bli	  helt	  representativ	  för	  
verkligheten.	  De	  fördelar	  som	  följer	  med	  videoobservation	  som	  metod	  gör	  dock	  att	   jag	  
ser	  videoobservation	  som	  den	  bäst	  lämpade	  datainsamlingsmetoden	  i	  och	  med	  de	  tillhö-‐
rande	  möjligheterna.	  Att	  till	  exempel	  kunna	  se	  på	  en	  frekvens	  om	  och	  om	  igen	  ger	  också	  
en	  möjlighet	  att	  efter	  hand	  upptäcka	  intressanta	  iakttagelser	  som	  kanske	  inte	  verkade	  så	  
intressanta	  till	  en	  början.	  

4.1.3	  Semistrukturerad	  intervju	  
Som	  komplement	  till	  videoobservationerna	  har	  jag	  valt	  att	  använda	  mig	  av	  semistruktu-‐
rerade	   intervjuer.	  En	   semistrukturerad	   intervju	   innebär,	   enligt	  Bryman	   (2011),	   att	   in-‐
tervjuaren	  har	  en	  uppsättning	  frågor	  där	  ordningsföljden	  av	  frågorna	  kan	  variera	  mellan	  
varje	  intervju.	  Frågorna	  är	  snarare	  en	  lista	  över	  förhållandevis	  specifika	  teman	  som	  ska	  
beröras,	  men	  intervjupersonen	  har	  stor	  frihet	  att	  utforma	  svaren	  på	  sitt	  eget	  sätt.	  Dessu-‐
tom	  är	  frågorna	  i	  större	  utsträckning	  mer	  allmänt	  formulerade	  i	  form	  av	  öppna	  frågor	  än	  
vid	  exempelvis	  en	  strukturerad	  intervju	  där	  frågorna	  snarare	  är	  slutna.	  I	  denna	  intervju-‐
form	  har	  den	  som	  intervjuar,	  enligt	  Bryman,	  en	  större	  möjlighet	  att	  ställa	  uppföljnings-‐
frågor	  om	  denne	  upplever	  att	  en	  informant	  nämner	  något	  som	  är	  relevant	  för	  forskning-‐
en.	   Intervjuaren	   kan	   på	   så	   sätt	   fördjupa	   sig	   ytterligare	   inom	   detta	   område.	   För	   min	  
forskningsstudie	  anser	   jag	  att	  den	  här	   intervjumetoden	  är	  bäst	   lämpad	  i	  och	  med	  dess	  
flexibilitet	  och	  öppna	  frågor.	  Risken	  finns	  dock	  att	  jag	  skulle	  kunna	  leda	  informanterna	  
in	  på	  ett	  svar	  de	  tror	  är	  ”rätt”	  om	  jag	  formulerar	  frågor	  som	  pekar	  mer	  åt	  det	  slutna	  hål-‐
let.	   Jag	  vill	   inte	  att	   informanterna	  ska	  påverkas	  av	  någon	  kännedom	  om	  vad	  det	  är	   jag	  
undersöker	  då	  Bryman	  menar	  att	  det	   skulle	  kunna	  ha	  en	   stor	   inverkan	  på	  deras	   svar.	  
Istället	  vill	  jag	  att	  informanterna	  ska	  ges	  möjligheten	  att	  svara	  utifrån	  sig	  själva	  och	  sin	  
egen	   syn	   på	   kommunikation	   i	   stort,	   vilket	   jag	   tror	   att	   de	   öppna	   frågorna	   i	   större	   ut-‐
sträckning	  kan	  bidra	  till.	  Det	  poängteras	  också	  av	  Kvale	  och	  Brinkmann	  (2014)	  som	  lik-‐
nar	  de	  öppna	  frågorna	  vid	  hur	  en	  terapeut	  ställer	  frågor	  under	  arbetet	  med	  sina	  patien-‐
ter.	  Terapitimmen	   fungerar	  som	  den	  strukturerade	  miljön	  medan	  patienterna	  bestäm-‐
mer	  ämnet	  med	  hjälp	  av	  terapeutens	  öppna	  frågor.	  De	  semistrukturerade	  intervjuerna	  
anses,	  enligt	  Bryman	  (2011),	  vara	  väl	  passande	  till	   feministisk	  forskning	  eftersom	  såd-‐
ana	  intervjuer	  inte	  är	  avsedda	  att	  vara	  exploaterande	  utan	  snarare	  har	  som	  mål	  att	  för-‐
söka	  förstå	  och	  få	  en	  inblick	  i	  informanternas	  position	  och	  tankar.	  
	  
Det	  som	  kan	  bli	  en	  utmaning	  i	  användningen	  av	  en	  semistrukturerad	  intervju	  som	  me-‐
tod	  är	  att	  sammanställningen	  av	  intervjuerna	  inte	  alltid	  är	  lika	  självklar	  som	  vid	  exem-‐
pelvis	  en	  strukturerad	  intervju	  där	  frågorna	  är	  mer	  slutna	  och	  svaren	  lättare	  kan	  kate-‐
goriseras,	  skriver	  Bryman	  (2011).	  Konstruktivistiska	  analyser	  som	  utgår	   från	  att	  verk-‐
ligheten	  ser	  olika	  ut	  för	  alla	  är,	  enligt	  Johnson	  (2016),	  vanligt	  förekommande	  vid	  under-‐
sökningar	  av	  genusanalyser.	  De	  motiveras	  också	  av	  strävan	  efter	  jämställdhet	  och	  drivs	  
ofta	  av	  förhoppningen	  att	  analysen	  ska	  bidra	  till	  att	  minska	  skillnaderna	  mellan	  könen	  
och	  förändra	  de	  könsroller	  som	  finns.	  	  	  

4.2	  Design	  av	  studien	  
I	  detta	  avsnitt	  redogörs	  för	  studiens	  urval	  av	  lärare,	  studiens	  genomförande	  samt	  dess	  
trovärdighet	  och	  giltighet.	  
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4.2.1	  Urval	  av	  medverkande	  lärare	  	  
Vid	  mitt	  val	  av	   lärare	  ansåg	   jag	  det	  vara	  viktigt	  att	  använda	  mig	  av	  sånglärare	   jag	   inte	  
tidigare	   träffat	  på	   i	   undervisningssituationer.	   Jag	  ville	   inte	  ha	  en	  bild	   av	  deras	   sätt	   att	  
undervisa	  sedan	  tidigare	  då	  jag	  tror	  att	  det	  skulle	  påverka	  min	  analys	  av	  det	  insamlade	  
materialet.	  Kvale	  och	  Brinkmann	  (2014)	  menar	  att	  likheter	  eller	  olikheter	  mellan	  inter-‐
vjuaren	  och	  den	  som	  blir	  intervjuad,	  som	  till	  exempel	  ålder	  och	  kön	  påverkar	  maktrelat-‐
ionen	  och	  etiken	  i	  intervjun.	  Om	  jag	  hade	  valt	  att	  observera	  lärare	  jag	  känner	  sedan	  tidi-‐
gare	  hade	  dessa	  troligtvis	  varit	  före	  detta	  sånglärare	  till	  mig	  där	  maktrelationen	  skulle	  
påverkas	  av	  vår	  tidigare	  historia	  utifrån	  en	  lärare	  och	  elev-‐relation.	  De	  två	  medverkande	  
informanterna	   är	   sånglärare	   på	   estetgymnasium.	   Jag	   ringde	   till	   olika	   gymnasieskolor	  
som	  är	  belägna	  inom	  ett	  visst	  geografiskt	  område	  för	  att	  jag	  enkelt	  skulle	  kunna	  ta	  mig	  
till	   skolan	   och	   genomföra	   studien.	   Jag	   ansåg	   det	   viktigt	   att	   båda	   lärarna	   arbetade	   i	  
samma	  skolform	  för	  att	  de	  därmed	  också	  skulle	  utgå	  från	  samma	  läroplan.	  Eftersom	  föl-‐
jande	  forskningsstudie	  utgår	  ifrån	  genusteori	  valde	  jag	  att	  använda	  mig	  av	  en	  sånglärare	  
av	  kvinnligt	  kön	  och	  en	  sånglärare	  av	  manligt	  kön.	  Från	  början	  var	  tanken	  att	  respektive	  
lärare	  skulle	  observeras	  vid	  fyra	  olika	  tillfällen	  med	  fyra	  olika	  elever.	  För	  mig	  var	  det	  av	  
största	  vikt	  att	  eleverna	  bestod	  av	  två	  elever	  av	  kvinnligt	  kön	  och	  två	  elever	  av	  manligt	  
kön.	  Det	  visade	  sig	  dock	  vara	  svårt	  att	  få	  tag	  på	  sånglärare	  av	  kvinnligt	  kön	  som	  undervi-‐
sade	  två	  elever	  av	  manligt	  kön.	  Dessutom	  blev	  det	  problem	  vid	  inspelning	  av	  en	  lektion	  
med	  en	  elev	  av	  kvinnligt	  kön	  hos	  läraren	  av	  manligt	  kön.	  Det	  betyder	  alltså	  att	  studien	  i	  
slutändan	  genomfördes	  med	  tre	  filmer	  från	  respektive	  lärare.	  Läraren	  av	  kvinnligt	  kön	  
undervisar	   två	   elever	   av	   kvinnligt	   kön	   och	   en	   elev	   av	  manligt	   kön	  medan	   läraren	   av	  
manligt	  kön	  undervisar	  två	  elever	  av	  manligt	  kön	  och	  en	  elev	  av	  kvinnligt	  kön.	  	  
	  
Lärare	   1	   är	   av	  manligt	   kön	   och	   jag	   kommer	   för	   enkelhetens	   skull	   att	   i	   resultatet	   om-‐
nämna	  honom	  som	  Oskar.	  Det	  är	  viktigt	  att	  poängtera	  att	  det	   inte	  är	   lärarnas	  korrekta	  
namn	  som	  används	   i	   resultatet.	  Oskar	  är	  uppvuxen	   i	   en	   liten	  bruksort	   i	  Mellansverige	  
och	  han	  påbörjade	  sin	  musikaliska	  resa	  på	  kommunala	  kulturskolan.	  Han	  studerade	  pi-‐
ano	  och	  spelade	  samtidigt	  trumpet,	  vilket	  var	  hans	  huvudinstrument	  de	  första	  åren.	  På	  
kommunala	  kulturskolan	  fanns	  det	  ett	  storband	  som	  lockade	  och	  var	  en	  bidragande	  fak-‐
tor	  till	  att	  han	  valde	  att	  spela	  trumpet,	  men	  hade	  han	  fått	  välja	  helt	  själv	  hade	  han	  nog	  
valt	  elgitarr.	  Oskar	  har	  i	  hela	  sin	  barndom	  varit	  med	  i	  en	  kyrka	  som	  han	  menar	  har	  varit	  
en	  stor	  bidragande	  faktor	  till	  att	  han	  började	  med	  musik	  och	  att	  han	  till	  slut	  blev	  väldigt	  
intresserad	   av	   körsång.	   På	   gymnasiet	   gick	   han	   teknisk	   linje	   för	   att	   föräldrarna	   inte	  
tyckte	  att	  musik	  var	  någonting	  att	  satsa	  på,	  men	  tack	  vare	  en	  bra	  musiklärare	  fick	  han	  
vara	  med	  och	  spela	  i	  andra	  sammanhang	  i	  skolan,	  vilket	  hjälpte	  till	  att	  hålla	  intresset	  för	  
musiken	  levande.	  Han	  beskriver	  de	  tre	  åren	  på	  gymnasiet	  som	  de	  absolut	  viktigaste	  då	  
han	  både	  fick	  spela	  trumpet	  ensam	  och	  med	  andra	  människor.	  Efter	  ett	  par	  år	  flyttade	  
Oskar	  till	  en	  större	  stad	  i	  Sverige	  och	  arbetade	  som	  ingenjör,	  men	  insåg	  ganska	  snart	  att	  
han	  hade	  valt	  fel	  bana.	  Han	  sökte	  sig	  istället	  till	  en	  musiklinje	  på	  en	  folkhögskola	  där	  han	  
gick	  två	  år.	  Han	  ser	  dessa	  år	  som	  de	  roligaste	  i	  livet	  av	  alla	  år	  han	  haft	  med	  musik.	  Sedan	  
kom	  han	  in	  på	  musikhögskolans	  lärarprogram	  och	  hade	  då	  sedan	  länge	  lagt	  ner	  trumpe-‐
ten	  och	  sysslade	  istället	   främst	  med	  kör,	  sång	  och	  piano.	  Oskar	  flyttade	  efter	  avslutade	  
studier	  till	  en	  större	  stad	  närmare	  hans	  hemort	  och	  har	  där	  varit	  verksam	  lärare	  i	  20	  år.	  
Efter	  att	  ha	  arbetat	  på	  lite	  olika	  skolor	  har	  han	  sedan	  2002	  varit	  anställd	  på	  den	  gymna-‐
sieskola	  han	  arbetar	  på	  då	  föreliggande	  studie	  genomförs.	  
	  
Lärare	  2	  är	  av	  kvinnligt	  kön	  och	  kommer	  att	  för	  enkelhetens	  skull	  omnämnas	  som	  Lou-‐
ise.	  Louise	  är	  uppvuxen	  i	  en	  liten	  ort	  i	  Mellansverige	  men	  bor	  sedan	  flera	  år	  tillbaka	  i	  en	  
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större	  stad	  i	  Sverige.	  Hon	  började	  sin	  musikaliska	  bana	  på	  kommunala	  kulturskolan	  med	  
kör	  och	  piano	  för	  att	  därefter	  fortsätta	  på	  musikgymnasiet	  med	  piano,	  cello	  och	  lite	  sång.	  
Sedan	  gick	  hon	  en	  pianolinje	  på	   folkhögskola	  och	  hade	   samtidigt	   lektioner	   i	   afrosång4	  
och	   cello.	   Musiklärarutbildningen	   påbörjades	   med	   klassiskt	   piano	   som	   huvudinstru-‐
ment,	  dock	  färdigställdes	  den	  aldrig	  helt	  då	  hon	  ännu	  inte	  skrivit	  färdigt	  examensarbetet	  
och	   därmed	   saknar	   legitimation.	   Hon	   studerade	   på	   musikhögskolan	   i	   flera	   omgångar	  
med	  några	  uppehållsår	  för	  att	  istället	  studera	  opera.	  Sista	  vändan	  tillbaka	  på	  musikhög-‐
skolans	  lärarprogram	  hade	  hon	  bytt	  huvudinstrument	  från	  klassiskt	  piano	  till	  sång.	  Efter	  
att	  operastudierna	  avslutades	  har	  hon	  arbetat	  som	  operasångerska	  i	  olika	  sammanhang	  
och	  undervisat	  i	  sång	  på	  olika	  skolor.	  Hon	  har	  arbetat	  som	  verksam	  lärare	  i	  ca	  tio	  år	  och	  
på	  den	  aktuella	   skolan	  är	  hon	  anställd	  på	  heltid	   sedan	  ett	  år	   tillbaka.	  Louise	  är	   fortfa-‐
rande	  aktiv	  i	  sitt	  eget	  musicerande	  och	  tar	  sånglektioner	  på	  fritiden	  och	  säger	  sig	  vara	  
en	  tekniknörd	  som	  just	  nu	  inriktar	  sig	  mycket	  på	  Bel	  Canto-‐teknik.5	  
	  
Oskar	  kontaktade	   jag	  genom	  att	   först	  skicka	  ett	  mejl	  med	   förfrågan	  om	  han	  ville	  med-‐
verka	  i	  studien.	  Efter	  att	  han	  tackat	  ja	  så	  talades	  vi	  vidare	  på	  telefon	  för	  att	  bestämma	  tid	  
och	  datum	  för	  när	  studien	  kunde	  genomföras.	  Louise	  kontaktade	  jag	  via	  telefon	  och	  då	  
kunde	  vi	  bestämma	  datum	  och	  tid	  för	  studiens	  genomförande	  på	  en	  gång.	  	  
	  
Det	  är	  viktigt	  att	   framhäva	  att	   jag	  har	  valt	  att,	   i	  den	  mån	  det	  går,	   inte	  använda	  mig	  av	  
uttrycket	  manlig	   eller	   kvinnlig	   lärare/elev.	   Istället	   använder	   jag	  mig	   av	   lärare/elev	   av	  
manligt	  eller	  kvinnligt	  kön.	  Jag	  vill	  ta	  avstånd	  från	  begreppen	  manlig	  och	  kvinnlig	  då	  jag	  
vill	   undvika	   eventuella	   förväntningar	   och	   normer	   som	   tillkommer	   de	   begreppen	   som	  
inte	  alla	  tillhörande	  det	  biologiska	  könet	  är	  bekväma	  med.	  I	  studien	  är	  de	  medverkandes	  
biologiska	  kön	  i	  fokus,	  inte	  deras	  könsidentitet.	  När	  jag	  i	  resultatet	  hänvisar	  till	  eleverna	  
används	   för	  enkelhetens	  skull	   termerna	  Pojke	  1	  och	  2	  och	  Flicka	  1	  och	  2.	   Jag	  vill	  vara	  
tydlig	  med	  att	  poängtera	  att	   jag	  då	  hänvisar	   till	  det	  biologiska	  könet	  och	   inte	  nödvän-‐
digtvis	   könsidentiteten.	   Detta	   görs	   för	   att	   elevernas	   biologiska	   kön	   är	   av	   relevans	   för	  
studiens	  resultat	  och	  detta	  underlättar	  såväl	  skrivandet	  som	  förståelsen	  vid	   läsning	  av	  
resultatet.	  	  	  

4.2.2	  Datainsamling	  
Jag	  reste	  till	  de	  respektive	  lärarnas	  städer	  och	  arbetsplatser	  för	  att	  samla	  in	  datamateri-‐
alet.	  Jag	  valde	  att	  filma	  lärarnas	  samtliga	  lektioner	  innan	  jag	  gjorde	  intervjuerna,	  för	  att	  
inte	  intervjufrågorna6	  skulle	  påverka	  läraren	  i	  sin	  undervisning.	  Samtliga	  videoobservat-‐
ioner	  genomfördes	  utan	  min	  närvaro	  i	  rummet.	  Jag	  startade	  kameran	  precis	  när	  eleven	  
kom	  in	  i	  undervisningsrummet	  och	  stängde	  av	  kameran	  när	  eleven	  lämnat	  rummet.	  Jag	  
valde	  att	  inte	  medverka	  i	  rummet	  under	  inspelningen	  för	  att	  minimera	  risken	  för	  att	  min	  
närvaro	  skulle	  påverka	  lärarens	  och	  elevens	  normala	  beteende.	  	  
	  
