
EXAMENSARBETE

Vad sjunger vi egentligen om?
En innehållsanalys av sångtexter som läromedel ur ett genusteoretiskt

perspektiv

Ida Persson
2015

Lärarexamen, avancerad nivå
Lärarexamen 270/300/330 hp

Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



	  

	  

Vad	  sjunger	  vi	  egentligen	  om?	  
En	  innehållsanalys	  av	  sångtexter	  som	  läromedel	  ur	  

ett	  genusteoretiskt	  perspektiv	  
	  
	  

What	  are	  we	  actually	  singing	  about?	  
A	  content	  analysis	  of	  song	  lyrics	  as	  teaching	  and	  	  
learning	  material	  from	  a	  gender	  perspective	  

	  
__________________________________	  

	  
Ida	  Persson	  

Handledare:	  Annette	  Mars	  

	  
 
 
 

 
Lärarexamen, avancerad nivå 
Luleå tekniska universitet 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande 	  



 

Abstrakt	  

Syftet med föreliggande studie är att kartlägga hur kvinnor och män representeras och fram-
ställs ur ett genusperspektiv i de sångtexter som används som läromedel i sångundervisning 
av musiklärare på högstadiet. Materialet består av 50 sånger och är hämtat från verksamma 
musiklärare på åtta olika högstadieskolor belägna i södra delen av Norrbotten. Den genomgå-
ende metoden är en textlig innehållsanalys där en kvalitativ inriktning med inslag av kvantita-
tiva metoder legat till grund för studiens genomförande. Resultaten har analyserats i förhål-
lande till genusteorins begrepp om normer och en genusordning där mannen står som norm 
och kvinnor och män tillskrivs motsatta egenskaper. Studiens resultat kan i stort sägas be-
kräfta tidigare läromedelsforskning inom området som visar att en manlig norm ofta är domi-
nerande i läromedel och att kvinnor och kvinnors erfarenheter i många fall osynliggörs eller 
ges mindre utrymme. Utöver den manliga dominansen i sångtexterna tillåts männen att ta mer 
plats och porträtteras överlag med högre status och bättre självförtroende än kvinnorna som i 
större utsträckning behandlar ämnen som kan kopplas till deras utseende. Samtidigt kan resul-
tatet till viss del sägas gå emot tidigare forskning inom området då det förekommer en kvinn-
lig dominans när det gäller förekomsten av föräldragestalter och att den manliga huvudkarak-
tären i ett antal sångtexter porträtteras med lägre status i förhållande till sin kärlekspartner. 
 
 
Nyckelord: genus, läromedel, sångtexter, sångundervisning  



 

Förord	  

I takt med att den norrbottniska isen långsamt smälter och solens värmande strålar hänger sig 
kvar allt längre för var dag börjar jag äntligen se ett slut på den långa och mödosamma pro-
cess som det har inneburit att skriva denna uppsats. Att påbörja en studie är relativt enkelt, 
men att slutföra den är desto svårare. Jag vill därför rikta all min djupaste tacksamhet till min 
fantastiska, kunniga, noggranna och uppmuntrande handledare Annette som trots sjukdom har 
guidat mig med aldrig sinande optimism och med en stor tillit till mina egna förmågor och 
kunskaper. Även mina respondenter förtjänar ett stort tack som med snabb respons bidragit 
till det material som utgjort själva kärnan i uppsatsen. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till 
min kära syster Mia som givit mig inspiration till detta ämne och till Jessika som med sina 
stöttande ord och värdefulla insikter har hjälpt mig att aldrig ge upp. Med glädje och stolthet 
ser jag nu framemot att avsluta denna musiklärarutbildning med ett arbete som förhoppnings-
vis kan väcka nya insikter även hos andra musiklärare, musiklyssnare och musikutövare. 
 
 
Ida Persson 
Piteå, den 20 mars 2015 
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1. Inledning	  
Flickan i Havanna, hon har inga pengar kvar 
Sitter i ett fönster, vinkar åt en karl 
Kom du glade sjömatros 
Du ska få min röda ros 
Jag är vacker, du är ung! 
Sjung, av hjärtat, sjung! 
 
Flickan i Havanna, stänger dörr’n av cederträ 
Sjömannen är inne, flickan på hans knä 
Vill du bli mitt hjärtas kung? 
Har du pengar i din pung? 
Jag är vacker, du är ung! 
Sjung, av hjärtat, sjung! 
 