Louise	   undervisar	   respektive	   elev	   20	  minuter	   i	   veckan,	  medan	   Oskar	   har	   50	  minuter	  
lektionstid	  med	  respektive	  elev	  varje	  vecka.	  Detta	  är	  också	  den	  inspelade	  filmmängden	  
per	  elev	  hos	  varje	  lärare.	  De	  inspelade	  intervjuerna	  är	  32	  respektive	  53	  minuter	  långa.	  
Filmningen	  genomfördes	  med	  en	  Zoom	  Q3HD	  Handy	  Video	  Recorder	  och	   intervjuerna	  
spelades	  in	  med	  hjälp	  av	  appen	  Röstmemon	  på	  min	  iPhone.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Afrosång	  ett	  samlingsnamn	  får	  sång	  inom	  afroamerikanska	  genrer	  så	  som	  jazz,	  blues,	  pop,	  soul	  och	  så	  
vidare.	  	  
5	  Bel	  Canto	  är	  en	  sångteknik	  inom	  klassisk	  sång.	  
6	  För	  intervjufrågor,	  se	  bilaga	  1	  
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Båda	   lärarna	  gav	  uttryck	   för	  att	  de	   inte	  kände	  sig	  påverkade	  av	  att	  de	   filmades	  under	  
lektionerna.	   Båda	   lärarna	   tycktes,	   i	   intervjuerna,	   främst	   reagera	   på	   frågan	   om	   hur	   de	  
upplever	  att	  elevens	  kön	  påverkar	  kommunikation,	  upplägg	  och	  lärarens	  sätt	  att	  vara	  på	  
lektionen.	  Båda	  lärarna	  funderade	  längre	  på	  denna	  fråga	  än	  på	  någon	  annan	  fråga	  innan	  
de	  gav	  ett	  svar.	  	  	  
	  
Jag	  valde	  att	  inte	  berätta	  för	  lärarna	  mitt	  exakta	  syfte	  med	  studien	  då	  jag	  trodde	  att	  det	  
skulle	  påverka	  lärarnas	  handlande	  under	  de	  observerade	  lektionerna	  och	  lärarnas	  utta-‐
landen	  i	  intervjuerna.	  Jag	  berättade	  för	  lärarna	  att	  jag	  tittade	  på	  hur	  lärare	  kommunice-‐
rar	  med	  sina	  elever,	  men	  inte	  vilka	  teoretiska	  utgångspunkter	  som	  studien	  utgår	  ifrån.	  
Det	  är	  viktigt	  att	  återigen	  poängtera	  att	  studien	  inte	  syftar	  till	  att	  sätta	  dit	  lärarna	  på	  nå-‐
got	  sätt,	  utan	  snarare	  att	  de	  observerade	  lärarna	  får	  fungera	  som	  exempel	  ur	  verklighet-‐
en	  som	  kan	  påvisa	  hur	  det	  kan	  se	  ut	  i	  enskild	  sångundervisning	  idag.	  	  

4.2.3	  Bearbetning	  och	  analys	  
Jag	  valde	  att	  använda	  mig	  av	  tematisk	  analys	  som	  enligt	  Bryman	  (2011)	  passar	  väl	  ihop	  
med	  såväl	  videoobservationer	   som	   intervjuer.	  Tematisk	  analys	  går	  ut	  på	  att	   analysera	  
den	  ihopsamlade	  datan	  och	  hitta	  teman	  och	  subteman	  som	  tycks	  vara	  centrala	  i	  samta-‐
len	  och	  undervisningssituationerna.	  	  
	  
Transkriberingsarbetet	  av	  intervjuerna	  genomfördes	  med	  hjälp	  av	  programmet	  VLC	  där	  
möjligheten	  finns	  att	  ändra	  hastigheten	  på	  en	  ljudfil.	  Det	  var	  till	  stor	  hjälp	  att	  sakta	  ner	  
ljudfilen	  så	  att	  transkriberingen	  kunde	  ske	  utan	  stopp	  och	  att	  jag	  kunde	  anteckna	  det	  jag	  
hörde	  utan	  att	  behöva	  pausa	  mellan	  varje	   fras.	  De	  videoobserverade	   lektionerna	  däre-‐
mot	  valde	  jag	  att	  transkribera	  i	  realtid	  och	  pausa	  mellan	  olika	  fraser	  eller	  moment.	  Ef-‐
tersom	  filmerna	   innehåller	  mer	   information	  än	  en	   ljudinspelning	  tyckte	   jag	  att	  det	  var	  
mest	  lämpligt	  att	  göra	  på	  det	  sättet	  för	  att	  på	  så	  vis	  få	  med	  så	  mycket	  information	  från	  
filmerna	   som	  möjligt.	   När	   all	   data	   var	   transkriberad	   letade	   jag	   efter	  mönster,	   förhåll-‐
ningssätt,	   handlingar	   och	   sätt	   att	   tala	   om	   kön/genus	   hos	   de	   båda	   lärarna	   som	   kunde	  
kopplas	   samman	   till	   genusskapande.	  Något	   jag	  också	   tittade	  efter	   var	   icke-‐handlingar.	  
Med	  andra	  ord	  letade	  jag	  efter	  handlingar	  som	  saknades	  antingen	  hos	  båda	  lärarna	  eller	  
hos	  någon	  av	  dem	  som	  kunde	  vara	   talande	   för	   lärarnas	  sätt	  att	   förhålla	   sig	   till	   eleven.	  
Utifrån	  dessa	  bildade	  jag	  sedan	  de	  teman	  som	  presenteras	  i	  resultatet.	  	  
	  
I	  resultatet	  förekommer	  blockcitat	  som	  ibland	  innehåller	  ett	  uttalande	  följt	  av	  tre	  punk-‐
ter.	   Dessa	   betyder	   att	   läraren	   gör	   ett	   uppehåll	   i	   sitt	   prat	   och	   ofta	   byter	   också	   läraren	  
riktning	  eller	  ämne	  efter	  dessa.	  Jag	  har	  också	  valt	  att	  använda	  mig	  av	  tre	  punkter	  inom	  
två	  klamrar	  för	  att	  påvisa	  att	  jag	  uteslutit	  vissa	  delar	  ur	  citatet.	  För	  läsaren	  är	  det	  viktigt	  
att	  vara	  medveten	  om	  vad	  dessa	  två	  symboler	  betyder.	  	  

4.2.4	  Etiska	  överväganden	  
Inför	  studien	  har	  jag	  tagit	  del	  av	  Codex	  (2016)	  information	  om	  etiska	  överväganden	  gäl-‐
lande	   samtycke	   samt	   anonymitet	   och	   konfidentialitet.	   Vetenskapsrådet	   menar	   bland	  
annat	   att	  medverkande	   i	   studien	   fritt	   ska	   kunna	   välja	   om	   de	   vill	  medverka	   eller	   inte.	  
Studier	  som	   innefattar	  barn	  över	  15	  år	  behöver	   inte	  kräva	  samtycke	   från	  målsman	  då	  
barnen	   anses	   vara	   så	   pass	   stora	   att	   de	   själva	   inser	   vad	   forskningen	   innebär	   för	   deras	  
egen	  del.	  De	  etiska	  övervägandena	  enligt	  vetenskapsrådet	  har	  följts	  genom	  att	  samtliga	  
deltagare	  i	  föreliggande	  studie	  har	  fått	  ta	  del	  av	  information	  inför	  studiens	  start	  samt	  att	  
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de	  medverkande	  lämnat	  samtycke	  genom	  att	  skriva	  på	  ett	  dokument	  för	  samtycke.	  Den	  
utgivna	   informationen	   innehåller	   också,	   utöver	   information	   om	   studien,	   förfrågan	   och	  
samtycke	  samt	  löfte	  om	  anonymitet	  (se	  bilaga	  2).	  Då	  samtliga	  elever	  är	  över	  15	  år	  har	  
inga	   underskrifter	   från	   vårdnadshavare	   krävts,	   utan	   eleverna	   har	   själva	   kunnat	   sam-‐
tycka	  till	  sin	  medverkan	  i	  studien.	  	  

4.2.5	  Giltighet	  och	  tillförlitlighet	  
Inom	  forskning	  är	  det	  vanligt	  att	  studiens	  tillförlitlighet	  och	  giltighet	  mäts	  utifrån	  validi-‐
tet	  och	  reliabilitet.	  Bryman	  (2011)	  menar	  dock	  att	  dessa	  begrepp	  är	  bättre	  anpassade	  för	  
den	  kvantitativa	  forskningen	  och	  att	  den	  kvalitativa	  forskningen	  behöver	  andra	  metoder	  
för	  att	  bedöma	  kvaliteten	  i	  studien.	   Istället	  menar	  Bryman	  att	  begreppen	  tillförlitlighet	  
och	  äkthet	  passar	  bättre	   för	  kvalitativa	  studier.	   Inom	  ramen	  för	   tillförlitlighet	   ingår	  de	  
fyra	   delkriterierna	   trovärdighet,	  överförbarhet,	  pålitlighet	   samt	   en	  möjlighet	   att	   styrka	  
och	  konfirmera.	  	  	  
	  
Föreliggande	  studies	   tillförlitlighet,	   alltså	  huruvida	  studien	  skulle	  kunna	  upprepas	  och	  
uppnå	  samma	  resultat	  igen,	  är	  relativt	  låg.	  Bryman	  (2011)	  menar	  att	  kvalitativa	  studier	  
aldrig	  kan	  uppvisa	  exakt	  samma	  resultat	  igen	  eftersom	  de	  grundar	  sig	  i	  olika	  sociala	  si-‐
tuationer	   och	   dessa	   förändras	   ständigt.	   Däremot	   vill	   jag	   mena	   att	   en	   liknande	   studie	  
skulle	  kunna	  påvisa	  ett	  liknande,	  jämförbart	  resultat	  som	  föreliggande.	  	  
	  
Under	  begreppet	  äkthet	  ryms,	  i	  enlighet	  med	  Bryman	  (2011),	  delkriterierna	  rättvis	  bild	  
som	  ifrågasätter	  huruvida	  studien	  ger	  en	  rättvis	  bild	  av	  de	  olika	  åsikter	  och	  uppfattning-‐
ar	  som	  finns	  hos	  de	  personer	  som	  deltar	  i	  studien.	  Ontologisk	  autenticitet	  ställer	  sig	  frå-‐
gande	  till	  om	  studien	  hjälper	  de	  medverkande	  att	  komma	  fram	  till	  en	  bättre	  förståelse	  av	  
sin	  sociala	  situation	  medan	  pedagogisk	  autenticitet	  handlar	  om	  huruvida	  deltagarna	  får	  
en	  bättre	  bild	  av	  hur	  andra	  personer	  i	  den	  sociala	  miljön	  upplever	  saker	  och	  ting.	  Kataly-‐
tisk	  autenticitet	  behandlar	  huruvida	  studien	  har	  bidragit	  till	  att	  deltagarna	  kan	  förändra	  
sin	  situation	  medan	  taktisk	  autenticitet	  handlar	  om	  huruvida	  undersökningen	  har	  bidra-‐
git	  till	  att	  de	  medverkande	  fått	  bättre	  möjligheter	  att	  vidta	  de	  åtgärder	  som	  krävs.	  	  
	  
Vad	  rör	  föreliggande	  studies	  äkthet	  vill	  jag	  mena	  att	  såväl	  den	  ontologiska	  autenticiteten	  
som	  den	   pedagogiska	   autenticiteten	   är	   hög.	   Utifrån	   ett	   genusteoretiskt	   och	   socialkon-‐
struktionistiskt	  perspektiv	  förefaller	  studien	  ge	  en	  rättvis	  bild	  av	  sånglärarnas	  uppfatt-‐
ningar	  och	  handlande	  utifrån	  de	  observerade	  lektionerna	  och	  intervjuerna.	  Jag	  vill	  också	  
mena	  att	  den	  katalytiska	  och	  taktiska	  autenticiteten	  är	  hög	  då	  studien	  kan	  vara	  en	  hjälp	  
för	  lärarna	  att	  bli	  uppmärksamma	  på	  att	  elevens	  kön	  kan	  komma	  att	  påverka	  deras	  be-‐
mötande	  samt	  på	  vilket	  sätt.	  	  
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5	  Resultat	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatet	  av	  de	  analyser	  som	  har	  gjorts	  av	  de	  filmade	  sång-‐
lektionerna	  och	   intervjuerna	  med	  de	   två	   sånglärarna	  som	  deltagit	   i	   studien.	  De	   teman	  
som	  presenteras	  visar	  hur	  lärarnas	  bemötande	  av	  elever	  utifrån	  elevens	  biologiska	  kön,	  
främst	  kretsar	  kring	   förhållningssätt.	  Temana	  handlar	  därför	  om	   lärarnas	   förhållnings-‐
sätt	  till	  sångarens	  roll	  och	  hur	  det	  påverkar	  deras	  undervisning,	  lärarnas	  förhållningssätt	  
till	  eleven	  samt	   lärarnas	  syn	  på	  eleven.	  Det	  senare	   lyfter	   fram	  hur	   lärarna	  bemöter	  ele-‐
verna	   beroende	   på	   elevens	   biologiska	   kön	   och	   eventuella	   skillnader	   som	   framkommit	  
vid	  analysarbetet.	  	  

5.1	  Lärarnas	  förhållningssätt	  till	  sångarens	  roll	  
Under	  detta	   tema	   redogörs	   för	  hur	   sånglärarna	   förhåller	   sig	   till	   sångundervisning	  och	  
sång	  som	  instrument.	  Vidare	  skildras	  hur	  detta	  kommer	  till	  uttryck	  i	  lärarnas	  undervis-‐
ning	  och	  hur	  detta	  skiljer	  sig	  åt	   lärarna	  emellan.	  Inom	  detta	  område	  tycks	  lärarnas	  be-‐
mötande	  av	  eleverna	  inte	  påverkas	  av	  elevernas	  biologiska	  kön.	  Däremot	  finns	  det	  skill-‐
nader	  i	  lärarnas	  sätt	  att	  förhålla	  sig	  till	  sångarens	  roll	  mellan	  läraren	  av	  manligt	  kön	  och	  
läraren	  av	  kvinnligt	  kön.	  	  

5.1.1	  Sångaren	  som	  ensemblemedlem	  
De	  båda	  lärarna	  förhåller	  sig	  till	  sång	  på	  lite	  olika	  sätt	  i	  sin	  undervisning.	  Oskar	  har	  som	  
övergripande	   fokus	   i	   sin	  sångundervisning	  att	  göra	  eleverna	  medvetna	  om	  former	  och	  
ackordföljder	  för	  att	  därmed	  förbereda	  dem	  för	  att	  vara	  delaktiga	  i	  en	  ensemble.	  Oskar	  
pratar	  om	  att	  han	  tidigare	  har	  använt	  sig	  av	  metoder	  så	  som	  Komplett	  sångteknik7	  och	  
Estill	  voice	  training8	  och	  menar	  att	  det	  med	  hjälp	  av	  dessa	  metoder	  är	  lättare	  att	  odla	  en	  
pop-‐	  eller	  sångröst.	  På	  senare	  tid	  arbetar	  han	  dock	  mer	  med	  neutralrösten,	  som	  han	  kal-‐
lar	   det,	   och	   syftar	   på	   grunderna	   i	   rösten.	   I	   uppvärmningen	  med	   eleverna	   pratar	   han	  
mycket	  om	  att	  släppa	  hakan	  och	  vara	  avslappnad,	  och	  poängterar	  i	   intervjun	  att	  det	  är	  
dit	  han	  vill	  komma	  med	  eleverna.	  	  	  
	  	  
Oskar	  har	  ett	  stort	  fokus	  på	  notläsning	  och	  generell	  musikkunskap	  i	  sin	  undervisning.	  I	  
uppvärmningsövningarna	  går	  han	  ofta	  igenom	  vilka	  toner	  som	  ingår	  i	  övningen	  och	  vil-‐
ken	  tonplats	  i	  skalan	  de	  har.	  Varje	  elev	  får	  sätta	  sig	  vid	  pianot	  under	  en	  del	  av	  lektionen	  
för	  att	  spela	  en	  ackordföljd	  i	  olika	  tonarter	  samt	  spela	  olika	  dur-‐	  och	  mollskalor	  på	  pia-‐
not.	   Oskar	   går	   igenom	   fingersättning	   för	   de	   olika	   tonarterna	   samt	   ber	   eleven	   spela	  
ackordföljden	  i	  olika	  tonarter	  utifrån	  tonplatserna,	   till	  exempel	   första,	   fjärde	  och	  sjätte	  
ackordet	   i	  skalan.	  Dessutom	  har	  eleverna	  ett	  häfte	  med	  olika	   låtar	  de	  arbetar	  med	  uti-‐
från	  syftet	  att	  eleverna	  ska	  lära	  sig	  läsa	  av	  en	  notbild.	  Eleverna	  får	  spela	  efter	  noterna	  på	  
pianot	  och	  svara	  på	  musikteoretiska	  frågor	  om	  exempelvis	  tonarter,	  notvärden	  och	  till-‐
sammans	  övar	  de	  på	  svårare	  rytmer.	  Oskar	  säger	  själv	  i	  intervjun:	  
	  

Jag	  försöker	  sätta	  ihop	  att	  de	  ska	  be	  folk	  runt	  omkring	  sig	  att	  hjälpa	  dem	  att	  spela,	  
och	  att	  de	  skapar	  formen	  här	  så	  att	  de	  inte	  är	  sådana	  här	  sångare	  som	  inte	  heller,	  
eller	   sångerska,	   som	  bara	   förlitar	   sig	  på	  att	  gitarristen	  begriper	  allting.	  Utan	  de	  
måste	  ha	  skapat	  sin	  egen	  form,	  satt	  upp	  lite	  ackord	  och	  veta	  hur	   låten	  är	  riktigt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Komplett	  sångteknik	  en	  sångmetod	  framtagen	  av	  Cathrine	  Sadolin	  (2009)	  innehållande	  tips	  och	  tillväga-‐
gångssätt	  för	  olika	  tekniker.	  	  
8	  Estill	  voice	  training	  en	  sångmetod	  framtagen	  av	  Jo	  Estill	  (2016).	  Materialet	  är	  hemligt	  och	  ges	  ut	  först	  vid	  
genomförande	  av	  kursen.	  	  
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mer	   tydligt.	  Då	  blir	  det	   ju	  mycket	   roligare	  att	  vara	  …	  man	  är	   inte	   så	  utelämnad	  
och	  att	  de	  får	  makt	  med	  situationen	  själva.	  (Oskar)	  

	  
Oskar	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  eleverna	  förstår	  helheten	  av	  musiken,	  och	  inte	  hamnar	  
i	  sångarfällan	  där	  enbart	  sången	  är	  viktig	  för	  eleverna.	  Han	  säger	  att	  han	  själv	  ser	  upp	  till	  
musiker	  som	  till	  exempel	  Stevie	  Wonder	  som	  spelar	  alla	  instrumenten	  själv	  och	  han	  me-‐
nar	  att	  det	  också	  präglar	  hans	  undervisning.	  	  
	  
Tillsammans	  med	   en	   elev,	   pojke	   2,	   arbetar	   Oskar	  mycket	  med	   stortrioler.	   Eleven	   ska	  
spela	  en	  låt	  på	  pianot	  som	  innehåller	  många	  trioler,	  men	  eleven	  har	  svårt	  att	  få	  till	  ryt-‐
men.	  Tillsammans	  går	  de	  runt	   i	  rummet,	  klappar	  och	  sjunger	  rytmen	  för	  att	   försöka	  få	  
rytmen	   att	   fastna	   hos	   eleven.	   Generellt	   är	   det	  musikteoretiska	   i	   fokus	   under	   samtliga	  
lektioner.	  Det	   klappas	  och	   sjungs	   rytmer,	   skrivs	  noter	  på	   tavlan	  och	   ibland	   spelas	  det	  
mer	  piano	  av	  eleven	  under	  en	  lektion	  än	  sjungs.	  Oskar	  menar	  att	  det	  krävs	  för	  att	  de	  ska	  
få	  den	  bredare	  förståelsen	  för	  musik	  som	  han	  söker	  hos	  eleverna.	  Pojke	  2	  arbetar	  enbart	  
med	  sångens	  rytmer	  under	  den	  observerade	  lektionen	  men	  ingen	  interpretation,	  medan	  
pojke	  1	  och	  flicka	  1	  arbetar	  desto	  mer	  med	  interpretation.	  Hur	  sånglärarna	  arbetar	  med	  
interpretation	  med	  de	  olika	  eleverna	  presenteras	  i	  ett	  tema	  längre	  fram	  i	  resultatet.	  	  
	  
Oskar	  pratar	  i	  intervjun	  om	  de	  svårigheter	  som	  finns	  med	  att	  arbeta	  som	  sånglärare,	  han	  
nämner	   specifikt	   rädslan	   för	   att	   ”förstöra”	   rösterna,	   att	   forma	   rösten	   utifrån	   vad	   han	  
själv	  vill	   istället	   för	  utifrån	  vad	  eleven	  vill.	  Det	  är	  viktigt	  att	   försöka	  behålla	  och	  bygga	  
upp	  intresset	  för	  musik	  snarare	  än	  att	  döda	  det.	  Han	  säger	  i	  intervjun:	  
	  

Men	  för	  mig	  handlar	  det	  om	  att	  hitta	  ett	  genuint	  intresse	  så	  att	  när	  de	  går	  ut	  
härifrån	  så	  slutar	  de	  inte	  omedelbart	  med	  det,	  för	  så	  har	  jag	  sett	  många	  gör,	  de	  
bara	  slutar	  direkt	  för	  det	  här	  var	  ju	  helt	  vidrigt.	  Och	  så	  håller	  de	  bara	  på	  för	  att	  
hålla	   betyget	   levande.	   Det	  måste	   ju	   vara	   lite	   roligare	   […]	  Musiken	   är	   ju	  me-‐
ningen	  med	  livet	  tycker	  jag	  nästan.	  (Oskar)	  
	  

Oskar	  arbetar	  utifrån	  idén	  om	  att	  hitta	  var	  elevernas	  egen	  glädje	  till	  musiken	  ligger,	  vad	  
de	  tycker	  om	  att	  sjunga	  och	  utgå	  från	  det.	  Han	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  bevara	  det	  in-‐
tresse	   som	   finns	   och	   inte	   döda	   det	   genom	   att	   köra	   över	   eleven.	   Enligt	   Oskar	   är	   det	  
någonting	  han	  ofta	  tänker	  på	  och	  känner	  oro	   inför	  till	  och	  från.	  Oskar	  menar	  också	  att	  
eleverna	  idag	  är	  präglade	  av	  idolliknande	  program	  i	  den	  mån	  att	  de	  ofta	  tror	  att	  ”anting-‐
en	  har	  man	  det	  eller	  inte”.	  Därigenom,	  menar	  Oskar,	  är	  eleverna	  inte	  alltid	  införstådda	  
med	  att	  sång	  kräver	  arbete	  och	  övning.	  Oskar	  skulle	  gärna	  se	  att	  eleverna	  tog	  sig	  tid	  att	  
sjunga	  varje	  dag	  för	  att	  befästa	  en	  sångvana	  hos	  sig	  själva.	  	  	  

5.1.2	  Sångaren	  som	  solist	  
Louise	  använder	  ungefär	  halva	  lektionstiden	  åt	  att	  göra	  ordentliga	  uppvärmningar	  med	  
eleverna	  med	  stort	  fokus	  på	  sångteknik.	  Hon	  pratar	  mycket	  i	  sångtermer	  och	  använder	  
ofta	  ord	  och	  uttryck	  som	  ansatser,	   stöd,	   idealiskt,	   frigöra	  halsen,	   tänk	  operaskratt,	  gör	  
det	   för	   sångens	   skull	   och	   förklaringar	   kring	   vad	   som	  händer	  med	   stämbanden	   i	   olika	  
situationer.	  Om	  Oskar	  undervisar	  eleverna	  på	  ett	  sätt	  som	  skall	  göra	  dem	  mer	  hemma-‐
hörande	  i	  ensembler,	  har	  Louise	  snarare	  en	  ingång	  där	  sången	  som	  ett	  eget	  soloinstru-‐
ment	  står	  i	   fokus.	  Med	  klassisk	  sång	  som	  utgångspunkt	  är	  god	  teknik	  och	  vikten	  av	  att	  
sjunga	  ekonomiskt	  a	  och	  o	  för	  Louise.	  Vidare	  pratar	  Louise	  om	  vikten	  av	  att	  ha	  god	  kon-‐
dition	  i	  rösten,	  att	  hålla	  igång	  mycket	  för	  att	  därmed	  också	  utvecklas	  snabbare.	  Däremot	  
är	  uppvärmningen	  med	  Pojke	  1	  kortare	  än	  uppvärmningen	  med	  Flicka	  1	  och	  Flicka	  2.	  
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Dock	  säger	  Louise	  senare	  i	  intervjun,	  utan	  att	  koppla	  uttalandet	  till	  någon	  specifik	  elev,	  
att	   det	   ibland	   finns	   elever	   som	   inte	  har	  koncentrationen	   för	   att	   arbeta	   så	  mycket	   tek-‐
niskt	  och	  att	  hon	  då	  får	  göra	  en	  kortare	  uppvärmning.	  Att	  uppvärmningen	  med	  Pojke	  1	  
är	  kortare	  än	  för	  båda	  flickorna	  skulle	  därmed	  kunna	  bero	  på	  eventuella	  svårigheter	  för	  
eleven	  att	  behålla	  koncentrationen	  under	  en	  längre	  tid.	  	  
	  
Louise	  liknar	  sång	  med	  vilket	  annat	  skolämne	  som	  helst,	  snarare	  än	  något	  som	  alltid	  ska	  
vara	  roligt	  och	  tillfredsställande.	  Hon	  utgår	  ifrån	  kunskapskraven	  och	  säger	  att	  hon	  all-‐
tid	   haft	   inställningen	   att	   de	   ska	   sjunga	   olika	   genrer	   och	   liknar	   det	   vid	   ämnet	   historia.	  
Hon	  säger	  att	   ”du	   tycker	   inte	  det	  är	  kul	  att	   läsa	  om	  andra	  världskriget,	  men	  du	  måste	  
göra	   det	   ändå”.	  Hennes	   fokus	   när	   hon	  undervisar	   ligger	   främst	   vid	   att	   de	   ska	   lära	   sig	  
sjunga	  och	  ta	  vara	  på	  den	  kunskap	  som	  hon	  har	  att	  erbjuda:	  	  

	  
Mitt	   fokus	  när	   jag	  undervisar	  det	  är	  bara	  att	  de	  ska	   lära	  sig	  hur	  man	  sjunger	  
liksom.	  Och	  jag	  kan	  säkert	  bli	  lite	  okänslig	  och	  ibland	  kan	  jag	  bli	  lite	  hård	  när	  
de	  inte	  anstränger	  sig	  liksom	  också.	  […]	  Jag	  är	  nog	  ganska	  krävande	  på	  ett	  sätt,	  
eller,	   fast	   jag	  är	   inte	  krävande	  att	  alla	  ska	  bli	   jättebra	   för	   jag	  ser	  att	  de	  är	  på	  
olika	  nivå,	  men	  jag	  är	  krävande	  i	  den	  meningen	  att	  de	  ska	  respektera	  min	  kun-‐
skap	  och	  de	  ska	  kunna	  …	  har	  man	  valt	  sång	  så	  måste	  man,	  man	  måste	  göra	  en	  
viss	  ansträngning	  annars	  blir	  jag	  nästan	  förorättad	  liksom	  (skrattar).	  Faktiskt.	  
Jag	  är	  lite	  gammaldags	  tror	  jag.	  (Louise)	  
	  

Louise	  säger	  att	  hon	  ställer	  krav	  på	  eleverna	  att	  de	  ska	  vilja	   lära	  sig.	  Hon	  är	  medveten	  
om	  att	  det	  kan	  bli	  krävande	  för	  en	  del.	  Några	  har	  uttryckligen	  sagt	  att	  de	  tycker	  att	  det	  är	  
bra	  att	  hon	  är	  krävande,	  medan	  vissa	  inte	  har	  sagt	  någonting.	  Hon	  uttrycker	  att	  hon	  är	  
medveten	   om	   att	   det	   kan	   vara	   väldigt	   krävande	   för	   vissa,	   särskilt	   för	   de	   med	   sämre	  
självkänsla.	  	  
	  
Varken	  Oskar	  eller	  Louise	  gör	  någon	  större	  skillnad	  i	  bemötande	  av	  elever	  oavsett	  ele-‐
vens	  kön.	  Däremot	  skiljer	  sig	  lärarnas	  syn	  på	  sångarens	  roll	  åt.	  Oskar	  är	  mer	  inriktad	  på	  
att	  arbeta	  med	  musikteoretiska	  kunskaper	  med	  sina	  elever	  för	  att	  förbereda	  dem	  för	  att	  
fungera	  väl	  i	  ensemblesammanhang.	  Louise,	  å	  andra	  sidan,	  är	  mer	  inriktad	  på	  sångtek-‐
niska	   grunder,	   har	   en	   klassisk	   ingång	   i	   sin	   undervisning	   och	   tycks	   förhålla	   sig	   till	   in-‐
strumentet	  sång	  som	  ett	  soloinstrument	  snarare	  än	  ett	  ensembleinstrument.	  	  

5.2	  Lärarnas	  förhållningssätt	  till	  eleven	  
Under	  detta	  tema	  redogörs	  för	  hur	  lärarna	  förhåller	  sig	  till	  eleverna	  i	  sin	  undervisning	  
beroende	  på	  elevens	  och	   lärarens	  biologiska	  kön.	  Eventuella	  skillnader	  könen	  emellan	  
som	  framkommit	  av	  det	  insamlade	  datamaterialet	  framgår	  också	  och	  presenteras	  under	  
rubrikerna	  att	   interpretera,	   att	   ge	   uppmuntran	   och	   beröm,	   att	   skämta	   samt	   att	   socialt	  
samspela.	  

5.2.1	  Att	  interpretera	  
Interpretation	   var	   ett	  moment	   som	   förekom	   en	   del	   hos	   Oskar	  men	   ingenting	   alls	   hos	  
Louise	   under	   de	   observerade	   lektionerna.	   Hos	   Oskar	   påträffades	   dock	   en	   intressant	  
skillnad	  i	  arbetet	  med	  interpretation	  tillsammans	  med	  Pojke	  1	  och	  Flicka	  1.	  Interpretat-‐
ionsarbetet	  med	  Flicka	  1	  pågår	  under	  en	  längre	  tid	  och	  där	  ger	  Oskar	  olika	  bilder	  som	  
verktyg	  för	  att	  hjälpa	  eleven	  att	  få	  fram	  rätt	  känsla	  när	  hon	  sjunger.	  Arbetet	  med	  Pojke	  1	  
är	  desto	  kortare	  och	  går	  inte	  in	  på	  djupet	  på	  samma	  sätt	  som	  med	  Flicka	  1.	  	  
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Pojke	  1	  sjunger	  Teddybjörnen	  Fredriksson	  och	  interpretationsarbetet	  utspelar	  sig	  på	  föl-‐
jande	  vis:	  	  

	  
Oskar:	  Okej,	  nu	  ska	  du	  göra	  den	  så	  trovärdig	  som	  möjligt.	  Vad	  tänker	  du,	  hur	  
ska	  du	  få	  tag	  på	  den?	  
Pojke	  1:	  Typ	  längtan	  tänker	  jag.	  Att	  jag	  längtar	  eller	  saknar	  när	  jag	  var	  liten,	  
typ.	  	  
Oskar:	  Vad	  är	  det	  för	  bild	  på	  något	  sätt?	  När	  han	  är	  liten,	  ja.	  	  
Pojke	  1:	  Mm	  
Oskar:	  Så	  ser	  vi,	  bara	  testar	  litegrann.	  	  
Pojke	  1:	  För	  längesen	  (sjunger	  hela	  låten	  igen).	  
Oskar:	  Ja	  du	  har	  det	  jättebra.	  Jättefint.	  Du,	  nu	  ska	  du	  överdriva	  ännu	  mer.	  Så	  vi	  
säger	  att	  du	  ska	  vara	  sådär	  jätte…	  Om	  du	  tänker	  dig	  Carola	  när	  hon	  sjunger.	  
Hon	  lever	  sig	  så	  fruktansvärt	  in	  i	  situationen	  här.	  Pröva	  och	  se	  om	  du	  kan	  få	  
tag	  på	  den	  här	  ”för	  längesen,	  när	  jag	  fyllde	  fyra	  år”.	  Så	  berättar	  du	  hela	  den	  
historien	  hur	  det	  var.	  	  
Pojke	  1:	  För	  längesen	  (sjunger	  hela	  låten	  igen).	  	  
	  

Interpretationsarbetet	  är	  tillsammans	  med	  Pojke	  1	  ganska	  kort	  och	  konkret	  där	  läraren	  
drar	  en	  liknelse	  till	  Carola	  och	  hennes	  förmåga	  att	  leva	  sig	  in	  i	  texterna	  för	  att	  få	  eleven	  
att	  nå	  ytterligare	  en	  nivå.	  När	  eleven	  avslutat	  sången	  för	  andra	  gången	  ges	   ingen	  åter-‐
koppling,	   utan	  Oskar	   går	   vidare	   till	   att	   skämta	   lite	   om	   låten	   och	   därefter	   påbörjas	   ett	  
nytt	  moment.	  	  
	  
Interpretationsarbetet	  med	  Flicka	  1	  är	  dock	  lite	  längre	  och	  går	  in	  mer	  på	  djupet.	  Flicka	  1	  
sjunger	  Änglamark	  och	  hon	  har	  lyssnat	  på	  och	  utgått	  från	  Lisa	  Nilssons	  version.	  I	  detta	  
interpretationsarbete	  förs	  följande	  dialog:	  
	  

Oskar:	  Om	  du	  skulle	  sjunga	  den	  här	  för	  några	  människor	  och	  du	  skulle	  få	  dem	  
att	  tycka	  att	  ja	  det	  här	  är	  en	  helt	  okej	  låt	  faktiskt.	  Det	  kanske	  inte	  är	  den	  låten	  
du	  lyssnar	  på	  mest	  själv,	  men	  du	  ska	  få	  dem	  att	  tycka	  att	  det	  här	  är	  jätteintres-‐
sant	  det	  som	  hon	  sjunger,	  va.	  Vad	  måste	  man	  göra	  då	  för	  att	  få	  tag	  på	  den	  här?	  
Vad	  är	  det	  som	  sägs	  i	  den	  här	  sången?	  
Flicka	  1:	  Ja,	  det	  är	  det	  man	  ska	  ta	  reda	  på	  
Oskar:	  Ja	  
Flicka	  1	  skrattar	  till	  	  
Oskar:	  Och	  vad	  ska	  man	  ta	  reda	  på?	  Kalla	  den	  änglamarken	  (läser	  hela	  texten	  
till	  sången	  med	  inlevelse)	  
Oskar:	  Vilket	  parti	  är	  detta,	  om	  du	  skulle	  välja	  ett	  parti	  i	  riksdagen?	  
Flicka	  1:	  Miljöpartiet?	  	  
Oskar:	  Ja!	  Det	  skulle	  man	  kunna	  säga,	  va.	  	  
Flicka	  1:	  Ja	  
Oskar:	  Alltså	  det	  är	  någon	  som	  verkligen	  värnar	  om	  att	  okej,	  vi	  tar	  inte	  hänsyn	  
till	  vad	  det	  är	  och	  snart	  så	  är	  det	  borta	  om	  vi	  håller	  på	  såhär,	  va.	  	  
Flicka	  1:	  Ja	  
Oskar:	  Och	  du	  skulle	  ställa	  dig	  och	  sjunga	  nu.	  Nu	  är	  du	  en	  politisk	  agitator	  
Flicka	  1:	  Mhm	  
Oskar:	  Och	  så	  ska	  du	  få	  dem	  här	  att	  känna	  att	  okej,	  det	  här	  med	  naturen,	  det	  är	  
fantastiskt	  viktigt.	  Och	  vad	  är	  det	  bästa	  knepet	  du	  kan	  göra	  då	  för	  att	  få	  dem	  
att	  nå	  dit?	  Jo	  du	  sjunger	  så	  att	  de	  verkligen	  ser	  de	  här	  blommorna,	  de	  ser	  det	  
här	  framför	  sig.	  Förstår	  du	  hur	  jag	  menar?	  
Flicka	  1:	  Ja	  
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Oskar	  fortsätter	  att	  prata	  om	  hur	  eleven	  ska	  få	  publiken	  att	  förstå	  och	  känna	  innebörden	  
av	  texten.	  Eleven	  sjunger	  låten	  en	  gång	  till	  och	  därefter	  lyssnar	  de	  tillsammans	  på	  Lisa	  
Nilssons	  version	  och	  analyserar	  vad	  hon	  gör	  som	  får	  lyssnaren	  att	  tycka	  att	  låten	  är	  in-‐
tressant,	  trots	  att	  det	  är	  en	  ”gammal	  svensk	  sång”.	  De	  analyserar	  fras	  för	  fras	  och	  lyfter	  
fram	  vilken	  känsla	  Lisa	  Nilsson	  använder	  sig	  av	  samt	  lyssnar	  och	  pratar	  om	  hur	  de	  ser	  
naturen	   framför	   sig.	   Interpretationsarbetet	   fortlöper	   och	  de	   spelar	   upp	   en	   fras	  på	  da-‐
torn,	  pausar	  och	  diskuterar	  därefter	  hur	  eleven	  kan	  tänka	  och	  känna	  i	  varje	  fras:	  

	  
Oskar:	  Vad	  är	  det	  för	  röst	  där?	  Vad	  är	  det	  för	  klang	  i	  hennes	  röst	  när	  hon	  
sjunger	  just	  den?	  Lyssna	  nu!	  
Oskar	  sätter	  på	  musiken	  igen,	  de	  lyssnar	  på	  samma	  fras	  en	  gång	  till.	  
Flicka	  1:	  Typ	  lite	  såhär…	  
Oskar:	  Hon	  är	  nästan	  lite	  bedjande	  
Flicka	  1:	  Ja,	  tänkte	  precis	  säga	  det	  
Oskar:	  Bedjande	  om	  att	  det	  ska	  få	  vara	  såhär	  som	  det	  alltid	  har	  varit,	  va.	  Och	  
om	  man	  själv	  har	  barn	  och	  man	  vet	  att	  okej,	  ska	  de	  växa	  upp.	  Ja,	  vad	  ska	  de	  
växa	  upp	  i	  för	  någonting?	  	  
Flicka	  1:	  Mhm	  
Oskar:	  Du	  förstår,	  man	  får	  måla	  upp	  allting	  såhär	  va.	  
Oskar	  sätter	  på	  musiken	  och	  de	  lyssnar	  på	  en	  fras,	  sedan	  pausar	  han	  musiken	  
igen.	  
Oskar:	  Ja,	  leka	  tittut	  mellan	  blommande	  grenar.	  Det	  är	  ju	  någon	  som	  tänker	  
mycket	  på,	  om	  du	  själv	  skulle	  haft	  barn	  då.	  
Flicka	  1:	  Ah	  
Oskar:	  Och	  så	  vet	  du	  att	  de	  springer	  där,	  då	  skulle	  du	  vilja	  ha	  det	  så	  bra	  som	  
möjligt	  för	  dem.	  
Flicka	  1:	  Ja	  

	  
Interpretationsarbetet	  fortsätter	  vidare	  med	  att	  de	  lyssnar	  på	  en	  fras	  i	  taget	  och	  Oskar	  
pratar	  om	  innebörden	  i	  varje	  fras.	  Till	  slut	  har	  de	  lyssnat	  igenom	  hela	  låten	  och	  de	  avslu-‐
tar	  med	  att	  eleven	  sjunger	  hela	  låten	  igen.	  	  
	  