Ur Flickan i Havanna, Evert Taube 
 
När vi sjöng om Flickan i Havanna under musikundervisningen i högstadiet reflekterade jag 
inte så mycket över textens innebörd, åtminstone inte på ett medvetet plan. Jag har alltid varit 
en musiklyssnare och sångerska som fastnar mer för tonerna och harmoniken vilket tyvärr har 
inneburit att texten ofta kommit i andra hand. Det är först under de senaste åren av min mu-
siklärarutbildning som jag aktivt börjat lyssna på de sångtexter som framförs i såväl olika 
typer av mediekanaler av etablerade artister som i kulturskolan, grundskolan och gymnasie-
skolan av musiklärare och elever. I kombination med ett brinnande intresse för jämställdhets-
frågor och genusvetenskap har jag särskilt kommit att reflektera över sångtexter ur ett genus-
perspektiv. Hur gestaltas kvinnor respektive män i sångtexter, hur mycket plats ges kvinnliga 
artister gentemot manliga, och vad förmedlar egentligen deras texter för budskap och värde-
ringar till oss som utövar och lyssnar på dessa? Flickan i Havanna kan vid en första anblick 
verka som en rätt harmlös sång, men skulle denna text analyseras noggrannare och ur ett ge-
nusperspektiv kan vi se att den på många sätt romantiserar prostitution och tillskriver de båda 
huvudkaraktärerna könsstereotypa egenskaper och attribut. Det skulle därmed gå att ifråga-
sätta musiklärarens val att använda denna sång som undervisningsmaterial då den i högsta 
grad kan sägas bidra till att skapa och upprätthålla stereotypa könsnormer. Samtidigt anses 
denna sång vara något av en kulturskatt och bör också sättas i en historisk kontext då den 
skrevs för nära 100 år sedan då helt andra värderingar rådde i fråga om synen på kvinnor och 
män. Problemet uppstår dock när vi ser till ett större perspektiv och sätter sångtexten i relation 
till andra texter som används som läromedel i musikundervisning. Att en sång handlar om en 
kvinna som säljer sex behöver inte vara något problem då den på ett sätt skildrar verkligheten, 
men om det även finns fler sånger som framställer kvinnor på liknande sätt och som på ett 
tydligt tillskriver män och kvinnor olika egenskaper och attribut blir det genast mer problema-
tiskt sett ur ett genusperspektiv. 
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Ser vi till läromedel i ämnet musik visar tidigare forskning att de inte bara sätter normer för 
vad som anses normalt och eftersträvansvärt utan att de även i hög grad medverkar till elevers 
identitetsskapande såväl i grundskola som gymnasieskola (Bergman, 2009; Ericsson & Lind-
gren, 2010; Scheid, 2009; Werner, 2009). Det skulle därmed kunna antas att jämställdhetsar-
bete i form av att granska och göra medvetna val av läromedel i ämnet musik är av högsta 
prioritet. Tyvärr visar tidigare forskning på att när det kommer till ämnet musik så är jäm-
ställdhetsarbete och genuspedagogik ett väldigt eftersatt område (Bergman, 2009; Björck, 
2011; Borgström Källén, 2014; Gould, 2004). Även i andra ämnen anser många lärare att 
jämställdhetsfrågor inte är relevanta i deras arbete och att de många gånger betraktar könen 
som två grupper som behandlas utifrån två olika uppsättningar normer, trots att läroplanen 
tydligt slår fast att skolans lärare ska motverka traditionella könsnormer och verka för ökad 
jämställdhet bland elever. Vi är med andra ord långt ifrån en jämställd skola vilket ger uttryck 
i såväl skiftande kunskapsresultat som att pojkars och flickors fysiska och psykiska välmå-
ende påverkas av faktorer som i hög grad kan kopplas till deras kön (DEJA, 2009). 
 
Jämställdhetsbegreppet brukar kunna delas upp i formell respektive reell jämställdhet där 
formell jämställdhet innebär att det inte finns några formella eller rättsliga hinder för jäm-
ställdhet, medan reell jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika villkor i realiteten. 
Många forskare menar att vi redan har uppnått den formella jämställdheten och att det är inom 
den reella jämställdhetens område som de största jämställdhetsproblemen existerar, speciellt i 
skolans värld (Ibid.). Det räcker alltså uppenbarligen inte med formella och välformulerade 
meningar om jämställdhet i skollagen och läroplanen, det måste också ske ett aktivt och med-
vetet arbete vid varje undervisningstillfälle. Detta kräver i sin tur tydligare instruktioner från 
såväl rektor som skolledning samt mer kunskap hos lärare om rådande makt- och könsnormer 
(Wahlgren, 2011). I bakgrund av detta och i bristen av läromedelsgranskning inom ämnet 
musik syftar denna uppsats till att granska hur kvinnor och män representeras och framställs i 
sångtexter som används som undervisningsmaterial i ämnet musik på högstadiet ur ett genus-
perspektiv. Förhoppningen är att föreliggande studie kan utöka kunskapen hos såväl lärare 
som yrkesverksamma musikutövare kring hur kvinnor och män representeras och framställs i 
de sångtexter som används som läromedel i musikundervisning samt bidra med utvecklingen 
av jämställdhetsarbetet i skolan och då i synnerhet i ämnet musik.  
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2. Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med denna studie är att kartlägga hur kvinnor och män representeras och framställs ur 
ett genusperspektiv i de sångtexter som används som läromedel i sångundervisning av mu-
siklärare på högstadiet. 
 
Frågeställningarna är: 
 

§ Hur ofta utgörs huvudkaraktären i sångtexterna av ett manligt respektive kvinnligt 
kön? 