Mängden	  interpretationsarbete	  skiljer	  sig	  alltså	  avsevärt	  mellan	  lektionerna	  för	  Pojke	  1	  
och	  Flicka	  1.	  Hos	  Flicka	  1	  börjar	   läraren	  prata	  om	  empatin	   för	  ett	  potentiellt	  barn,	  går	  
djupt	  in	  på	  betydelsen	  av	  varje	  fras	  och	  utgår	  mycket	  från	  eleven	  själv	  och	  vem	  hon	  är	  i	  
sången.	  Elevens	  personliga	  uttryck	  i	  låten	  tycks	  vara	  viktigt.	  Pojke	  1	  utgår	  till	  en	  början	  
från	  sig	  själv,	  vem	  han	  är	  och	  hur	  han	  känner	  i	  låten,	  men	  efter	  första	  genomspelningen	  
övergår	  Oskar	  mer	  till	  att	  han	  ska	  efterlikna	  Carolas	  sätt	  att	  leva	  sig	  in	  i	  sånger,	  snarare	  
än	  hur	  han	  hittar	  sig	  själv	  och	  sitt	  eget	  uttryck	  i	  låten.	  Interpretationsarbetet	  med	  Pojke	  
2	  är	  dock	  helt	  obefintligt.	  	  
	  
Medan	  Oskar	  arbetar	  med	  interpretation	  tillsammans	  med	  två	  av	  tre	  av	  sina	  elever	  arbe-‐
tar	  Louise	  inte	  med	  interpretation	  tillsammans	  med	  någon	  av	  sina	  elever	  under	  förelig-‐
gande	  studies	  genomförande.	  	  

5.2.2	  Att	  ge	  uppmuntran	  och	  beröm	  
I	  de	  videodokumenterade	   lektionerna	  framkommer	  att	  uppmuntran	  och	  beröm	  av	  ele-‐
verna	  ses	  som	  en	  viktig	  del	  av	  undervisningen.	  Hur	  uppmuntran	  och	  beröm	  ges	  skiljer	  
sig	   lärarna	   emellan	   då	   Oskar	   är	  mer	   tillbakahållen	   i	   sin	   uppmuntran	   och	   sitt	   beröm-‐
mande	  i	   jämförelse	  med	  Louise.	  Även	  hur	  lärarna	  berömmer	  och	  uppmuntrar	  sina	  ele-‐
ver	  skiljer	  sig	  mellan	  eleverna	  av	  kvinnligt	  kön	  respektive	  manligt	  kön.	  	  
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Under	  lektionerna	  med	  Pojke	  1	  och	  Pojke	  2	  tenderar	  Oskar	  att	  använda	  sig	  av	  uppmunt-‐
rande	  ord	  så	  som	  bra,	  såja	  och	  ja,	  visst	  mer	  som	  ett	  avslut	  på	  en	  övning,	  som	  en	  passage	  
vidare	  till	  nästa	  moment,	  snarare	  än	  specifikt	  riktat	  mot	  elevens	  prestation.	  Till	  och	  från	  
under	  uppvärmningen	  lägger	  han	  in	  några	  uppmuntrande	  ord	  mitt	  emellan	  olika	  fraser,	  
såsom	  bra,	  fint,	  ja	  det	  är	  bra	  och	  så	  vidare.	  De	  gånger	  som	  Oskar	  ger	  beröm	  tydligt	  riktat	  
mot	  elevens	  prestation	  är	  när	  Pojke	  1	  arbetar	  med	  musikteoretiska	  uppgifter,	  såsom	  att	  
spela	  en	  skala	  på	  pianot	  eller	  spela	  och/eller	  sjunga	  en	  rytm.	  Då	  ger	  Oskar	  uttryck	   för	  
beröm	  genom	  att	  säga	  väldigt	  bra	  jobbat,	  skitbra	  eller	  kanonbra	  och	  så	  vidare.	  	  
	  
Detta	  skiljer	  sig	  dock	  avsevärt	  från	  lektionen	  med	  Flicka	  1.	  Här	  berömmer	  Oskar	  eleven	  
mycket	   oftare.	   Generellt	   sjunger	   eleven	   endast	   en	   vända	   på	   varje	   övning	   innan	  Oskar	  
berömmer	  eleven	  med	  ord	  som	  bra,	  jättebra,	  kanon,	  ja,	  perfekt	  och	  så	  vidare.	  Vid	  något	  
tillfälle	  så	  hojtar	  han	  till	  mitt	  under	  en	  övning	  och	  utbrister	  ett	  glatt,	  uppmuntrande	  JA!	  
till	  eleven.	  Även	  här	  används	  beröm	  som	  en	  passage	  mellan	  olika	  övningar	  i	  form	  av	  kor-‐
tare	  bra,	  ja,	  det	  är	  bra,	  men	  inte	  alls	  lika	  ofta	  som	  med	  Pojke	  1	  och	  Pojke	  2.	  Det	  är	  endast	  
under	  uppvärmningen	  som	  det	  skiljer	  sig	  mellan	  pojkarnas	  lektioner	  och	  flickans.	  Under	  
de	  resterande	  lektionsmomenten	  ges	  beröm	  och	  uppmuntran	  på	  ett	  liknande	  sätt	  till	  alla	  
elever.	  	  
	  
Även	  hos	  Louise	  finns	  det	  skillnader	  i	  hur	  ofta	  hon	  berömmer	  flickorna	  jämfört	  med	  poj-‐
ken	  under	  uppvärmningspassen.	  Generellt	  är	  Louise	  mer	  frekvent	  i	  sitt	  berömmande	  än	  
Oskar.	  Lektionen	  med	  Flicka	  1	  inleds	  med	  att	  Louise,	  mitt	  emellan	  två	  övningar,	  beröm-‐
mer	  eleven	  för	  hur	  hon	  ser	  ut	  genom	  att	  säga	  ”vad	  fin	  du	  är”.	  De	  pratar	  också	  om	  en	  kon-‐
sert	  de	  haft	  veckan	  innan,	  Louise	  tackar	  för	  konserten	  och	  säger	  att	  det	  var	  fint	  och	  jät-‐
tebra.	  Både	  Flicka	  1	  och	  Flicka	  2	  får	  beröm	  eller	  uppmuntran	  efter	  nästan	  varje	  vända	  de	  
sjunger	  på	  respektive	  övning.	  Det	  kan	  vara	  ord	  som	  bra,	  fint,	  fortsätt	  och	  såja	  som	  ofta	  
riktas	  specifikt	  till	  eleven	  genom	  att	  läraren	  säger	  elevens	  namn	  efter	  en	  uppmuntrande	  
kommentar.	  	  
	  
Under	  uppvärmningen	  med	  Pojke	  1	  är	  mängden	  beröm	  och	  uppmuntran	  mindre	  än	  un-‐
der	  flickornas	  uppvärmning.	  Ett	  undantag	  ges	  och	  det	  är	  när	  Louise,	  under	  tiden	  de	  ge-‐
nomför	  en	  övning,	  frågar	  Pojke	  1	  om	  han	  tycker	  att	  det	  känns	  konstigt	  varpå	  eleven	  sva-‐
rar	   ”lite”.	  Därefter	   följs	   varje	   vända	  av	  mer	  beröm	  och	  också	  mer	  högljutt	   än	  vad	  hon	  
tidigare	  gett	  både	  Flicka	  1	  och	  Flicka	  2.	  Louise	  nästan	  ropar	  ut	  uppmuntrande	  ord	  som	  
bra,	  fint,	  såja	  och	  jättebra.	  Det	  kan	  dras	  som	  parallell	  till	  Oskars	  utrop	  till	  Flicka	  1	  vid	  ett	  
tillfälle	  under	  uppvärmningen.	  Precis	   som	  hos	  Oskar	  så	  blir	  mängden	  beröm	  och	  upp-‐
muntran	  på	  samtliga	  lektioner	  mindre	  efter	  att	  uppvärmningen	  avslutats.	  	  
	  
Även	  om	  Louise	  berömmer	  Pojke	  1	  färre	  gånger	  än	  både	  Flicka	  1	  och	  Flicka	  2	  är	  mäng-‐
den	  beröm	  och	  uppmuntran	  från	  Louise	  mer	  då	  än	  vad	  den	  var	  när	  Oskar	  berömde	  som	  
mest.	  Med	   andra	   ord	   är	   Louises	   lägstanivå	   av	   beröm	   och	   uppmuntran,	   i	  mängd	  mätt,	  
högre	  än	  Oskars	  högstanivå	  av	  detsamma.	  

5.2.3	  Att	  skämta	  
Att	   skämta	  med	  eleverna	  eller	   använda	  humor	   i	  undervisningen	  visade	   sig	  vara	  något	  
som	   användes	   till	   och	   från	   under	   de	   observerade	   lektionerna.	   Dessutom	   kunde	  mar-‐
kanta	  skillnader	  urskiljas	  mellan	  sånglärarna	  och	  deras	  sätt	  att	  använda	  sig	  av	  humor	  i	  
sin	  undervisning.	  	  
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Oskar	  använder	  humor	  på	  olika	  sätt	  i	  sin	  undervisning,	  oftast	  genom	  att	  lätta	  upp	  stäm-‐
ningen	  som	  för	  att	  ursäkta	  att	  han	  ställer	  krav	  eller	  spelar	  fel.	  Till	  och	  från	  skämtar	  han	  
allmänt	   om	   saker	   utan	   att	   det	   uppfattas	   som	   att	   syftet	   är	   något	   annat	   än	   att	   skämta.	  
Ibland	  används	  skämt	  och	  skratt	  som	  för	  att	  ursäkta	  att	  eleverna	  sjunger	  någon	  mindre	  
populär	  låt	  som	  skulle	  kunna	  uppfattas	  som	  löjlig	  av	  eleverna.	  Det	  sker	  till	  exempel	  efter	  
att	  Pojke	  1	  sjungit	  färdigt	  Teddybjörnen	  Fredriksson	  för	  sista	  gången:	  
	  

Oskar:	  Ja,	  ska	  du	  göra	  den	  på	  klasskonserten	  kanske?	  (skrattar)	  
Pojke	  1:	  Ja	  (skrattar).	  Stå	  där	  liksom…	  	  
Både	  Oskar	  och	  Pojke	  1	  skrattar	  
Oskar:	  (skrattar)	  Det	  vore	  ganska	  roligt	  det	  
	  

Ett	  exempel	  på	  när	  Oskar	  skämtar	  med	  eleverna	  där	  syftet	  är	  att	  skämta	  är	  när	  Flicka	  1	  
pratar	  om	  vilken	  låt	  hon	  ska	  sjunga	  på	  klasskonserten:	  
	  

Flicka	  1:	  Så	  ska	  jag	  sjunga	  Love	  Yourself	  med	  Justin	  Bieber	  
Oskar:	  MED	  Justin	  Bieber?	  Ska	  du	  sjunga	  med?	  (skrattar)	  
Flicka	  1:	  Nej	  inte	  med	  (skrattar)	  AV	  Justin	  Bieber	  
Oskar:	  Alla	  säger	  att	  de	  ska	  sjunga	  med	  Justin	  Bieber	  
	  

Oskar	  kommenterar	  på	  ett	  skämtsamt	  vis	  när	  eleven	  nyttjar	  fel	  ordval	  vid	  en	  kommen-‐
tar.	  Eleven	  säger	  att	  hon	  ska	  sjunga	  en	  låt	  med	  Justin	  Bieber	  istället	  för	  av	  Justin	  Bieber,	  
vilket	   skulle	  kunna	  uppfattas	   som	  att	  hon	  ska	  sjunga	   tillsammans	  med	   Justin	  Bieber.	   I	  
intervjun	  pratar	  Oskar	  om	  sina	  funderingar	  kring	  att	  elevernas	  kön	  påverkar	  hans	  sätt	  
att	  vara	  som	  lärare.	  Han	  säger	  till	  exempel	  att	  det	  påverkar	  för	  att	  det	  skämtas	  om	  olika	  
saker	  med	  flickor	  och	  pojkar.	  Han	  poängterar	  att	  det	  inte	  alltid	  har	  med	  kön	  att	  göra,	  att	  
det	  är	  beroende	  av	  vem	  eleven	  är	  som	  person	  och	  att	  skämten	  därmed	  anpassas	  efter	  
personen.	  Han	  säger	  att	  om	  eleven	  har	  tuffare	  karaktär	  anpassar	  han	  sig	  till	  denna	  ka-‐
raktär	  i	  sitt	  eget	  sätt	  att	  prata	  och	  att	  det	  då	  kan	  förekomma	  en	  mer	  skämtsam	  jargong	  
som	  kastas	  fram	  och	  tillbaka	  mellan	  dem.	  Är	  eleven	  mjuk,	  som	  han	  säger,	  anpassar	  han	  
sig	  efter	  det.	  	  
	  
Mängden	  humor	  skiljer	  sig	  åt	  under	  Oskars	   lektioner	  beroende	  på	  vilken	  elev	  han	  har.	  
Det	   finns	  en	  mängdskillnad	  mellan	  de	   tre	  eleverna	  men	  störst	  märkbar	  skillnad	  är	  det	  
mellan	  pojkarnas	   lektioner	  och	   flickans	   lektion.	  Mängden	  humor	  och	  skämt	  är	   fler	  när	  
Oskar	  undervisar	  Flicka	  1	  än	  båda	  pojkarnas	  humormängd	  per	   lektionstillfälle	   tillsam-‐
mans.	  Med	  Pojke	  1	  förekommer	  skratt	  och	  skämt	  från	  läraren	  fyra	  gånger,	  på	  lektionen	  
med	  Pojke	  2	   förekommer	   skratt	   och	   skämt	   från	   läraren	  nio	   gånger.	   På	   lektionen	  med	  
Flicka	   1	   förekommer	   skratt	   och	   skämt	   från	   läraren	   15	   gånger.	   Det	   innebär	   att	   tilldel-‐
ningen	  av	  den	  totala	  andelen	  skratt	  och	  skämt	   från	   läraren	   fördelas	  genom	  14,3	  %	  till	  
Pojke	  1,	  32,1	  %	  till	  Pojke	  2	  medan	  53,6	  %	  av	  alla	  skratt	  och	  skämt	  från	  läraren	  tillfaller	  
Flicka	  1.	  
	  
Louise	  använder	  sig	  av	  desto	  mindre	  humor	   i	   sin	  undervisning.	  Hon	  pratar	   inte	  heller	  
om	   det	   i	   intervjun	   som	  något	   hon	   upplever	   som	   en	   skillnad	   i	   sitt	   elevbemötande	   hos	  
pojkar	  respektive	  flickor.	  När	  Louise	  undervisar	  flickorna	  används	  nästan	  ingen	  humor	  
alls.	   Någon	   enstaka	   gång	   skrattar	   hon	   till	  men	   det	   finns	   inga	   synbara	   bakomliggande	  
syften	  på	  samma	  sätt	  som	  hos	  Oskar.	  Däremot	  blir	  det	  desto	  större	  skillnad	  när	  hon	  un-‐
dervisar	  Pojke	  1.	  På	  ingen	  av	  lektionerna	  med	  varken	  Flicka	  1	  eller	  Flicka	  2	  använder	  sig	  
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Louise	  av	  svordomar,	  men	  på	   lektionen	  med	  Pojke	  1	  använder	  hon,	  och	  betonar,	  svor-‐
domar	  vid	  tre	  olika	  tillfällen.	  Dessutom	  ökar	  mängden	  humor	  och	  skämt	  avsevärt	  i	  jäm-‐
förelse	  med	  tidigare	  lektioner	  med	  flickorna.	  Vid	  flera	  tillfällen	  skämtar	  hon	  med	  Pojke	  1	  
om	  olika	  genrer	  och	  potentiella	  låtar	  som	  han	  kan	  sjunga.	  Hon	  skämtar	  genom	  att	  exem-‐
pelvis	  låtsas	  kula	  när	  de	  pratar	  om	  folkmusik	  och	  tillgjort	  sjunga	  olika	  sånger	  som	  dyker	  
upp	   i	   ett	  nothäfte	  med	  svenska	  sånger	  när	  hon	   letar	  efter	  en	  passande	   låt	   som	  eleven	  
kan	  sjunga:	  
	  

Läraren	  sjunger	  med	  tillgjord	  röst,	  som	  på	  ett	  löjligt	  sätt	  	  
Louise:	  Tänd	  ett	  ljus	  och	  låt	  det	  brinna	  (Hon	  ler,	  eleven	  också)	  	  
Pojke	  1:	  Så	  uttjatad	  den	  där	  låten	  
Louise:	  Nej,	  jag	  skojade	  bara.	  Jag	  tänker	  inte	  ge	  dig	  den	  låten,	  jag	  avskyr	  den.	  	  
Läraren	  sjunger	  igen,	  som	  på	  ett	  löjligt	  sätt,	  nästan	  som	  en	  liten	  flicka	  	  
Louise:	  Du	  är	  det	  finaste	  jag	  vet	  (Båda	  skrattar)	  	  
Pojke	  1:	  En	  lite	  mer	  popigare	  kanske	  
Läraren	  skrattar	  
Louise:	  Okej	  då.	  Ska	  gnälla	  på	  allt	  du	  
Båda	  ler	  och	  skrattar	  till	  lite	  
Läraren	  sjunger	  igen,	  med	  en	  tillgjord	  röst,	  som	  för	  att	  härma	  en	  brötig	  mans-‐
röst	  
Louise:	  Sommarnatt	  (Läraren	  skrattar	  högt	  och	  länge)	  
Pojke	  1:	  Fyfan	  
Eleven	  ler	  och	  skrattar	  

	  
Läraren	   förställer	   rösten	  på	  olika	  sätt	  när	  hon	  sjunger	  som	   för	  att	   skämta	  med	  eleven	  
och	  lätta	  upp	  stämningen.	  Läraren	  sjunger	  låtförslag	  som	  egentligen	  är	  oseriösa	  och	  inte	  
faktiska	  låtar	  som	  eleven	  kan	  komma	  att	  sjunga	  med	  läraren	  på	  lektionen.	  	  
	  
Humorfördelningen	  mellan	   Flicka	   1	   och	   Flicka	   2	   är	   förhållandevis	   lika	   då	   antal	   skratt	  
och	  skämt	  från	  läraren	  förekommer	  en	  respektive	  två	  gånger	  under	  deras	  lektioner.	  Un-‐
der	   lektionen	  med	   Pojke	   1	   förekommer	   skratt	   och	   skämt	   från	   läraren	   21	   gånger.	   Det	  
innebär	   att	   tilldelningen	   av	   den	   totala	   andelen	   skratt	   och	   skämt	   från	   läraren	   fördelas	  
genom	  4,2	  %	  till	  Flicka	  1,	  8,3	  %	  till	  Flicka	  2	  medan	  87,5	  %	  av	  alla	  skratt	  och	  skämt	  från	  
läraren	  tillfaller	  Pojke	  1.	  	  
	  
Tendenserna	  hos	  de	  båda	  lärarna	  är	  desamma	  då	  majoriteten	  skratt	  och	  skämt	  tilldelas	  
eleven	  av	  motsatt	  kön	  gentemot	   läraren.	  Däremot	  ser	  skillnaden	  mellan	  eleverna	  olika	  
ut.	  Hos	  Oskar	  är	  skillnaden	  mellan	  Pojke	  1,	  som	  tilldelas	  minst	  andel	  skratt	  och	  skämt,	  
och	  Pojke	  2	  ungefär	  densamma	  som	  mellan	  Pojke	  2	  och	  Flicka	  1,	  som	  tilldelas	  störst	  an-‐
del	   skratt	   och	   skämt.	   Hos	   Louise	   kan	   uppdelningen	   av	   andel	   skratt	   och	   skämt	   lättare	  
kopplas	  samman	  med	  elevernas	  kön.	  Tilldelningen	  av	  skratt	  och	  skämt	  är	  näst	  intill	  des-‐
amma	  hos	  de	  båda	   flickorna,	  medan	  Pojke	  1	  blir	   tilldelad	   en	  betydligt	   högre	   andel	   av	  
lärarens	  skratt	  och	  skämt.	  	  	  

5.2.4	  Att	  socialt	  samspela	  
Den	  sociala	   interaktionen	  redogör,	   i	   föreliggande	  studie,	   för	  småprat	  som	  förekommer	  
på	  de	  observerade	  lektionerna,	  som	  till	  exempel	  när	  läraren	  frågar	  hur	  eleven	  mår.	  Det	  
innefattar	  också	  sånglärarnas	  uttalade	  syn	  på	  det	  sociala	  samspelet	  som	  berörts	  i	  inter-‐
vjuerna	  med	  lärarna.	  	  
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I	   intervjuerna	  så	  pratar	   främst	  Oskar	  om	  vikten	  av	  att	   lyssna	  på	  och	  stötta	  elever	  som	  
ibland	   kommer	   in	   på	   lektionen	   och	   är	   ledsna.	   Han	  menar	   att	   det	   är	   viktigt	   att	   de	   får	  
prata	  om	  det	  för	  att	  hitta	  tryggheten	  på	  sånglektionerna.	  Oskar	  säger	  att	  sånglektioner-‐
na	  ska	  vara	  en	  plats	  där	  ingen	  är	  otrevlig	  mot	  dem	  och	  en	  plats	  där	  de	  blir	  lyssnade	  på.	  
Louise	  nämner	  inte	  något	  om	  den	  sociala	  tryggheten	  på	  samma	  sätt	  som	  Oskar	  gör.	  Hon	  
säger	   att	   hon	   inte	   har	   så	   stort	   fokus	  på	   kommunikationen	   som	  hon	  kanske	  borde,	   att	  
hennes	  fokus	  snarare	  ligger	  på	  det	  vokala,	  att	  sången	  är	  det	  som	  står	  i	  fokus.	  	  
	  
En	   intressant	   iakttagelse	   är,	   trots	   att	  Oskar	   är	   den	   som	  nämner	   vikten	   av	   den	   sociala	  
interaktionen,	  att	  det	  är	  han	  som	  har	  minst	  mängd	  social	  interaktion	  med	  sina	  elever	  av	  
de	  båda	  observerade	  lärarna.	  Det	  är	  enbart	  till	  Pojke	  2	  som	  det	  sker	  en	  social	  interaktion	  
där	  Oskar	  frågar	  eleven	  om	  han	  mår	  bra.	  Däremot	  är	  Oskar	  förkyld	  under	  tiden	  för	  stu-‐
diens	  genomförande	  och	  inleder	  lektionen	  tillsammans	  med	  Pojke	  1	  med	  att	  berätta	  att	  
han	  är	  hes	  och	  känner	  sig	  hängig	  efter	  att	  han	  blev	  sjuk	  veckan	   innan,	  men	  han	  frågar	  
inte	  hur	  eleven	  mår.	  Lektionen	  slutar	  med	  ett	  ”ha	  det	  bra”	  från	  Oskars	  sida,	  vilket	   inte	  
förekommer	  vid	  någon	  av	  de	  andra	  lektionerna.	  Däremot	  avslutas	  lektionen	  tillsammans	  
med	  Pojke	  2	  med	  att	  Oskar	  frågar	  eleven	  om	  det	  är	  för	  mycket	  att	  göra	  i	  skolan	  då	  denne	  
inte	  lämnat	  in	  en	  uppgift	  i	  tid.	  Inte	  heller	  till	  Flicka	  1	  ställer	  han	  frågan	  hur	  hon	  mår	  eller	  
säger	  någonting	  om	  att	  han	  känner	  sig	  hängig	  som	  han	  tidigare	  sagt	  till	  Pojke	  1.	  Inte	  hel-‐
ler	  avslutas	  lektionen	  med	  några	  sociala	  interaktioner.	  	  
	  
Louise	  inleder	  lektionen	  tillsammans	  med	  Flicka	  1	  med	  att	  gå	  direkt	  på	  uppvärmnings-‐
övningar.	  Däremot	  så	  sker	  sociala	  interaktioner	  mitt	  i	  övningarna,	  då	  läraren	  pausar	  en	  
övning	  och	   interagerar	   socialt	  med	  eleven.	  Louise	  berömmer	  elevens	  utseende,	   tackar	  
för	  en	  konsert	  de	  haft	  veckan	  innan	  och	  frågar	  om	  eleven	  hade	  några	  släktingar	  i	  publi-‐
ken	   samt	   vad	  de	   tyckte	   om	  den.	   Vidare	   berättar	   Louise	   att	   hon	   tagit	   några	   foton	   från	  
konserten	  och	  säger	  att	  några	  faktiskt	  blev	  riktigt	  bra,	  att	  de	  ”ser	  helt	  proffsiga	  ut”.	  Hon	  
letar	  en	  stund	  på	  sin	  mobiltelefon	  efter	  bilderna	  för	  att	  visa	  dem	  för	  eleven,	  men	  hittar	  
dem	  inte.	  De	  lämnar	  ämnet	  och	  återgår	  till	  uppvärmningen,	  nu	  utan	  sociala	  interaktion-‐
er.	  Lektionen	  med	  Flicka	  2	  inleds	  med	  att	  Louise	  frågar	  hur	  eleven	  mår	  för	  att	  sedan	  helt	  
övergå	  till	  att	  ägna	  sig	  åt	  uppvärmning.	  Lektionen	  med	  Pojke	  1	  inleds	  utan	  några	  sociala	  
interaktioner	   alls	   då	   läraren	   går	   direkt	   på	   uppvärmning.	   Däremot	   avslutas	   lektionen	  
med	  ett	  ”ha	  det	  bra”	  från	  lärarens	  sida,	  vilket	  inte	  förekommer	  på	  de	  andra	  lektionerna.	  	  	  	  
	  
Generellt	  är	  det	  sociala	  samspelet	  lågt	  hos	  båda	  lärarna.	  Däremot	  så	  socialt	  interagerar	  
Louise	  med	  samtliga	  elever	  på	  olika	  sätt.	  Oskar	  däremot,	  socialt	  samspelar	  främst	  med	  
Pojke	  1.	  Under	  lektionen	  med	  Pojke	  2	  sker,	  vid	  ett	  par	  tillfällen,	  en	  kommunikation	  som	  
skulle	  kunna	  tolkas	  som	  ett	  socialt	  samspel,	  men	  under	  lektionen	  med	  Flicka	  1	  utgår	  all	  
typ	  av	  socialt	  samspel.	  	  	  

5.3	  Lärarnas	  syn	  på	  eleven	  
Detta	  tema	  belyser	  hur	  de	  båda	  sånglärarna	  beskriver	  sina	  elever	  samt	  hur	  de	  upplever	  
att	  elevens	   inställning	  till	  sång	  påverkar	  undervisningen	  samt	  hur	   läraren	  förhåller	  sig	  
till	   detta.	   Vidare	   pratar	   lärarna	   om	   kvinnliga	   och	  manliga	   egenskaper	   där	   de	   känslo-‐
mässiga	  skillnaderna	  står	  i	  fokus.	  Dessutom	  redogör	  lärarna	  för	  hur	  de	  upplever	  att	  de	  
förhåller	  sig	  till	  dessa	  skillnader	  i	  sin	  undervisning.	  	  
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5.3.1	  Lärarens	  beskrivning	  av	  eleven	  
I	   lärarnas	  presentation	  av	  de	  sångelever	  som	  deltar	   i	   föreliggande	  studie	   framkommer	  
hur	  lärarna	  förhåller	  sig	  till	  eleverna	  utifrån	  bland	  annat	  elevernas	  sätt	  att	   lära,	  arbeta	  
efter	  instruktioner	  samt	  elevernas	  musikintresse.	  	  
	  
När	   Oskar	   pratar	   om	   de	   tre	   eleverna	   vars	   lektioner	   observerats	   till	   studien	   så	   fram-‐
kommer	  skillnader	  eleverna	  emellan.	  Pojkarna	  beskrivs	  generellt	  som	  nybörjare	  på	  att	  
sjunga	   och	   Pojke	   1	   är	   intresserad	   av	   popmusik	   och	   därför	   har	   de	   jobbat	  mycket	  med	  
låtar	  han	   tycker	  om,	  Ed	  Sheerans	   låtar	  och	   liknande.	  Flicka	  1	  däremot	  har	  gått	  musik-‐
klasser	  sedan	  årskurs	  fyra	  och	  utmärker	  sig	  genom	  att	  ha	  en	  ”stor	  röst”,	  som	  Oskar	  sä-‐
ger.	  Hon	  har	  mycket	  ”musikaliskt	  uttryck”	  och	  ordnar	  själv	  spelningar	  på	  fritiden	  i	  kyr-‐
kor	  och	  så	  vidare.	  Dessutom	  så	  beskriver	  Oskar	  henne	  som	  en	  person	  med	  ”star	  quality”.	  
Det	  som	  däremot	  är	  besvärligt	  i	  arbetet	  med	  Flicka	  1	  är	  att	  hon	  snarare	  lyssnar	  på	  låtar	  
än	  arbetar	  med	  sin	   sångröst.	  Pojke	  2	  omnämns	  av	  Oskar	   som	  ett	   ”praktexempel”	   som	  
gör	  allt	  han	  blir	  ombedd	  att	  göra	  och	  är	  bra	  med	  andra	  människor,	  vilket	  har	  bidragit	  till	  
att	  han	  har	  fått	  spela	  vid	  olika	  evenemang	  både	  på	  och	  utanför	  skolan.	  Svårigheten	  i	  ar-‐
betet	  med	  honom	  är,	  enligt	  Oskar,	  att	  han	  börjar	  bygga	  ett	  självförtroende	  som	  bidrar	  till	  
att	  han	  till	  viss	  del	  tycker	  sig	  veta	  mer	  om	  vissa	  saker	  än	  vad	  Oskar	  gör:	  	  
	  

(Han)	  börjar	  få	  lite	  mer	  sådan	  här	  egen…	  ja…	  han,	  du	  förstår.	  Man	  kan	  bli	  lite	  
upptagen	  av	  sig	  själv	  tillslut,	  va,	  och	  det	  tycker	  ju	  jag	  att	  man	  ska	  få	  vara	  och	  
så,	  då	  måste	  jag…	  ja,	  hur	  mycket	  ska	  jag…	  För	  då	  är	  det	  så	  att	  då	  tycker	  man	  
kanske	  att	  man	  har	  rätt	  i	  allting	  man	  säger	  själv	  tillslut,	  och	  sen	  så	  kanske	  man	  
jobbat	  som	  lärare	  eller	  vet	  ganska	  mycket	  om	  musik	  efter	  många	  år	  och	  ta	  och	  
lyssna	  på	  det	  så	  kanske	  det	  skulle	  gå	  lite	  fortare.	  Det	  är	  så	  man	  skulle	  vilja	  säga	  
ibland,	  va.	  (Oskar)	  
	  

Oskar	  menar	  att	  eleven	  har	  blivit	  mer	  självständig	  i	  och	  med	  att	  han	  fått	  fler	  spelningar.	  
Han	  framhäver	  hur	  det	  påverkar	  elevens	   inställning	  till	  att	  bli	  presenterad	  för	  ny	  kun-‐
skap	  och	  hur	  eleven	  inte	  alltid	  är	  mottaglig	  för	  vad	  Oskar	  säger.	  	  
	  
Louise	  pratar	  om	  sina	  elever	  på	   liknande	  sätt	   som	  Oskar.	   Samtliga	  av	  Louise	  observe-‐
rade	  sångelever	  omnämns	  som	  nybörjare.	  Flicka	  1	  har	  bytt	  över	  till	  estetiska	  program-‐
met	  till	  andra	  året	  och	  är	  ny	  på	  programmet	  även	  om	  hon	  går	  andra	  året	  på	  gymnasiet.	  
Louise	  beskriver	  henne	  som	  väldigt	  intellektuell,	  hon	  förstår	  resonemang	  och	  omsätter	  
instruktioner	  väldigt	  bra.	  Hon	  omnämns	  som	  en	  redig	  elev	  och	  en	  redig	  person.	  Flicka	  2	  
å	  andra	  sidan	  beskrivs	  som	  ”enklare	  rent	  intellektuellt”.	  Hon	  har	  en	  fin	  känsla	  för	  musi-‐
kalitet	  men	   har	   svårare	   att	   omsätta	   teori	   och	   därför	   är	   det	   viktigare	   att	   förebilda	   för	  
henne.	  Vidare	  säger	  Louise	  att	  hon	  upplever	  att	  Flicka	  2	  inte	  har	  någon	  stark	  drivkraft	  i	  
sig	   själv	   att	   sjunga,	   att	   hennes	   intresse	   inte	   verkar	   jättehögt.	   Detta	   ställs	   i	   jämförelse	  
med	  Pojke	  1	  som	  framställs	  som	  att	  han	  egentligen	  är	  väldigt	  intresserad	  men	  också	  ny-‐
börjare	  och	  därmed	  så,	  menar	  Louise,	  kan	  mycket	  av	  det	  de	  gör	  på	  lektionerna	  kännas	  
konstigt	  för	  honom	  än	  så	  länge.	  	  
	  
I	  samtalet	  om	  sina	  elever	  pratar	  Louise	  om	  flickornas	  sätt	  att	  lära	  samt	  deras	  musikali-‐
tet.	   Deras	   intresse	   för	   sång	   presenteras	   i	   form	   av	   att	   Flicka	   1	   beskrivs	   som	   redig	   och	  
Flicka	  2	  med	  brist	  på	  egen	  drivkraft.	  Pojke	  1	  är	  även	  han	  nybörjare,	  hans	  sätt	  att	   lära	  
omnämns	  inte,	  utan	  istället	  visar	  Louise	  förståelse	  för	  hans	  svårigheter	  i	  sångundervis-‐
ningen	   genom	   att	   påtala	   att	   det	   som	   de	   jobbar	   med	   på	   sånglektionerna	   fortfarande	  
känns	  konstigt	  för	  honom.	  Oskar	  pratar	  om	  sina	  elever	  utifrån	  vad	  de	  tycker	  om	  för	  mu-‐
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sik,	   deras	   musikintresse	   samt	   hur	   pass	   självgående	   de	   är.	   Svårigheter	   omnämns	   och	  
kopplas	  då	  samman	  med	  hur	  öppna	  de	  är	  för	  att	  ta	  emot	  och	  omsätta	  hjälp	  och	  råd	  från	  
Oskar.	  	  
	  
I	  intervjuerna	  nämner	  båda	  lärarna	  situationen	  med	  röstskiljaktigheter	  och	  att	  det	  finns	  
svårigheter	   i	   det.	   Oskar	   pratar	   om	   hur	   flickorna	   ibland	   kan	   sjunga	   så	   kallade	   killåtar,	  
sånger	  som	  i	  original	  sjungs	  av	  en	  pojke,	  och	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  prata	  om	  röstskillna-‐
derna.	  Generellt	  kan	  en	  flicka	  inte	  sjunga	  i	  samma	  tonart	  som	  pojken	  sjunger	  och	  det	  är	  
viktigt	  att	  eleverna	  är	  medvetna	  om	  det.	   I	  situationer	  när	  någonting	  som	  han	  vill	   före-‐
bilda	  ligger	  utanför	  Oskars	  register	  brukar	  han	  spela	  upp	  andra	  exempel	  som	  kan	  påvisa	  
det	  han	  vill	  komma	  åt	  i	  rösten.	  Samtidigt	  säger	  Oskar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  våga	  skämta	  
om	  att	  det	  finns	  skillnader	  mellan	  hans	  röst	  och	  elevens.	  Ibland	  härmar	  han	  i	  deras	  röst-‐
läge	   i	   alla	   fall.	   Även	   om	  det	   inte	   låter	   så	   bra	   kan	   han	   ändå	   ge	   en	   bild	   av	   vad	   han	   vill	  
komma	  åt,	  säger	  han.	  Louise	  däremot	  pratar	  mer	  om	  hur	  det	  skiljer	  sig	  mellan	  olika	  röst-‐
fack,	  snarare	  än	  mellan	  pojkar	  och	  flickor	  generellt.	  Hon	  menar	  att	  det	  finns	  en	  svårighet	  
när	  läraren	  har	  ett	  ljusare	  eller	  mörkare	  röstläge	  än	  eleven	  men	  det	  är	  inte	  alltid	  kopplat	  
till	  elevens	  kön.	  	  

5.3.2	  Känslomässiga	  skillnader	  
Båda	  sånglärarna	  belyser	  känslomässiga	  skillnader	  mellan	  män	  och	  kvinnor	  och	  hur	  de	  
upplever	  att	  detta	  påverkar	  pojkar	  respektive	  flickors	  sätt	  att	  vara.	  	  
	  