§ Vilka egenskaper och attribut tillförs kvinnorna respektive männen i sångtexterna? 
§ Vilka statusroller och vilket handlingsutrymme tilldelas kvinnorna respektive männen 

i sångtexterna?  
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3. Bakgrund	  

I bakgrunden presenteras inledningsvis studiens teoretiska perspektiv vilket innefattar en för-
klaring av begreppet genus samt genusteori. Därefter följer en beskrivning av skolans uppdrag 
i relation till jämställdhet med en redogörelse för hur synen på jämställdhetsarbetet i skolan 
ser ut kopplat till tidigare studier. Avslutningsvis redovisas tidigare forskning som anses rele-
vant för studien under följande underrubriker: läromedel som norm- och identitetsskapande, 
läromedel ur ett genusperspektiv, sången som läromedel samt sångens funktion som lärome-
del – ett historiskt perspektiv. 

3.1. Genus	  som	  begrepp	  

Genus är ett begrepp som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och 
handlingar som sammantagna formar människors sociala kön (Manns & Hirdman, u.å.). I 
Sverige är detta numera ett etablerat begrepp som infördes i mitten på 1980-talet av Yvonne 
Hirdman. En av anledningarna till att det introducerades var att genusforskare ville ersätta och 
utveckla tänkandet kring begreppet könsroll för att på ett bättre sätt kunna analysera kvinnors 
underordning och förstå mäns och kvinnors delaktighet i denna. Det behövdes ett begrepp för 
att skilja det sociala och kulturella från det biologiska, och för att kunna betrakta relationer 
mellan könen som något socialt och kulturellt. En kvinna eller man är inte något vi föds till, 
det är något vi konstrueras till (Hirdman, 2001; Thurén, 2003). Ordet kön fick stå för det bio-
logiska könet, den fysiska kroppen, medan ordet genus definierades som det kulturella och 
sociala könet (Hirdman, 2001). I Sverige används idag genusbegreppet som ett paraply-
begrepp för all forskning som kan kopplas till genus/kön (Lykke, 2009). Det råder dock de-
lade meningar kring begreppet där många genusforskare föredrar att använda ordet kön istäl-
let för genus. Orsakerna bakom detta kommer inte behandlas vidare i denna studie men läsa-
ren bör vara uppmärksam på att det inte finns någon entydig definition av begreppet genus 
och att det används på olika sätt inom varierande inriktningar inom genusforskningen. Den 
allmänna utgångspunkten för all genusforskning är dock att kön är något vi helt eller devis 
konstruerar socialt. 

3.2. Genusteori	  

Ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt innebär att vi ser och uppfattar kunskap samt 
konstruerar våra föreställningar om verkligheten i interaktion med andra människor. På så vis 
är socialt konstruerat kön något som vi är med och skapar och upprätthåller i alla sociala, 
psykologiska, kulturella, historiska och ekonomiska sammanhang (Jalmert, 2007). 
 

Den allra första frågan vi ställer om ett nyfött barn är just dess kön. Därför blir våra föreställningar om 
kvinnlighet och manlighet så viktiga för hur vi uppfattar andra människor. De gör att vi inte ser klart. 
Genusnormerna blir som ett filter genom vilket vi silar informationen om de kvinnor och män vi möter. 
De blir i första hand kvinnor eller män och i andra hand individer. (Wedin, 2009, s. 44-45) 

 
Allt eftersom vi växer upp lär vi oss hur vi ska agera för att bli betraktade som normala kvin-
nor och män och var gränserna mellan könen går. Vi lär oss vad som anses kvinnligt respek-
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tive manligt. Genus är därmed inte statiskt utan något som kan förändras i takt med att sam-
hället runt omkring oss förändras. Våra föreställningar om vad som är manligt respektive 
kvinnligt kan därför se olika ut i olika kulturer, tidsepoker och delar av världen (Wedin, 
2009). Hur lär vi oss då hur vi ska agera för att bli betraktade som normala? Hur skapas 
egentligen genus? I mitten av 80-talet lade professor Sandra Harding fram en teori som inne-
bär att vi återskapar genus på olika nivåer; den strukturella nivån, den symboliska nivån och 
den individuella nivån (Hirdman, 2001; Wedin, 2009). Den strukturella nivån handlar om hur 
vi organiserar och delar upp vår verksamhet/vårt arbete, till exempel att pojkar som grupp får 
mer utrymme i klassrummet, medan den symboliska nivån handlar om normer och föreställ-
ningar genom att vi exempelvis kopplar vissa färger och yrken till olika kön. Den individuella 
nivån återskapar istället genus genom individens könsidentitet. Exempel på detta kan vara att 
både barn och vuxna skapar kvinnlighet och manlighet i olika situationer och vid olika möten 
med andra människor (Hirdman, 2001; Wedin 2009). Genus skapas alltså inte enbart utifrån, 
exempelvis genom sociala medier eller myndigheter, utan är också något vi själva är delaktiga 
i att upprätthålla då de könskategoriserande och reglerande normer som historiskt har knutits 
till beteckningarna ”man” och ”kvinna” upprepas och praktiseras dag för dag och på så vis 
blir befästa i vårt medvetande. Genusrelationer är med andra ord beroende av att vi själva 
skapar dessa. Vi skapar vårt eget genus men kan ändå inte styra detta fritt då vi ständigt styrs 
av den genusordning vi befinner oss i (Connell, 2009). 