Oskar	  pratar	  om	  känslomässiga	  skillnader	  och	  om	  problematiken	  om	  att	  vara	  en	  äldre	  
man	  i	  enskilda	  undervisningssituationer	  med	  unga	  flickor.	  Han	  säger:	  
	  

Jag	  upplever	  att,	  jag	  vet	  inte	  hur	  jag	  ska	  förklara	  det.	  Det	  finns	  ju	  en	  kvinna	  i	  en	  
man,	  om	  man	  säger	  va.	  Även	  om	  det	  inte	  syns	  utanpå	  så	  finns	  det	  liksom	  saker	  
som	  man…	  man	   kanske	   tänker	   på	   något	   kvinnligt	   sätt	   för	   att	  man	   håller	   på	  
med	  sådant	  här	  överhuvudtaget	   […]	  Man	  är	   ju	  alltid	   lite…	  alltså	   jag	  är	  55	  år	  
och	   jag	   står	   här	  med	   artonåriga	   tjejer	   och	   sådär,	   och	  man	   får	   ju	   vara…	  man	  
måste	   ju	   liksom	  hitta	   en	  väg	   in	   som	  känns	  naturlig.	   För	  det	   skulle	  kunna	  bli	  
jättekonstigt	  annars.	  […]	  Alltså	  man	  går	  omkring	  med	  en	  kropp	  på	  ett	  sätt	  va.	  
Men	  samtidigt	  så	  har	  man	  ju	  så…	  jag	  uppfattar	  mig	  väl	  så	  att	  jag,	  just	  med	  att	  
kanske	  kunna	  prata	  om	  saker	  och	  ting	  på	   lite	  annorlunda	  sätt	  än	  bara	  sådan	  
här	  jargongmatcho	  på	  något	  vis	  […]	  Och	  sen	  så	  är	  man	  ju	  en	  och	  man	  kan	  inte	  
göra	  någonting	  åt	  det,	  utan	  man	  måste	  ju	  vara	  den	  man	  är	  och	  så	  försöker	  man	  
vara	  så	  naturlig	  som	  möjligt	  bara.	  Det	  är	  ju	  bara	  så	  det	  är,	  hela	  tiden.	  (Oskar)	  
	  

Oskar	  pratar	  om	  hur	  det	  finns	  en	  kvinna	  i	  en	  man	  i	  form	  av	  kvinnliga	  sätt	  att	  förhålla	  sig	  
till	  känslor.	  Hans	  förmåga	  att	  kunna	  prata	  om	  känslor	  på	  ett	  annorlunda	  sätt	  än	  vad	  han	  
upplever	  att	  andra	  män	  kan	  gör	  att	  han	  upplever	  att	  det	  finns	  feminina	  sidor	  i	  honom.	  
Han	  pratar	  också	  om	  problematiken	  kring	  enskild	  undervisning	  när	  läraren	  är	  en	  man	  i	  
hans	  ålder	  och	  eleven	  är	  en	  flicka	  i	  artonårsåldern.	  	  
	  
Samtidigt	  pratar	  Louise	  om	  hur	  hon	  själv	  lättare	  kan	  relatera	  till	  flickorna	  än	  pojkarna.	  
Hon	  pratar	  om	  pojkars	  sätt	  att	  vara	  och	  hur	  de	  förväntningar	  och	  normer	  som	  finns	  till	  
viss	  del	  blir	  till	  en	  nackdel	  för	  pojkarna.	  Hon	  säger:	  	  
	  

Det	   här	   är	   bara	   jättefördomsfullt	   och	   extremt	  otidsenligt,	  men	   jag	   känner	   ju	  
att	   jag	  relaterar	  enklare	  till	  tjejer	  liksom.	  Bara	  för	  att	  man	  antagligen	  är	  upp-‐
fostrad	  på	  ett	  liknande	  sätt	  liksom,	  vad	  man	  förväntas	  göra	  och	  vara	  och	  så	  vi-‐
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dare.	  Man	  förstår	  varandra	  på	  ett	  annat	  sätt	  då.	  Killar	  har	  också,	  de	  har	  ju	  lik-‐
som	  en	  nackdel	   tycker	   jag	  av	  att	  de	  är	  uppfostrade	  att	  vara	  kanske	  mer…	  på	  
ett	  sätt	  mer,	  ja,	  att	  ta	  för	  sig	  mer,	  kanske	  ha	  mer	  auktoritet.	  Det	  märker	  man	  ju	  
inte	  med	  alla	  killar,	  men	  idealen	  ser	  liksom	  så	  ut,	  förväntningarna.	  Och	  att	  de	  
ska	  veta	  mer	  hur	  man	  ska	  göra	  liksom,	  kanske	  lyssnar	  mindre	  och	  veta	  mer	  på	  
ett	  sätt.	  Tjejer	  är	  ofta	  enklare	  att	  ha	  och	  göra	  med	  på	  det	  sättet	  alltså.	  Sen	  kan	  
en	  del	  killar	  ha	  kanske	  svårt	  och	  uttrycka	   liksom	  känslor	   fritt.	  Eller	  när	  man	  
börjar	  närma	  sig	  något	  slags	  primalt	  ljud	  som	  jag	  försöker	  göra	  i	  någon	  mån,	  
eller	  när	  man	  befriar	  här	  (halsen)	  så	  kan	  det	  vara	   lite	  skrämmande	  för	  killar	  
mer	  än	  tjejer	  kanske	  jag	  upplevt.	  Om	  jag	  generaliserar,	  men	  sen	  så	  har	  jag	  ju	  så	  
få	  killar,	  så	  det	  ger	  ju	  inte	  riktigt	  rättvisan	  heller.	  (Louise)	  
	  

Louise	  pratar	  om	  hur	  pojkar	  och	   flickor	  uppfostras	  på	  olika	  sätt	  och	  hur	  det	  påverkar	  
oss	  i	  vårt	  sätt	  att	  vara.	  Hon	  menar	  att	  förväntningarna	  på	  pojkar	  bland	  annat	  innebär	  att	  
det	  ofta	  kan	  vara	  svårt	  för	  dem	  att	  visa	  känslor	  på	  samma	  sätt	  som	  flickor.	  Samtidigt	  ska	  
pojkar	  generellt	  kunna	  saker,	   även	   fast	  det	   inte	  är	  något	   som	  eleven	  bör	  kunna	  sedan	  
tidigare.	  Louise	  menar	  att	  det	  på	  grund	  av	  det	  är	  lättare	  att	  undervisa	  flickor	  än	  pojkar.	  	  
	  
Båda	  sånglärarna	  pratar	  i	  någon	  mån	  om	  hur	  pojkar	  och	  flickor	  känner	  eller	  visar	  käns-‐
lor	  på	  annorlunda	  sätt	  gentemot	  pojkar.	  Oskar	  ser	  sin	  förmåga	  att	  kunna	  prata	  om	  käns-‐
lor	  som	  en	  kvinnlig	  egenskap,	  medan	  Louise	  menar	  att	  pojkarnas	  brist	  på	  att	  visa	  käns-‐
lor	  är	  en	  nackdel	  för	  dem	  och	  grundar	  sig	  i	  de	  förväntningar	  och	  normer	  som	  finns.	  Lou-‐
ise	  nämner	  också	  att	  det	  handlar	  om	  manlighet,	  att	  det	  inte	  anses	  manligt	  att	  visa	  käns-‐
lor	   eller	   vara	  omhändertagande	  och	   att	  många	  därför	  blir	   rädda	   för	   att	   inte	  uppfattas	  
som	  en	  man	  i	  de	  lägena	  de	  uttrycker	  något	  som	  kan	  uppfattas	  tillhöra	  kvinnans	  roll.	  	  

5.4	  Sammanfattning	  och	  slutledning	  

5.4.1	  Sammanfattning	  
I	  resultatet	  presenteras	  hur	  sånglärarnas	  förhållningssätt	  till	  sång	  och	  musik	  gör	  avtryck	  
i	  deras	  undervisning.	  Medan	  Oskar	  har	  ett	  större	  fokus	  på	  sångaren	  som	  medveten	  mu-‐
sikant	  med	  syftet	  att	  fungera	  väl	  i	  en	  ensemble	  har	  Louise	  ett	  större	  sångtekniskt	  fokus	  
som	  kan	  antas	  hänga	  ihop	  med	  synen	  på	  sång	  som	  ett	  mer	  solistiskt	  instrument.	  Av	  re-‐
sultatet	   framkommer	  också	  att	   lärarnas	   förhållningssätt	   till	  eleverna	  påverkas	  av	   lära-‐
rens	   biologiska	   kön	   likaväl	   som	   elevens	   biologiska	   kön.	   Uppmuntran	   och	   beröm	   ges	  
främst	   under	   uppvärmningen	   hos	   båda	   lärarna	   och	   som	  mest	   när	   elevens	   kön	   är	   det	  
motsatta	  lärarens.	  Däremot	  är	  Oskars	  högstanivå	  av	  att	  ge	  beröm	  och	  uppmuntran	  lägre	  
än	  Louises	  lägstanivå.	  	  
	  
Att	   elevens	  kön	  påverkar	  hur	   lärarna	   förhåller	   sig	   till	   eleverna	  blir	   än	  mer	   tydligt	  när	  
resultat	  påvisar	  skillnaden	  i	  antal	  skratt	  och	  skämt	  från	  lärarens	  sida	  gentemot	  elever	  av	  
samma	  kön	  kontra	  elever	  av	  det	  motsatta	  könet.	  För	  Oskar	  uppgår	  högst	  andel	  av	  samt-‐
liga	  skratt	  och	  skämt	  från	  läraren,	  i	  procent	  mätt,	  till	  53,6	  %	  och	  det	  är	  på	  lektion	  med	  
Flicka	  1.	  Louise	  följer	  samma	  mönster	  men	  här	  är	  skillnaderna	  desto	  större	  när	  hennes	  
högsta	  andel	  av	  samtliga	  skratt	  och	  skämt	  uppmäts	  till	  87,5	  %	  under	  lektion	  med	  Pojke	  
1.	  	  
	  
Vidare	  behandlar	  resultatet	  hur	  sånglärarna	  beskriver	  skillnader	  mellan	  könen	  och	  hur	  
de	  upplever	  att	  det	  påverkar	  eleverna,	   främst	   i	   form	  av	  pojkar	   respektive	   flickors	   för-‐
måga	  att	  prata	  om	  och	  visa	  känslor	  samt	  hur	  olika	  jargonger	  kan	  se	  ut.	  Till	  sist	  redogör	  
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resultatet	  för	  hur	  lärarnas	  sociala	  interaktion	  med	  eleverna	  yttrar	  sig	  i	  relation	  till	  ele-‐
vernas	  biologiska	  kön.	  

5.4.2	  Slutledning	  
I	   resultatet	   framkommer	  Oskars	  medvetenhet	   vad	  gäller	  problematiken	  kring	   att	   vara	  
en	  man	  i	  50-‐årsåldern	  som	  undervisar	  artonåriga	  flickor	  enskilt.	  En	  liknande	  problema-‐
tik	   framhävs	  aldrig	  av	  Louise.	  Det	   skulle	  kunna	  ha	  att	  göra	  med	  att	  den	  motsatta	  pro-‐
blematiken,	  medelålderskvinna	  som	  enskilt	  undervisar	  ung	  elev	  av	  manligt	  kön,	  inte	  är	  
lika	  omdebatterad	  i	  samhället	  på	  samma	  sätt.	  Oskars	  medvetenhet	  om	  den	  nämnda	  pro-‐
blematiken	  kan	  antas	  påverka	  hans	  undervisning	  på	  olika	  sätt,	  samt	  bemötandet	  av	  hans	  
elever.	  Medan	  Oskar	  pratar	  om	  kvinnliga	  respektive	  manliga	  egenskaper	  pratar	  Louise	  
om	  hur	  förväntningar	  och	  normer	  påverkar	  vårt	  sätt	  att	  vara	  och	  ser	  dessa	  som	  socialt	  
konstruerade.	   Det	   skulle	   därmed	   kunna	   antas	   att	   Louise	   har	   en	   större	   medvetenhet	  
kring	  genus	  och	  hur	  det	  konstrueras.	  Trots	  det	  är	  det	  Louise	  som	  har	  störst	  märkbara	  
skillnader	  i	  sitt	  bemötande	  av	  elever	  av	  manligt	  respektive	  kvinnligt	  kön.	  De	  olika	  sång-‐
lärarnas	  förhållningssätt	  till	  sångarens	  roll	  kan	  ha	  en	  koppling	  till	  de	  respektive	  sånglä-‐
rarnas	  musikaliska	  bakgrund.	  Oskar	  har	  en	  bakgrund	  främst	   inom	  de	  afroamerikanska	  
genrerna	   där	   storband	   och	   ensemblespel	   varit	   en	   viktig	   del	   av	   musicerandet.	   Louise	  
däremot	  har	  en	  bakgrund	   i	  den	  klassiska	  genren	  med	   instrument	   som	  cello	  och	  piano	  
utöver	  den	  klassiska	  sången	  och	  erfarenheten	  som	  operasångare.	  	  
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6	  Diskussion	  
I	   detta	   kapitel	   belyses	   resultatet	   i	   relation	   till	   tidigare	   presenterad	   litteratur.	  Därefter	  
följer	  metoddiskussion,	   arbetets	   betydelse	   och	   yrkesrelevans	   samt	   idéer	   om	   framtida	  
forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbeten.	  	  

6.1	  Resultatdiskussion	  
De	  teman	  som	  lyfts	   fram	  i	  resultatdiskussionen	  är	  att	  ge	  näring	  åt	  genusordningen,	   lä-‐
rarnas	  uppfattningar	  om	  genus,	  flickor	  och	  pojkar	  samt	  att	  förhålla	  sig	  till	  fördomarna.	  

6.1.1	  Att	  ge	  näring	  åt	  genusordningen	  	  
Connell	  och	  Pearse	  (2015)	  menar	  att	  vi	  själva	  skapar	  vårt	  eget	  genus,	  men	  att	  vi	  inte	  är	  
fria	   att	   skapa	  det	   hur	   vi	   vill.	   I	   resultatet	   framgår	   att	   sånglärarna	   i	   föreliggande	   studie	  
också	  skapar	  elevens	  genus	  i	  undervisningssammanhang	  genom	  att	  bemöta	  eleverna	  på	  
olika	  sätt	  beroende	  på	  elevernas	  biologiska	  kön.	  Att	  lärare	  generellt	  ofta	  lägger	  stor	  vikt	  
vid	  elevens	  kön	  styrks	  också	  av	  Swain	  (2005)	  som	  menar	  att	  lärare	  ofta	  behandlar	  poj-‐
kar	  och	  flickor	  utifrån	  könsstereotyper.	  Båda	  lärarna	  i	  föreliggande	  studie	  ger	  näring	  åt	  
genusordningen	   genom	   att	   bemötandet	   av	   eleverna	   tycks	   påverkas	   av	   elevens	   biolo-‐
giska	  kön.	  En	  stor	  del	  av	  studiens	  framtagna	  resultat	  har	  likheter	  med	  Zhukovs	  (2012)	  
studie	  om	  interaktionen	  mellan	   lärare	  och	  elev	   i	   individuell	   instrumentalundervisning.	  
Vad	  beträffar	  uppmuntran	  visar	  Zhukovs	  studie	  att	  lärarna	  av	  kvinnligt	  kön	  visade	  mest	  
uppmuntran,	  vilket	  också	  var	  synligt	  i	  föreliggande	  studies	  resultat.	  Däremot	  skiljer	  sig	  
resultaten	  från	  varandra	  vad	  beträffar	  skämt.	  Zhukovs	  studie	  visade	  nämligen	  att	  anta-‐
len	   skämt	   var	   högst	   när	   både	   elev	   och	   lärare	   var	   av	  manligt	   kön,	  medan	   föreliggande	  
studie	  visar	  att	  antalen	  skratt	  och	  skämt	   från	   läraren	  är	   flest	  när	  eleven	  är	  av	  motsatt	  
kön.	  Vad	  gäller	  skämt	  var	  skillnaden	  mellan	  de	  båda	  lärarna	  i	  föreliggande	  studie	  väldigt	  
markant.	  Även	  om	  båda	  skämtade	  som	  mest	  med	  eleven	  av	  motsatt	  kön	  visade	  läraren	  
av	  manligt	  kön,	  Oskar,	  dock	  en	  skillnad	  i	  bemötandet	  av	  de	  båda	  pojkarna,	  vilket	  gör	  att	  
det	  kan	  antas	  att	  hans	  beteende	  kan	  beror	  på	  hur	  han	  förhåller	  sig	  till	  eleven	  snarare	  än	  
elevens	   kön.	   Läraren	   av	   kvinnligt	   kön,	   Louise,	   däremot	   hade	   ungefär	   samma	   mängd	  
skratt	  och	  skämt	  till	  de	  båda	  flickorna	  medan	  antalen	  skratt	  och	  skämt	  var	  markant	  fler	  
på	  lektionen	  med	  pojken.	  Utifrån	  det	  kan	  slutsatsen	  dras	  att	  hennes	  bemötande	  påver-‐
kades	  mer	  av	  elevens	  kön	  snarare	  än	  eleven	  själv.	  Det	   finns	  också	  en	  påtaglig	  skillnad	  
lärarna	   emellan	   där	   Louises	   högstanivå	   av	   mängden	   skratt	   och	   skämt	   var	   betydligt	  
högre	  än	  Oskars.	  Dessutom	  var	  Louises	  lägstanivå	  betydligt	  lägre	  än	  Oskars	  lägstanivå.	  
Med	   tanke	  på	  hur	   resultaten	  mellan	  Zhukovs	  studie	  och	   föreliggande	  studie	  skiljer	   sig	  
mellan	  varandra	  och	  i	  relation	  till	  lärarnas	  lektionslängd,	  20	  minuter	  respektive	  50	  mi-‐
nuter,	   blir	   skillnaden	  mellan	   lärarnas	   bemötande	   än	  mer	   intressant	   och	   kanske	   ännu	  
mer	  talande	  för	  studiens	  resultat.	  	  
	  
Att	  genusordningen	  ges	  näring	  av	  de	  båda	  lärarnas	  bemötande	  av	  eleverna	  görs	  genom	  
lärarnas	   sätt	   att	   bemöta	   eleverna	   på	   olika	   sätt	   och	   på	   ett	   sätt	   som	   kan	   upplevas	   som	  
könsstereotypt.	  Connell	  och	  Pearse	   (2015)	  menar	  att	   genusordningen	  är	  ett	   samlings-‐
namn	  för	  de	  förväntningar,	  normer	  och	  mönster	  som	  skapas	  i	  samhället.	  Att	  lärarna	  be-‐
möter	  eleverna	  på	  olika	  sätt	  beroende	  på	  elevens	  biologiska	  kön	  kan	  antas	  bero	  på	  att	  
lärarna	  agerar	  utifrån	  hur	  de	   förväntas	  bemöta	  eleverna	  eller	  hur	  de	   tror	  att	  eleverna	  
förväntas	  bli	  bemötta.	  För	  att	   lärarna	   inte	   skulle	  ge	   stöd	  åt	  genusordningen	  skulle	  det	  
vara	  nödvändigt	  att	  lärarna	  bemöter	  samtliga	  elever	  på	  ett	  jämlikt	  sätt	  där	  elevens	  eller	  
lärarens	  kön	  inte	  är	  avgörande	  för	  lärarens	  bemötande.	  	  
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6.1.2	  Lärarnas	  uppfattningar	  om	  genus,	  flickor	  och	  pojkar	  
I	  resultatet	  presenteras	  lärarnas	  uppfattningar	  kring	  genus	  och	  hur	  lärarna	  förhåller	  sig	  
till	  detta	  i	  sin	  undervisning.	  Oskar	  pratar	  om	  känslor	  som	  en	  kvinnlig	  egenskap	  och	  me-‐
nar	  att	  ”det	  finns	  en	  kvinna	  i	  en	  man”	  vilket	  då	  kopplas	  ihop	  med	  mannens	  förmåga	  att	  
uttrycka	  känslor.	  Förväntningar	  på	  hur	  en	  man	  bör	  vara	  är	  något	   som	  Connell	   (1995)	  
beskriver	  som	  väl	  befästa	  i	  samhället,	  vilket	  också	  styrks	  av	  Oskars	  uttalande	  kring	  mas-‐
kulinitet	  och	  femininitet.	  Louise	  däremot	  kan	  uppfattas	  som	  att	  hon	  besitter	  en	  genus-‐
medvetenhet	  utifrån	  ett	  socialkonstruktionistiskt	  och	  genusperspektiv	  då	  hon,	  i	  enlighet	  
med	  Butler	   (2007),	  pratar	  om	  hur	  män	  och	  kvinnor	  uppfostras	  att	  vara	  på	  ett	   särskilt	  
sätt.	   Hon	   pratar	   om	   hur	   flickor	   förväntas	   vara	   omhändertagande	   på	   ett	   sätt	   som	   inte	  
pojkar	  gör.	  Louise	  menar	  att	  detta	  ibland	  försvårar	  för	  pojkar	  i	  sångundervisning	  då	  det	  
är	  svårare	  för	  dem	  att	  tillåta	  sig	  att	  känna	  känslor	  på	  samma	  sätt	  som	  flickor.	  Detta	  kan	  
sättas	  i	  relation	  till	  Connell	  och	  Pearse	  (2015)	  som	  skriver	  om	  hur	  det	  faktum	  att	  män	  är	  
överrepresenterade	  i	  våldsstatistiken	  kan	  förklaras	  med	  att	  de	  uppfostras	  på	  ett	  särskilt	  
sätt,	  snarare	  än	  att	  de	  föds	  med	  en	  gen	  som	  gör	  dem	  mer	  våldsamma	  än	  kvinnor.	  Louise	  
menar	  att	  svårigheten	  för	  pojkarna	  att	  uttrycka	  känslor	  är	  något	  som	  byggts	  upp	  sedan	  
barnsben	  av	  samhället	  och	  att	  det	  enligt	  normen	   inte	  anses	  manligt	  att	  känna	  känslor,	  
men	   det	   har,	   enligt	   Louise,	   ingenting	   med	   pojkarnas	   genetiska	   egenskaper	   att	   göra.	  
Oskars	  uppfattningar	  om	  området	  kan	  därmed	  uppfattas	  skilja	  sig	   från	  Louises	  då	  han	  
istället	  pratar	  om	  egenskaper	  som	  manliga	  eller	  kvinnliga.	  	  
	  