3.2.1. Genusordningen	  

När vi på ett så tydligt sätt väljer att dela upp och kategorisera människor i två grupper och 
tillskriver dem olika egenskaper som vi kallar kvinnliga och manliga så uppstår det något som 
kallas för genusordning (Hirdman, 2001). Genom vår historia, uppfostran och kultur har 
denna ordning utvecklats så att män som grupp idag innehar mer makt än kvinnor (Jalmert, 
2007). Hirdman (2001) har i sin forskning visat att vi skapar osynliga regler och normer för 
hur vi ska förhålla oss till manlighet och kvinnlighet, det vill säga en genusordning som följer 
två typer av principer. Den ena principen handlar om att manligt och kvinnligt hålls isär vilket 
innebär att manligt och kvinnligt ses som varandras motsatser. Det får som effekt att vi delar 
upp vår omvärld i två kategorier genom att vissa föremål såsom kläder, färger, leksaker och 
yrken anses vara mer manliga eller kvinnliga. Vi tillskriver också flickor och pojkar, kvinnor 
och män motsatta egenskaper, intressen och beteenden. Den andra principen som enligt 
Hirdman (2001) upprätthåller genusordningen är att mannen utgör normen för det normala 
och allmängiltiga. Detta får som effekt att det män och pojkar gör värderas högre än det kvin-
nor och flickor gör vilket kan återspeglas i såväl vårt eget samhälle som i övriga världen, till 
exempel i form av att män i genomsnitt tjänar mer pengar än kvinnor och innehar fler högt 
uppsatta chefsposter (SCB, 2014). Det återspeglas även i skolans värld där pojkar exempelvis 
får mer tid av pedagogen och uppmuntras ta större plats i vissa ämnen än vad flickor tillåts att 
göra (Frånberg, 2010; Wedin, 2009). Viktigt att belysa är att denna genusordning påverkar 
alla människor i samhället och skapas också i samverkan med andra kategorier som sexuell 
läggning, etnicitet och social bakgrund. Jalmert (2007) anser att genusordningen påverkar 
våra liv i hög grad då den underordnar kvinnor och formar våra relationer. Det som kan upp-
fattas som våra egna självständiga val i livet menar Jalmert istället ofta är indirekta konse-
kvenser av den rådande genusordningen. Han menar också att både kvinnor och män såväl 
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understödjer som motarbetar denna ordning, antingen medvetet eller omedvetet, men att det 
finns ett samband mellan att ju mindre en själv tjänar på att bevara genusordningen, desto 
tydligare ser en den och desto angelägnare är en att försöka förändra denna. Wedin (2009) 
poängterar dock vikten av att denna teori ska ses som en förklaringsmodell och ett verktyg för 
att analysera olika situationer och kan givetvis inte passa in på alla relationer mellan kvinnor 
och män då det alltid finns enskilda exempel som avviker från genusordningen. Den är emel-
lertid ett bra redskap för att hjälpa oss att synliggöra mönster och förändra strukturer som vi 
tidigare inte uppmärksammat i såväl samhälle och skola som i våra egna relationer. Genom att 
ge fler människor kunskap om den rådande genusordningen samt vilka rättigheter, möjlighet-
er och skyldigheter kvinnor och män har att forma sina liv oavsett kön, desto större är också 
chansen att vi lyckas uppnå ett mer jämställt samhälle på alla plan. 

3.2.2. Normer	  

Normer är ett begrepp som inom genusforskningen syftar på de informella och osynliga regler 
som sätter ramar för hur vi ska vara och bete oss mot varandra (Wedin, 2009). En norm kan 
dock aldrig existera ensam utan behöver ständigt en motpol, en avvikelse. Heterosexualitet 
existerar till exempel som norm enbart i relation till vad den inte är vilket oftast är homosexu-
alitet (Connell, 2009). Att det råder en föreställning om att en tjej inte ska ha hår på benen 
eller under armarna beror helt enkelt på att det är killars tänkta behåring som är normen och 
att hår på benen kan anses vara maskulint i motsats till rakade ben som kan ses som något 
feminint. Begreppen maskulinitet och femininitet räknas därmed som varandras motsatser och 
avser de handlingar och beteenden som vi förknippar med och tolkar som kvinnlighet respek-
tive manlighet (Wedin, 2009). Det finns också en överordnad norm för manlighet, en mas-
kulinitetsnorm som representerar de kulturella förställningar om hur en riktig man ska vara, 
vilket innebär att en denne bör ta avstånd från det feminina och i möjligaste mån behärska 
kvinnorna. Det är dock ytterst få män som lever upp till denna norm men enligt Wedin (2009) 
fungerar det som ett ideal för män och pojkar att förhålla sig till, vilket också skapar maktord-
ningar där homosexuella män och män som uppfattas som svaga och veka hamnar längst ner 
på rangskalan. Femininitetsnormer skapas istället i relation till den överordnade maskulini-
tetsnormen där de kan ta sig uttryck genom att kvinnor bör anpassa sina önskningar och in-
tressen till män eller att de bör stödja och ha omsorg om män. Femininitetsnormer kan också 
synliggöras i olika kulturella gestaltningar, till exempel i media där kvinnor många gånger 
görs till sexuella objekt och uppmanas att lägga stor vikt vid sitt utseende och att behaga män 
(Wedin, 2009). Den här indelningen av vad som befinner sig inom, respektive utanför, rå-
dande norm ger både för- och nackdelar beroende på om en person tillhör denna norm eller ej. 
Den som definieras inom normens ramar har också makten att peka ut de som avviker från 
denna, medan den som faller utanför normen lätt kan hamna i en utsatt situation som riskerar 
att utmynna i diskriminering och mobbing (Wedin, 2009). Relationen mellan norm och avvi-
kelse är också hierarkisk. Mannen är överordnad kvinnan och heterosexualitet överordnad 
homosexualitet. Det går också att urskilja hur vissa normsystem har högre status och att vissa 
sätt att bete sig på ger mer utdelning, till exempel att vissa former av femininitet eller homo-
sexualitet kan anses som normativa trots att de är avvikande i förhållande till den heterosexu-
ella mannen. Det hierarkiska normsystemet är en del av genusordningen men kan också för-
ändras beroende på sammanhang, tid och plats. För att denna förändring ska ske måste vi 
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dock börja med göra oss uppmärksamma på att vi lever i en könsmaktsordning som begränsar 
våra valmöjligheter i livet (Jalmert, 2007). 

3.3. Jämställdhet	  i	  skolan	  

Jämställdhet är ett begrepp som innebär att kvinnor och män har samma makt att forma sam-
hället och sina egna liv, vilket förutsätter att de har samma möjligheter, rättigheter och skyl-
digheter inom alla väsentliga områden i livet (SCB, 2014). Appliceras detta begrepp på sko-
lans värld och undervisning innebär det inte att vi ska forma pojkar och flickor exakt likadant 
utan att varje individ ska få möjlighet att utvecklas efter sitt eget intresse och sin egen pot-
ential, utan att hindras av könsstereotypa föreställningar (DEJA, 2009). När det kommer till 
skolans uppdrag att arbeta med jämställdhet är det alltsedan början på 70-talet väl förankrat i 
såväl skollag som styrdokument. I skollagens första kapitel, 5 § (SFS 2010:800) kan vi läsa 
att ”utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värde-
ringar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor” (s. 2). 
Vidare beskrivs under samma paragraf att ”var och en som verkar inom utbildningen ska 
främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.” 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 (Skolverket, 2011a) 
slås det också fast att skolan aktivt och medvetet ska främja kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligheter: 

 
Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som 
ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har 
ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva 
och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. (Lgr11, s. 8, Skolverket, 
2011a) 
 

Jämställdhet är med andra ord ett obligatoriskt uppdrag i skolan och inte en rekommendation 
som kan väljas bort. Trots detta visar forskning på att vi är långt ifrån en jämställd skola vil-
ket ger upphov till stora skillnader i såväl kunskapsresultat som psykiskt välmående hos 
flickor och pojkar. Några av de tydligaste skillnader som kunnat uppmätas i skolan är att 
flickor i genomsnitt har bättre betyg än pojkar, att programvalen till gymnasiet är väldigt 
könsstereotypa, att pojkar får mer taltid och uppmärksamhet i skolan samt att flickor och unga 
kvinnor i högre grad besväras av stress och psykisk ohälsa (DEJA, 2009; Socialstyrelsen, 
2009). Ser vi till övriga områden i samhället visar SCB (2014) att kvinnor tar ut merparten av 
dagarna med föräldrapenning, att män i genomsnitt tjänar mer pengar än kvinnor, att kvinnor 
lägger fler timmar på obetalt arbete i hemmet, att män har högre pension och att kvinnor har 
högre medellivslängd än män för att nämna några exempel. Skolverket har vid ett flertal till-
fällen kritiserat skolväsendet för att inte arbeta tillräckligt med jämställdhetsuppdraget, och ett 
flertal forskningsrapporter visar också att det finns stora kunskapsbrister bland såväl lärare 
som rektorer och skolledning inom detta område (Berg, 2006; Wedin, 2009; Wernersson, 
2009). I en av statens offentliga utredningar (DEJA, 2009) visar det sig också att många lärare 
anser att jämställdhetsfrågor inte är relevanta i deras arbete och att lärare i många fall betrak-
tar könen som två grupper som behandlas utifrån två olika uppsättningar normer, trots att lä-
roplanen tydligt slår fast att skolan ska motverka traditionella könsmönster och verka för ökad 
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jämställdhet bland elever. 
 