I	   resultatet	   framkommer	  också	  hur	   lärarnas	   syn	  på	   sångarens	   roll	   påverkar	  undervis-‐
ningen.	  Där	  kan	  kopplingar	  med	  sånglärarnas	  musikaliska	  bakgrunder,	  som	  presentera-‐
des	   i	  metodkapitlet,	   dras.	   De	   båda	   sånglärarnas	   skilda	   bakgrunder	   och	   genretillhörig-‐
heter	  präglar	  undervisningen	  så	  pass	  att	   tydliga	  mönster	  kan	  urskiljas.	  Dessa	  mönster	  
kan	  sedan	  kopplas	  till	  de	  två	  kategorierna	  sångaren	  som	  ensemblemedlem	  och	  sångaren	  
som	  solist	  där	  den	  första	  tillskrivs	  Oskar	  och	  den	  senare	  Louise.	  De	  båda	  lärarnas	  musi-‐
kaliska	  bakgrund	  kan	  också	  ställas	  i	  relation	  till	  Zangger	  Borchs	  (2008)	  studie	  som	  visar	  
hur	  pojkar	   generellt	   tilltalas	   av	  bandmusiken	  medan	   flickor	   är	   överrepresenterade	  på	  
kör	  och	   enskild	   sångundervisning.	  Visserligen	  har	  Oskar	   ett	   stort	   intresse	   för	   körsång	  
som	  uppkommit	  med	  åren,	  men	   främsta	   fokus	   i	  hans	  undervisning	   ligger	  på	  att	   förbe-‐
reda	  eleverna	  för	  ensemblespel.	  Oskars	  intresse	  i	  ensemblespel	  kan	  antas	  bero	  på	  hans	  
bakgrund	   som	   trumpetare	   i	   storband	  och	   att	   han	  har	   spelat	  mycket	   tillsammans	  med	  
andra	  i	  kyrkan	  när	  han	  var	  ung.	  Samtidigt	  skriver	  Borgström	  Källén	  (2014)	  hur	  pojkar	  
generellt	  har	  en	  syn	  på	  musik	  som	  en	  hobby,	  även	  om	  det	  är	  ett	  skolämne,	  medan	  flick-‐
orna	  ser	  musiken	  som	  en	  skoluppgift	  som	  ska	  utföras	  korrekt.	  Det	  kan	  vara	  en	  förklaring	  
till	   Oskars	  mängdskillnad	   i	   interpretationsarbete	  mellan	   elever	   av	  manligt	   respektive	  
kvinnligt	   kön,	   där	   flickan	   fick	   arbeta	  med	   interpretationen	  på	   ett	   djupgående	   sätt	   och	  
med	  stort	  fokus	  på	  sig	  själv	  medan	  pojken	  berörde	  ämnet	  endast	  på	  ytan	  och	  istället	  fick	  
härma	  Carolas	  sätt	  att	  interpretera	  snarare	  än	  att	  utgå	  från	  sig	  själv.	  Samtidigt	  uttrycker	  
Louise	  att	  pojkar	  generellt	  har	   större	  problem	  att	   tillåta	   sig	   själv	  att	  hitta	  det	  primära	  
ljudet	   i	   rösten	  än	   flickor	  har.	  Hon	  använder	  Pojke	  1	   som	  exempel	  och	  uttrycker	  något	  
som	  kan	  jämföras	  med	  ett	  försvar	  å	  elevens	  vägnar	  att	  han	  inte	  tycker	  om	  övningarna	  de	  
arbetar	  med	   för	   att	   han	  upplever	   att	   det	   känns	   konstigt.	  Något	   liknande	  uttrycks	   inte	  
vad	  gäller	  någon	  av	  flickorna.	  Borgström	  Källén	  nämner	  i	  sin	  studie	  hur	  pojkar	  premie-‐
ras	  av	  att	  sjunga	  ”rått	  och	  brötigt”	  och	  att	  pojkar	  som	  sjunger	  skolat	  och	  wailigt,	  vilket	  
premieras	  av	  flickorna,	  riskerar,	  enligt	  Connell	  (1995)	  att	  få	  sin	  sexuella	  läggning	  ifråga-‐
satt.	   Kanske	   kan	   den	   svårighet	   som	   Louise	   beskriver	   hos	   Pojke	   1	   förklaras	   med	   de	  
forskningsresultat	  som	  framkommit	  av	  Connell	  och	  Borgström	  Källén.	  	  
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Kanske	  påverkas	   lärarna	  av	  de	  förväntningar	  som	  eleverna	  tycker	  sig	  behöva	  leva	  upp	  
till	  mer	  än	  de	  själva	  är	  medvetna	  om.	  Det	  i	  sin	  tur	  kanske	  bidrar	  till	  en	  omedveten	  kom-‐
pensation	   för	  pojkarna	   genom	  att	   lärarna	   väljer	   att	   arbeta	  mindre	  med	   interpretation	  
och	  övningar	  som	  skulle	  kunna	  uppfattas	  som	  skolrelaterade	  och	  mer	  med	  moment	  som	  
eleverna	  uppfattar	  som	  roliga	  och	  mer	  hobbyliknande.	  Vidare	  skriver	  Borgström	  Källén	  
(2014)	  om	  hur	  pojkar	  ska	  sjunga	  ”rått”	  och	  ”brötigt”	   för	  att	  passa	   in	   i	  normen	  om	  vad	  
som	  anses	  maskulint,	  medan	  flickor	  ska	  waila	  och	  sjunga	  ”skolat”.	  Om	  det	  antas	  att	  även	  
dessa	  normer	  finns	  mer	  eller	  mindre	  omedvetet	  hos	  de	  observerade	  lärarna	  kan	  också	  
det	  vara	  en	  bakomliggande	  faktor	  till	   lärarnas	  sätt	  att	  prata	  om	  och	  bemöta	  flickor	  re-‐
spektive	  pojkar	  i	  sångundervisningen.	  	  

6.1.3	  Att	  förhålla	  sig	  till	  fördomarna	  
Även	  lärarna	  måste	  förhålla	  sig	  till	  fördomar	  de	  bemöter	  i	  sin	  undervisning.	  Oskar	  pra-‐
tar	  en	  del	  om	  problematiken	  kring	  att	  en	  man	  i	  50-‐årsåldern	  undervisar	  artonåriga	  tjejer	  
i	   enskild	   sångundervisning.	  Han	  uttrycker	   en	   svårighet	   i	   att	   vara	  man	  då	   det	   ständigt	  
finns	  en	  rädsla	  i	  att	  eleven	  ska	  uppfatta	  någonting	  som	  läraren	  säger	  eller	  gör	  som	  opas-‐
sande,	  även	  om	  det	  inte	  var	  intentionen	  från	  lärarens	  sida.	  På	  ett	  sätt	  kan	  därmed	  slut-‐
satsen	  dras	  att	  samtidigt	  som	  lärarna	  är	  med	  och	  skapar	  elevernas	  genus	  är	  också	  ele-‐
verna	  med	  och	  skapar	  lärarnas.	  Precis	  som	  Connell	  och	  Pearse	  (2015)	  pratar	  om	  vikten	  
av	  att	  se	  de	  skillnader	  som	  finns	  inom	  ramen	  för	  ett	  kön,	  för	  att	  på	  så	  vis	  skilja	  på	  exem-‐
pelvis	  våldsamma	  och	  icke	  våldsamma	  män,	  finns	  också	  bilden	  ständigt	  kvar	  att	  män	  är	  
våldsamma.	  Den	  rädslan	  som	  Oskar	  känner	  för	  att	  säga	  eller	  göra	  någonting	  till	  en	  elev	  
av	  kvinnligt	  kön	  som	  får	  denna	  att	  uppfatta	  intentionerna	  på	  helt	  fel	  sätt	  kan	  ses	  som	  en	  
bekräftelse	  på	  det.	  Samtidigt	  kan	  det	  förklaras	  som	  att	  problematiken	  lärare	  av	  manligt	  
kön	  som	  ensam	  undervisar	  elev	  av	  kvinnligt	  kön	  har	  fått	  en	  ganska	  stor	  plats	  i	  samhälls-‐
debatten	  på	  ett	  sätt	  som	  den	  omvända	  problematiken	  inte	  har.	  Fördomen	  är	  nästan	  att	  
det	   förväntas	   att	   läraren	   av	   manligt	   kön	   ska	   göra	   någonting	   som	   kan	   uppfattas	   som	  
opassande	  snarare	  än	  att	  han	  inte	  ska	  göra	  det.	  Det	  kan	  därmed	  antas	  att	  en	  person	  av	  
manligt	  kön	  som	  ständigt	  kämpar	   för	  att	   fördomar	   liknande	  dessa	   inte	  ska	  drabba	  ho-‐
nom	  ändå	  alltid	  kommer	  att	  dömas	  utifrån	  tidigare	  händelser	  som	  rapporterats	  i	  media.	  
Connell	  och	  Pearse	  (2015)	  skriver	  till	  exempel	  hur	  män	  förbereds	  för	  våld	  i	  sin	  uppfost-‐
ran	  och	  hur	  det	  är	  förklaringen	  till	  varför	  män	  är	  överrepresenterade	  i	  våldsstatistiken	  
Samtidigt	   skriver	   Connell	   (1995)	   hur	  män	   som	   våldtar	   försvaras	  med	   argumentet	   att	  
män	  har	  en	  större	  sexlust	  än	  kvinnor.	  Connell	  och	  Pearse	  (2015)	  menar	  att	  bilden	  av	  den	  
stereotypa	  mannen	  också	   innefattar	  våld,	  vilket	  absolut	  kan	  vara	  en	  stor	  anledning	  till	  
att	  såväl	  lärare	  av	  manligt	  kön	  som	  elever	  oavsett	  kön	  kan	  känna	  sig	  obekväma	  i	  under-‐
visningssituationer	  där	  läraren	  lämnas	  ensam	  med	  eleven.	  Att	  fördomar	  liknande	  dessa	  
inte	  finns	  gentemot	  lärare	  av	  kvinnligt	  kön	  på	  samma	  sätt	  kan	  dels	  hänga	  ihop	  med	  att	  
det	  inte	  diskuterats	  i	  media	  på	  samma	  sätt,	  men	  det	  kan	  också	  antas	  ha	  med	  fördomar	  
om	   kvinnan	   att	   göra.	   Borgström	   Källén	   (2014)	   pratar	   om	   hur	   pojkars	   och	   flickors	  
kroppsspråk	   skiljer	   sig	   från	   varandra	   genom	  att	   flickor	   generellt	   förväntas	   vara	   lugna	  
och	  tillbakadragna,	  de	  ska	  inte	  ta	  för	  mycket	  plats	  på	  samma	  sätt	  som	  pojkar.	  Flickor	  ska	  
generellt	  vara	   lugna	  medan	  det	  är	  helt	  okej	   för	  pojkar	  att	  vara	  vilda	  och	  utåtagerande.	  
Att	  det	  påverkar	  våra	  fördomar	  gentemot	  flickor	  och	  pojkar	  är	  inte	  alltför	  svårt	  att	  tänka	  
sig.	  Kvinnan	  porträtteras	  ofta	  som	  omhändertagande	  och	  som	  ”den	  ömma	  modern”,	  vil-‐
ket	   också	   rimmar	   väl	   med	   flickors	   förväntande	   lugna	   sätt	   att	   uttrycka	   sig.	   Därmed	  
kanske	  en	   lärare	  av	  kvinnligt	  kön	  som	  rör	  vid	  en	  elev	  av	  manligt	  kön	   inte	   fördöms	  på	  
samma	  sätt	  som	  en	  lärare	  av	  manligt	  kön.	  Det	  måhända	  att	  det	  anses	   ligga	  mer	  i	  kvin-‐
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nans	  natur	  att	  vara	  fysisk	  och	  röra	  vid	  andra	  människor	  vilket	  istället	  kanske	  uppfattas	  
som	  omvårdnad	  snarare	  än	  ofredande.	  Connell	  och	  Pearse	  (2015)	  beskriver	  till	  exempel	  
hur	  män	  generellt	  arbetar	  inom	  yrken	  som	  kräver	  råstyrka	  så	  som	  exempelvis	  polis	  och	  
militär,	  medan	  kvinnor	   är	   överrepresenterade	   inom	  yrkesgrupper	   som	   innefattar	   om-‐
vårdnad,	   som	   exempelvis	   sjukvård,	   psykologi	   och	   socialt	   arbete.	   Är	   vi	   vana	   vid	   att	   bli	  
omhändertagna	  av	  kvinnor	  är	  sannolikheten	  stor	  att	  bilden	  av	  den	  stereotypa	  kvinnan	  
också	  innefattar	  omhändertagande.	  	  
	  
Vidare	  kan	  det	  antas	  att	  fördomar	  mot	  lärare	  av	  manligt	  kön	  påverkar	  Oskars	  undervis-‐
ning	  på	  många	  olika	  sätt.	  Utifrån	  det	  perspektivet	  kan	  vi	  ifrågasätta	  om	  det	  någonsin	  är	  
möjligt	  för	  en	  lärare	  av	  manligt	  kön	  att	  inte	  påverkas	  av	  elevens	  kön	  i	  sin	  undervisning?	  
Som	  resultatet	  fastställer	  uttrycker	  inte	  Louise	  en	  oro	  liknande	  Oskars	  någon	  gång.	  Det	  
borde	  kunna	  bidra	  till	  att	  det,	  så	  länge	  dessa	  fördomar	  finns	  gentemot	  lärare	  av	  manligt	  
kön,	  alltid	  kommer	  att	  finnas	  skillnader	  i	  lärares	  sätt	  att	  förhålla	  sig	  till	  eleven	  beroende	  
på	   lärarens	   biologiska	   kön	   och	   kanske	   eventuellt	   lärarens	   sexuella	   läggning	   om	   detta	  
skulle	  påverka	  fördomarna.	  	  
	  
Vad	  har	  vi	  då	  egentligen	   för	  möjlighet	  att	  ändra	  på	  genusordningen?	  Spelar	  det	  någon	  
roll	  hur	  mycket	  den	  enskilda	  personen	  kämpar	   för	  att	  bryta	  sig	   loss	   från	  den	  rådande	  
genusordningen	   och	   skapa	   sitt	   eget	   genus	   när	   den	  hela	   tiden	   efterföljs	   av	   andra	   i	   vår	  
närhet?	  Hur	  kan	  vi	  någonsin	  skapa	  vårt	  eget	  genus	  när	  andra	  ständigt	  skapar	  det	  åt	  oss?	  
Butler	  (2007)	  ställer	  sig	   frågande	  till	  definitionen	  av	  kön	  och	  menar	  att	  genus	  handlar	  
om	  vad	  vi	  gör	  och	   inte	  vilka	  vi	  är	  rent	   fysiskt.	  Frågan	  är	  om	  uppdelningen	  mellan	  kön	  
och	  genus	  verkligen	  har	  nått	  fram	  till	  gemene	  man?	  Vårt	  biologiska	  kön	  tycks	  bära	  med	  
sig	  så	  mycket	  fördomar	  och	  förväntningar	  om	  hur	  vi	  bör	  vara	  redan	  från	  början,	  ett	  re-‐
dan	  förbestämd	  genus	  som	  inte	  alls	  är	  självvalt.	  Det	  tycks	  inte	  heller	  alltid	  spela	  någon	  
roll	  vad	  vi	  gör	  eller	  inte	  gör,	  alltså	  vilket	  genus	  vi	  aktivt	  väljer	  att	  skapa.	  Det	  biologiska	  
könet	  kan	  ibland	  tyckas	  vara	  det	  mest	  avgörande	  för	  andra	  människors,	  och	  samhällets,	  
förväntningar	   och	   normer.	   Det	   styrks	   också	   av	   Butler	   som	  menar	   att	   genus	   och	   kön	  
borde	  kunna	  särskiljas	  så	  pass	  att	  orden	  maskulin	  och	  feminin	  borde	  kunna	  hänföras	  en	  
kropp	  av	  såväl	  kvinnligt	  som	  manligt	  kön	  men	  att	  det	  än	  så	  länge	  tycks	  problematiskt	  då	  
många	  kopplar	  samman	  maskulin	  och	   feminin	  med	  bestämda	  kroppar.	  Med	  andra	  ord	  
kanske	  vi	   inte	  ännu	  har	   lyckats	  skilja	  på	  kön	  och	  genus	  och	  så	   länge	  vi	   inte	  gör	  det,	  så	  
länge	  inte	  samhället	  i	  stort	  gör	  det,	  kan	  vi	  då	  förvänta	  oss	  att	  lärare	  ska	  skilja	  på	  dessa,	  
genom	  att	  bemöta	  alla	  elever	  jämlikt	  utan	  att	  påverkas	  av	  elevens	  biologiska	  kön?	  	  
	  