Ser vi till kursplanen i musik för årskurs 7-9 i grundskolan (Skolverket, 2011b) kan vi se att 
musikundervisningen också ska fokusera på hur musikens fysiska, tankemässiga och känslo-
mässiga funktioner kan påverka människan samt vilken funktion musiken kan ha för att mar-
kera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön. Trots 
dessa instruktioner visar tidigare forskning som genomförts såväl nationellt som internation-
ellt inom området genus och musik i skolan att när det kommer till musikundervisning så ly-
ser ofta genuspedagogiken med sin frånvaro (Bergman, 2009; Björck, 2011; Borgström Käl-
lén, 2014; Gould, 2004). Bergman (2009) menar att då läraren på egen hand och i samråd med 
eleverna har möjlighet att välja arbetsmetoder och innehåll i undervisningen så uppstår det lätt 
en betoning på populärmusik vilket kan ses som problematiskt ur ett jämställdhetsperspektiv 
då den tenderar att premiera pojkar som har spelat i band på fritiden och underordna och mar-
ginalisera de pojkar och framför allt flickor som inte spelat i band tidigare. Hennes forskning 
bekräftas också av Carlsson (2011) som menar att de ensemblesituationer som förekommer i 
musikundervisning på högstadiet på många sätt utgör ett isärhållande mellan könen där pojkar 
ofta dominerar och flickor intar en underordnad position. Detta är också ett av resultaten i 
Borgström Källéns (2014) avhandling där hon undersökt hur konstruerande av genus kan 
kopplas till elevers musikaliska handlingsutrymme på det estetiska programmet i gymnasiet. 
Bakgrunden till undersökningen anses vara ett behov av att synliggöra och problematisera den 
manliga dominansen inom det offentliga musikaliska rummet då tidigare forskning visat att 
kvinnor är och har varit i minoritet i nära nog alla former av professionellt musikutövande, 
oavsett genre och kontext. Resultatet av hennes studie visar också att genus konstruerades i 
nästan samtliga situationer där deltagarna skapade musik tillsammans vilket tenderade att 
begränsa elevernas lärande och musikaliska handlingsutrymme. Hon kunde också precis som 
Green (1997) konstatera att instrument fortfarande är väldigt könskodade vilket innebär att 
barn ofta väljer instrument som associeras med det egna könet. Intressant i sammanhanget är 
också att särskiljandet mellan flickor och pojkar i Borgström Källéns (2014) avhandling fram-
stod som normaliserat och taget för givet. Såväl lärare som elever verkade medvetna om den 
skeva arbetsdelningen mellan flickor och pojkar men ansåg samtidigt att problemet inte skulle 
gå att lösa inom det estetiska programmets ramar. 

3.4. Tidigare	  forskning	  

Inom läromedelsforskning är det vanligt med tre olika inriktningar; processorienterad, an-
vändarorienterad och produktorienterad forskning. (Carlson & Brömssen, 2011; Selander, 
2003; Skolverket 2006a). Inom processorienterad forskning undersöks processen med att pro-
ducera och publicera ett läromedel innan den når eleven medan användarorienterad forskning 
riktar in sig på att analysera hur lärare och elever väljer och använder sig utav läromedel. Pro-
duktorienterad forskning fokuserar istället på att analysera och granska innehållet i läromedlet 
utifrån olika sociala och kulturella aspekter såsom till exempel genus och etnicitet (Ibid.). Då 
föreliggande studie använder den senare inriktningen kommer följande avsnitt redovisa den 
läromedelsforskning som genomförts inom detta område och där genusperspektivet haft en 
framträdande roll. Avsnittet börjar med en redogörelse för hur läromedel, och då främst läro-
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medel i musik, kan ses som såväl normskapande som identitetsskapande för att därefter pre-
sentera den forskning som har genomförts på läromedel ur ett genusperspektiv. Slutligen re-
dogörs tidigare forskning av sångtexter och sångböcker i relation till läromedel i musikunder-
visning med ett avslutande stycke om hur sångens funktion som läromedel har kommit att 
utvecklas i grundskolan med koppling till samhällsutvecklingen och tidigare läroplaner. 

3.4.1. Läromedel	  som	  norm-‐	  och	  identitetsskapande	  

Innan det redogörs för hur läromedel enligt forskning kan verka både norm- och identitets-
skapande är det nödvändigt att först precisera vad som egentligen innefattas av begreppet 
läromedel. Då det inte förekommer någon beskrivning av begreppets innebörd i skolans nu-
varande styrdokument behöver vi gå tillbaka till 1980 års läroplan för grundskolan, Lgr80 
(Skolöverstyrelsen, 1980) för att finna en definition av begreppet. Där beskrivs läromedel 
som ”sådant som lärare och elever kommer överens om att använda för att nå uppställda mål” 
(s. 50) vilket också verkar vara den allmänna definitionen inom forskning av undervisnings-
material enligt Skolverkets rapport om läromedlens roll i undervisningen (2006a). Det är 
alltså ett väldigt brett begrepp och kan enligt Selander (2003) innefatta såväl läroböcker som 
i stort sett alla artefakter avsedda för lärande. Begreppet lärobok kan här ses som något mer 
avgränsat och urskiljbart i jämförelse med begreppet läromedel. En lärobok förblir en läro-
bok även utanför skolan medan definitionen av läromedel innebär att en och samma text både 
kan ses och inte ses som läromedel beroende på om den används i eller utanför skolan (Ibid.). 
Pedagogiska texter är ytterligare ett vanligt begrepp inom läromedelsforskning som enligt 
Carlson och Brömssen (2011) kan innefatta allt från bilder/media, talad text och material som 
eleverna själva producerar till den mer traditionella läroboken. Selander (2003) menar dock 
att den gemensamma nämnaren för pedagogiska texter är att de ska kunna förklara någonting 
och att kunskapen de återger ska kunna prövas och kontrolleras av läraren. Han menar också 
att det måste ske ett urval och en avgränsning av den kunskap som förmedlas och att texten 
måste struktureras enligt vissa pedagogiska krav. Ser vi till undervisningsmaterial i musikun-
dervisning skulle sångtexter därmed inte kunna kategoriseras som pedagogiska då de inte är 
enkomt framställda för ett pedagogiskt syfte. Att de kan klassas som läromedel råder det 
dock ingen tvekan om då de i hög grad nyttjas i olika undervisningssituationer, till exempel 
som medel för elever att gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och som redskap 
för att lära elever att sjunga och spela, vilka är de övergripande målen i ämnet musik på 
grundskolan (Skolverket, 2011b). 
 
När det gäller läromedlens roll i skolan visar tidigare forskning att de fungerar som en stark 
riktningsgivare i undervisning och att de har en stark påverkan på vilket innehåll som be-
handlas (Skolverket, 2006a). Ser vi till dess påverkan på elevers sociala utveckling menar 
Carlson och Brömssen (2011) att de producerar normer för sociala relationer och verksam-
heter och att de därmed bidrar till att forma uppfattningar om vad som anses normalt och ef-
tersträvansvärt. Med fokus på läromedel i ämnet musik, där läromedlen i denna studie består 
av sångtexter, kan vi se att dessa inte bara sätter normer för vad som anses normalt och efter-
strävansvärt utan att de även i hög grad medverkar till elevers identitetsskapande såväl i 
grundskola som gymnasieskola (Bergman, 2009; Ericsson & Lindgren, 2010; Scheid, 2009; 
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Werner, 2009). Scheid (2009) menar att elever i hög grad kopplar samman musik med käns-
lor och identitet, och att identiteten är något som de utvecklar bland annat genom att använda 
sig utav och bearbeta den mångfald av stilar som förmedlas i massmedier och populärkultur 
utifrån sina egna personliga preferenser. Hans resultat visar också att musik blir en typ av 
identitetsmarkör både inom en grupp och inför andra grupper, något som också bekräftas av 
såväl Bergman (2009) som Werner (2009). Werner (2009) som särskilt studerat unga ton-
årstjejers musiksmak och hur denna påverkar tjejers identitetsskapande, kunde i sin forskning 
se att musiksmak ibland var direkt avgörande för hur väl kompisgrupper hölls samman och 
att tjejers tillhörighet till en social grupp var något som ständigt förhandlades i direkt relation 
till musik och musiksmak. Musikstilar markerade identitet vilket innebar att en viss musik-
smak gav en viss grupptillhörighet som kopplades till genus, etnicitet, klass och sexualitet. 
Musiksmaken var en del av det sociala spelet vilket kunde innebära att de tjejer som inte, en-
ligt rådande normer, hade rätt smak och betedde sig på rätt sätt i musikaliska sammanhang 
riskerade att bli ifrågasatta och ibland även utfrysta. Normerna tillhörde en av tjejerna kon-
struerad feminin genusidentitet som innebar att lyssna på tjejmusik, avvisa det som var alltför 
maskulint, visa intresse för killar samt bry sig om sitt och andras utseende, mode och relat-
ioner till andra människor. Även Bergman (2009) kunde se exempel på hur elever konstrue-
rande olika genusidentiteter via musik. Genom att lyssna på och utöva rockmusik konstrue-
rades till exempel maskulinitet genom att eleverna distanserade sig från tjejerna och de bete-
enden som uppfattades som feminina. 

 
Musik i skolan kan alltså bidra till att skapa identiteter men enligt Scheid (2009) behöver de 
nödvändigtvis inte baseras på nationalitet, etnicitet eller kön. Han pratar istället om kulturell 
identitet vilket innebär en identitet som grundar sig på de värden, värderingar och livsstilar 
som musiken representerar. Ett antagande bör därmed kunna göras om att valet av låtar och 
sångtexter i musikundervisningen kan ha stor betydelse för elevers identitetsskapande. Med 
denna syn på läromedel i musik som såväl norm- som identitetsskapande finns det helt klart 
anledning att ifrågasätta saknaden av en central statlig granskning av läromedel i Sverige. 
SIL, Statens Institut för Läromedelsinformation hade tidigare till uppgift att granska och in-
formera om läromedel i främst samhällsvetenskapliga ämnen men lades ner helt 1991 då till-
tron till statens styrningsförmåga vid 1990-talets början kraftigt hade reducerat. Idag är 
granskningen av läromedel överlämnad främst till producenter, konsumenter och föräldrar 
(Carlson & Brömssen, 2011). Skolverket har också möjlighet att granska läromedel men då 
det bara har skett en gång under 18 år (mellan 1991 och 2009) skulle detta enligt Carlson och 
Brömssen (2011) kunna tolkas som att läromedelsgranskning inte är ett högprioriterat om-
råde. En annan tolkning skulle kunna vara att Skolverket förlitar sig på att lärarna kan göra 
professionella bedömningar av läromedlen och att läroplanen och kursplanerna ger tillräckligt 
med information om vad undervisningen och undervisningsmaterialet ska innehålla (Ibid.). 