I	  resultatet	  framkommer	  att	  medvetenhet	  inte	  alltid	  är	  detsamma	  som	  att	  agera	  därefter	  
och	  att	  vi	  som	  lärare	  kan	  behöva	  fundera	  över	  om	  vi	  anpassar	  oss	  efter	  eleven	  eller	  ele-‐
vens	  kön.	  Connell	  (1995)	  beskriver	  hur	  genusteorin	  ofta	  får	  motta	  skeptiska	  synpunkter	  
om	  hur	  alla	  människor	  är	  olika	  och	  att	  alla	  därför	  inte	  kan	  behandlas	  lika.	  Connell	  är	  där-‐
för	   tydlig	  med	   att	   poängtera	   skillnaden	  mellan	   likformighet	   och	   jämställdhet.	   Syftet	   är	  
inte	  att	  stöpa	  alla	  människor	  i	  samma	  form,	  vilket	  vore	  likformighet,	  utan	  istället	  ska	  alla	  
människor	  vara	  jämställda	  och	  behandlas	  utifrån	  jämlikhet.	  Utifrån	  föreliggande	  studie	  
skulle	  likformighet	  kunna	  appliceras	  på	  det	  redovisade	  resultatet	  då	  likformigheten	  ges	  
uttryck	  i	  de	  förväntningar	  som	  finns	  på	  pojkar	  respektive	  flickor	  och	  hur	  detta	  påverkar	  
lärarnas	  bemötande	  av	  eleverna	  i	  sångundervisningen.	  Jämställdhet	  skulle	  istället	  inne-‐
bära	  att	  lärarnas	  medvetenhet	  om	  genusordningen	  har	  ökat	  och	  att	  det	  därmed	  blivit	  en	  
självklarhet	  för	  lärarna	  att	  bemöta	  elever	  utifrån	  deras	  personligheter	  snarare	  än	  utifrån	  
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elevernas	   biologiska	   kön.	   Det	   torde	   inte	   enbart	   innebära	   förändring	   i	   lärarnas	   bemö-‐
tande	  av	  eleverna,	  utan	  också	  i	  elevernas	  bemötande	  av	  läraren.	  	  

6.2	  Metoddiskussion	  
Jag	  upplever	  att	  de	  valda	  datainsamlingsmetoderna,	  videoobservation	  och	  semistruktu-‐
rerade	  intervjuer,	  fungerade	  väl	  ihop	  med	  studiens	  syfte	  och	  frågeställningar.	  Min	  upp-‐
fattning	  är	  att	  jag	  fick	  tillgång	  till	  mycket	  data	  och	  information	  tack	  vare	  att	  jag	  använde	  
mig	   av	   videoobservationer	   i	   kombination	   med	   kompletterande	   intervjuer.	   Bryman	  
(2011)	  menar	  att	  videoobservationer	  är	  väl	  lämpade	  för	  observationer	  av	  kommunikat-‐
ions-‐	  och	  samspelsprocesser	  samtidigt	  som	  semistrukturerade	  intervjuer	  passar	  bra	  till	  
feministisk	  forskning.	  Det	  finns	  dock	  en	  svårighet	  i	  att	  välja	  att	  inte	  berätta	  studiens	  fulla	  
syfte	  för	  de	  medverkande.	  Stundtals	  har	  jag	  undrat	  hur	  det	  skulle	  varit	  om	  jag	  hade	  valt	  
att	  berätta	  att	  jag	  utgick	  från	  genusteori	  och	  därmed	  tittade	  på	  hur	  elevens	  kön	  påverkar	  
undervisningen.	  Hade	   jag	  då	   fått	  ut	   ännu	  mer	   information?	  Samtidigt	   var	   jag	  bestämd	  
redan	  från	  början	  att	  jag	  inte	  ville	  delge	  den	  informationen	  till	  deltagarna	  då	  jag	  faktiskt	  
tror	  att	  det	  skulle	  påverka	  resultatet	  ännu	  mer.	  Eventuellt	  skulle	  intervjuerna	  kunnat	  ge	  
en	  djupare	  bild	  av	  lärarnas	  funderingar	  kring	  kön	  och	  genus	  om	  jag	  hade	  kunnat	  ställa	  
frågor	   kring	   ämnet	   på	   ett	   fördjupat	   sätt,	   men	   jag	   tror	   dock	   att	   videoobservationerna	  
skulle	  ge	  mindre	  information	  om	  jag	  hade	  tillkännagivit	  mitt	  syfte.	  Bjørndal	  (2011)	  me-‐
nar	  till	  exempel	  att	  en	  del	  personer	  kan	  tillrättalägga	  sina	  beteenden	  vid	  videofilmning	  
och	  om	  lärarna	  hade	  varit	  medvetna	  om	  mitt	  egentliga	  syfte	  med	  studien	  hade	  det	  där-‐
med	   funnits	   en	   risk	   att	   det	   skulle	   påverka	   lärarnas	   beteende	   i	   större	   utsträckning.	  
Kanske	  hade	  en	  intervjustudie	  där	  lärarna	  är	  medvetna	  om	  mitt	  egentliga	  syfte	  presen-‐
terat	  lärarnas	  uppfattningar	  om	  genus	  i	  högre	  grad	  än	  att,	  som	  föreliggande	  studie,	  be-‐
handla	   lärarnas	   egna	   tankar	   kring	   hur	   elevens	   biologiska	   kön	   påverkar	   deras	   bemö-‐
tande	   i	   kombination	  med	   hur	   de	   faktiskt	   agerar	   i	   undervisningssammanhang.	   Jag	   var	  
noga	  med	  att	  intervjua	  lärarna	  efter	  att	  samtliga	  filmer	  hade	  spelats	  in	  eftersom	  jag	  inte	  
ville	   att	   lärarna	   på	   något	   sätt	   skulle	   påverkas	   av	   intervjufrågorna	   när	   de	   undervisade	  
sina	  elever.	   I	   slutändan	   tror	   jag	  att	  det	  var	  det	  bästa	   sättet	   att	   göra	  det	  på	  utifrån	  det	  
syfte	  som	  studien	  utgår	  från.	  	  
	  
En	   fundering	   jag	  haft	  under	  arbetets	  gång	  är	  att	   jag,	  om	   jag	  hade	  kunnat	  göra	  om	  stu-‐
dien,	  istället	  hade	  valt	  att	  observera	  fler	  lärare	  fast	  med	  färre	  elever	  per	  lärare.	  Jag	  skulle	  
exempelvis	   kunna	   tänka	  mig	   att	   filma	   fyra	   sånglärare,	   två	   av	   kvinnligt	   kön	  och	   två	   av	  
manligt	  kön	  där	  varje	  lärare	  istället	  filmades	  vid	  två	  tillfällen	  med	  två	  olika	  elever,	  en	  av	  
kvinnligt	  kön	  och	  en	  av	  manligt	  kön.	  På	  så	  vis	  hade	  studien	  kunnat	  ge	  en	  större	  generali-‐
serande	   bild	   av	   hur	   sånglärare	   arbetar	  med	   sångelever	   utifrån	   ett	   genusperspektiv.	   I	  
föreliggande	  studie	  får	  de	  observerade	  lärarna	  istället	  fungera	  som	  exempel	  ur	  verklig-‐
heten,	  snarare	  än	  som	  någon	  slags	  absolut	  sanning.	  
	  
Vidare	  upplever	   jag	  att	  den	   tematiska	  analysen,	   som	  enligt	  Bjørndal	   (2011)	  utgår	   från	  
att	  hitta	  mönster	  som	  förekommer	  hos	  samtliga	  deltagare	  i	  studien	  och	  som	  sedan	  blir	  
grunden	  för	  de	  teman	  som	  presenteras	  i	  resultatet,	  var	  ett	  bra	  val	  för	  studien.	  De	  båda	  
lärarna	  hade	  relevanta	  likheter	  och	  skillnader	  i	  sitt	  sätt	  att	  undervisa	  där	  den	  tematiska	  
analysen	  gjorde	  det	  enkelt	  för	  mig	  att	  presentera	  dessa	  på	  ett	  överskådligt	  sätt.	  	  

6.3	  Arbetets	  betydelse	  
Resultatet	  av	  föreliggande	  studie	  är	  av	  stor	  betydelse	  för	  min	  egen	  lärarroll.	  För	  min	  del	  
har	  studien	  lett	  mig	  fram	  till	  insikten	  om	  att	  vissa	  av	  de	  mönster	  som	  belyses	  i	  resultat	  
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kan	  tillskrivas	  mig	  själv.	  Dessutom	  har	   jag	  blivit	  mer	  medveten	  om	  några	  av	  de	  genus-‐
skapande	  mönster	   jag	   läst	   om	   i	   tidigare	   forskning	   vilket	  medför	   att	   jag	   blir	  mer	   upp-‐
märksam	  på	  situationer	  där	  genusskapande	  förekommer.	   Jag	  anser	  att	  det	  är	  en	  viktig	  
och	  intressant	  insikt	  för	  min	  del	  och	  jag	  vill	  tro	  att	  den	  nya	  medvetenheten	  gör	  mig	  till	  
en	  bättre	   lärare.	   Jag	  vill	  också	  rekommendera	  andra	   lärare	   i	  alla	  ämnen,	  blivande	  som	  
gamla,	   att	   läsa	  denna	  studie	  då	   jag	   tror	  att	  det	  är	   fler	  än	   jag	   som	  kan	  känna	   igen	  sig	   i	  
vissa	  av	  de	  situationer	  som	  skildras	  i	  studien.	  	  
	  
I	  och	  med	  att	  jag	  har	  ett	  stort	  intresse	  för	  genusfrågor	  inom	  skolan	  tycker	  jag	  att	  det	  är	  
viktigt	  att	  lärare	  får	  upp	  ögonen	  för	  vissa	  invanda	  mönster	  som	  kan	  behöva	  arbetas	  bort	  
för	  att	  göra	  skolan	  så	  jämställd	  och	  genusmedveten	  som	  möjligt,	  vilket	  också	  rimmar	  väl	  
med	  skolans	  värdegrund.	  	  

6.4	  Fortsatt	  forskning	  
För	   fortsatt	   forskning	   inom	  området	  hade	  det	   varit	   intressant	  med	  en	   liknande	   forsk-‐
ning	  men	  där	   antalet	   lärare	  var	   fler.	  På	   så	  vis	   skulle	  möjligen	  en	  mer	  generaliserande	  
slutsats	   kunna	   dras	   utifrån	   resultatet,	   snarare	   är	   exemplifierande,	   som	   i	   föreliggande	  
studie.	  	  
	  
Vidare	   hade	   forskning	   inom	   ämnet	   kunnat	   inkludera	   elevernas	   perspektiv	   vad	   gäller	  
musikalisk	  bakgrund,	  deras	  syn	  på	  sångarens	  roll	  samt	  hur	  de	  upplever	  att	  lärarens	  kön	  
påverkar	  deras	  bemötande	  av	  läraren.	  	  
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Bilagor	  

Bilaga	  1	  
	  
Intervjufrågor:	  
	  
Vill	  du	  berätta	  lite	  om	  du	  musikaliska	  bakgrund?	  
Ålder,	  hur	  länge	  du	  jobbat,	  utbildning,	  antal	  år	  som	  lärare…	  
	  
	  
Vill	  du	  berätta	  lite	  om	  eleverna	  vi	  just	  observerat	  samt	  hur	  du	  tänker	  kring	  varje	  elev?	  Vi	  
börjar	  med	  elev	  1	  (sedan	  elev	  2	  och	  elev	  3).	  	  
	  
	  
Kan	  du	  berätta	  om	  din	  uppfattning	  om	  hur	  elevernas	  attityd	  till	  sångundervisning,	  sång	  
som	  instrument	  och	  musik	  i	  stort	  påverkar	  undervisningen	  och	  dig	  som	  lärare?	  
	  
	  
Hur	  tror	  du	  att	  din	  uppfattning	  om	  sångundervisning,	  sång	  som	  instrument	  och	  musik	  i	  
stort	  påverkar	  undervisningen?	  
	  
	  
Hur	  upplever	  du	  att	  kommunikationen	  påverkas	  av	  din	  manliga/kvinnliga	  röst	  och	  ditt	  
manliga/kvinnliga	  kroppsspråk	  med	  kvinnliga	  respektive	  manliga	  elever?	  	  
	  
	  
På	  vilket	  sätt	  tänker	  du	  att	  elevens	  kön	  påverkar	  kommunikationen	  och	  upplägg	  och	  ditt	  
sätt	  att	  vara	  på	  lektionen?	  	  
	  
	  
Vad	  upplever	  du	  är	  det	  viktigaste	  för	  en	  bra	  kommunikation	  med	  eleven?	  	  
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Bilaga	  2	  
	  
Information	  om	  forskningsstudie!	  
Lärare	  
	  
Jag	  är	  musiklärarstudent	  på	  musikhögskolan	  ingesund	  och	  jag	  kommer	  att	  under	  våren	  
skriva	  mitt	  examensarbete.	  Syftet	  med	  studien	  jag	  ska	  skriva	  är	  att	  undersöka	  hur	  sång-‐
lärare	   på	   gymnasiet	   kommunicerar	  med	   sina	   sångelever	   på	   sina	   enskilda	   instrument-‐
lektioner	  på	  gymnasiet.	  
	  
För	  att	  ta	  reda	  på	  detta	  kommer	  jag	  att	  använda	  mig	  av	  videoinspelningar	  från	  sånglekt-‐
ioner	  med	  olika	  elever	  samt	  intervju.	  
	  
Din	  medverkan	  som	   lärare	   innebär	  att	   jag	   får	  en	  möjlighet	  att	  observera	  hur	  Du	  kom-‐
municerar	  med	   dina	   elever	   under	   en	   sånglektion.	   Den	   efterföljande	   intervju	   kommer	  
kunne	  ge	  en	  större,	  kompletterande	  bild	  av	  din	  kommunikation	  för	  att	  jag	  därmed	  ska	  få	  
en	  sådan	  bred	  bild	  som	  möjligt.	  Videofilmerna	  kommer	  endast	  att	  användas	  för	  det	  ak-‐
tuella	  examensarbetet	  och	  de	  kommer	  att	  förvaras	  så	  att	  ingen	  obehörig	  kan	  komma	  åt	  
dem.	  När	  arbetet	  är	  färdigskrivet	  kommer	  filmerna	  att	  slängas.	  
	  
Du	  kommer	  att	  garanteras	  anonymitet	  i	  studien.	  Deltagandet	  är	  frivilligt	  och	  du	  kan	  om	  
så	  önskas	  avbryta	  ditt	  deltagande	  i	  studien	  när	  du	  vill.	  	  
	  
Jag	  vill	  att	  du	  som	  informant	  ger	  ditt	  samtycke	  till	  att	  bli	  videoinspelad,	  ger	  tillåtelse	  till	  i	  
vilka	  sammanhang	  videofilmerna	  får	  visas	  samt	  tar	  ställning	  till	  om	  uttalanden	  och	  be-‐
skrivna	  handlingar	  i	  videofilmerna	  bör	  vara	  anonyma	  eller	  ej.	  	  
	  
	  
	  
Sanna	  Larsson	  
Musikstuderande	  
Musikhögskolan	  Ingesund	  
Karlstads	  Universitet	  
671	  91	  Arvika	  
Mobil:	  	  
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Information	  om	  forskningsstudie!	  
Elev	  
	  
Jag	  är	  musiklärarstudent	  på	  musikhögskolan	  ingesund	  och	  jag	  kommer	  att	  under	  våren	  
skriva	  mitt	  examensarbete.	  Syftet	  med	  studien	  jag	  ska	  skriva	  är	  att	  undersöka	  hur	  sång-‐
lärare	   på	   gymnasiet	   kommunicerar	  med	   sina	   sångelever	   på	   sina	   enskilda	   instrument-‐
lektioner	  på	  gymnasiet.	  
	  
För	  att	  ta	  reda	  på	  detta	  kommer	  jag	  att	  använda	  mig	  av	  videoinspelningar	  från	  sånglekt-‐
ioner	  med	  olika	  elever	  samt	  intervju	  med	  de	  observerade	  lärarna.	  	  
	  
Din	  medverkan	   som	  elev	   innebär	   att	   jag	   får	   en	  möjlighet	   att	   observera	  hur	  din	   lärare	  
kommunicerar	  med	  dig	  under	  en	  sånglektion.	  Det	  är	  med	  andra	  ord	  inte	  dig	  jag	  kommer	  
att	  titta	  på,	  utan	  det	  är	  hur	  din	  lärare	  jobbar	  med	  dig	  som	  är	  intressant.	  Videofilmerna	  
kommer	  endast	  att	  användas	  för	  det	  aktuella	  examensarbetet	  och	  de	  kommer	  att	  förva-‐
ras	  så	  att	   ingen	  obehörig	  kan	  komma	  åt	  dem.	  När	  arbetet	  är	   färdigskrivet	  kommer	   fil-‐
merna	  att	  slängas.	  
	  
Du	  kommer	  att	  garanteras	  anonymitet	  i	  studien.	  Deltagandet	  är	  frivilligt	  och	  du	  kan	  om	  
så	  önskas	  avbryta	  ditt	  deltagande	  i	  studien	  när	  du	  vill.	  	  
	  
Jag	  vill	  att	  du	  som	  informant	  ger	  ditt	  samtycke	  till	  att	  bli	  videoinspelad,	  ger	  tillåtelse	  till	  i	  
vilka	  sammanhang	  videofilmerna	  får	  visas	  samt	  tar	  ställning	  till	  om	  uttalanden	  och	  be-‐
skrivna	  handlingar	  i	  videofilmerna	  bör	  vara	  anonyma	  eller	  ej.	  	  
	  
	  
	  
Sanna	  Larsson	  
Musikstuderande	  
Musikhögskolan	  Ingesund	  
Karlstads	  Universitet	  
671	  91	  Arvika	  
Mobil:	  	  
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Samtycke	  till	  medverkan	  i	  forskningsstudie	  
	  
Reflektera	   över	   följande	   påståenden,	   kryssa	   i	   de	   alternativ	   du	   tycker	   passar	   dig	   och	  
lämna	  sedan	  enkäten	  till	  Sanna	  Larsson.	  
	  
Jag	  samtycker	  till	  att	  bli	  videoinspelad	  under	  några	  av	  mina	  lektioner	  
	  
☐	  	  	  JA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Jag	  anser	  att	  den	  information	  jag	  har	  fått	  om	  studien	  är	  tillräcklig.	  
	  
☐	  JA	   ☐	  Nej	  
	  
Jag	  tillåter	  att	  utvalda	  delar	  av	  videoinspelningarna	  får	  visas	  i	   följande	  samman-‐
hang	  (välj	  en	  till	  flera	  svar):	  
	  
☐	  	  Endast	  för	  forskaren	  själv	  	  
	  

☐	  	  För	  musiklärarstuderande	  samt	  musiklärare	  på	  den	  musikhögskola	  
	  	  	  	  	  	  jag	  själv	  studerar	  	  
	  

☐	  	  Som	  foton	  i	  det	  färdiga	  examensarbetet	  
	  

☐	  Som	  bilaga	  på	  en	  DVD-‐skiva	  i	  det	  färdiga	  examensarbetet	  
	  

☐	  Endast	  som	  tecknade	  och	  oigenkännliga	  bilder	  i	  det	  färdiga	  examensarbetet	  
	  
Jag	   vill	   att	  mina	   beskrivna	   handlingar	   och	  mina	   uttalanden	   i	   videofilmerna	   ska	  
vara	  anonyma	  om	  de	  redovisas.	  	  
	  
☐	  JA	   ☐	  Nej	  
	  
Namn:______________________________________________________________________________________________	  
	  
Lärare/elev/student	  i	  (ämne):___________________________________________________________________	  
	  
Lärare	  elev/student	  på	  (skola):__________________________________________________________________	  
	  
Ålder:__________________	  	  Antal	  år	  som	  verksam	  lärare:___________________	  
	  
Instrument:________________________________________________________________________________________	  
	  
Huvudsaklig	  hemvist	  inom	  (genreområde):____________________________________________________	  
	  
Datum,	  ort	  och	  namn:____________________________________________________________________________	  

	  
	  