3.4.2. Läromedel	  ur	  ett	  genusperspektiv	  

Med tanke på att det inte längre sker någon statlig läromedelskontroll finns det anledning att 
ställa sig frågan vilken forskning som egentligen är genomförd på läromedel, framför allt 
inom den produktorienterade inriktningen. Enligt Selander (2003) finns det enbart ett fåtal 
genomförda studier på läromedel och han anser att det behövs mer forskning inom detta om-



 11 

råde, såväl i Sverige som internationellt. Carlson och Brömssen (2011) menar dock att det 
under de senaste åren blivit allt vanligare att i olika sammanhang analysera och diskutera in-
nehållet i läroböcker och andra pedagogiska texter avsedda för skolundervisning, speciellt ur 
ett genusperspektiv. Bara senast i januari detta år publicerade Dagens Nyheter (Delin, 2015, 
15 januari) en granskning av fyra läroböcker i historia från de fyra största läromedelsföreta-
gen, alla anpassade efter den nya läroplanen, som visade att kvinnor i snitt enbart utgjorde 13 
% av alla personer i läroböckerna och att andelen i två av böckerna dessutom minskade i ka-
pitlen om 1900-talet. Publiceringen av artikeln fick sedermera utbildningsminister Gustav 
Fridolin att stämma möte med läromedelsproducenterna och läromedelsförfattarnas förbund 
(Lagerwall, 2015, 15 januari) vilket får ses som oerhört välkommet med tanke på den bristfäl-
liga statliga granskningen av läromedel. 
 
Ser vi vidare till den produktorienterade forskning som genomförts ur ett genusperspektiv 
framkommer en tydlig bild där det manliga perspektivet dominerar och stereotypa könsmöns-
ter förekommer (Carlson & Brömssen, 2011; Ohlander, 2010a, 2010b; Skolverket, 2006b; 
Wright, 1999). Det som tydligt kunnat uppmätas i dessa svenska forskningsresultat är att det 
varken förekommer en kvantitativ jämställdhet, där kvinnor och män ur en rättviseaspekt till-
låts ta lika mycket plats och möjligheter, eller en kvalitativ jämställdhet där både kvinnors och 
mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar har tagits tillvara och värderats lika högt (SCB, 
2014; Wedin, 2009). Majoriteten av den forskning som finns att tillgå inom produktoriente-
rade studier har dock genomförts med läroboken och inte läromedlet i fokus vilket lätt uteslu-
ter andra typer av undervisningsmaterial som till exempel sångtexter. Ser vi till läromedel i 
musik visar det sig att många musiklärare använder sig i betydligt lägre grad av läroböcker än 
vad lärare i mer strukturerade ämnen som matematik och naturvetenskap gör (Englund, 2006). 
Min egen erfarenhet av såväl individuell som klassrumsbaserad sångundervisning säger att 
läromedel i musik ofta varieras och många gånger skapas utifrån elevernas egna önskemål 
(till exempel i form av nya och mer moderna sånger). Det finns dock inte tillräckligt med 
forskning som kan stödja detta påstående, men det skulle kunna vara en av förklaringarna till 
att det knappt genomförts någon användarorienterad forskning på just läromedel i musik, och 
ännu mindre ur ett genusperspektiv. När det inte finns några tydliga läroböcker för lärarna att 
förhålla sig till som i många andra ämnen och när läromedlen i musikundervisningen ständigt 
förändras blir det också svårare att genomföra en granskning av dess innehåll. Den forskning 
som bedrivits inom genus och musikundervisning på avancerad nivå har istället ofta fokuserat 
på elevers handlingsutrymme vid framställande av musik i olika situationer vilket också tidi-
gare har presenterats under rubriken Jämställdhet i skolan. 

3.4.3. Sången	  som	  läromedel	  

När det gäller forskning på sångtexter som läromedel i musikundervisning finns det endast ett 
fåtal studier som kan anses relevanta för denna undersökning, varav endast en av dessa är på 
avancerad nivå. Netterstad (1982) har i sin avhandling samlat och analyserat 337 olika sång-
böcker utformade för de sex lägsta årskurserna i grundskolan, mellan åren 1942 och 1972. 
Hennes analys visar att de värderingar och attityder som sångtexterna innehåller blev präglade 
av samhällets utveckling och skulle ofta fylla ett uppfostrande och sedelärande syfte, mer än 
att bara väcka lusten att sjunga. Sångtexterna skulle därmed komma att ha en stor påverkan på 
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det svenska folket. En längre redogörelse för sångens funktion som läromedel i grundskolan 
ur ett historiskt perspektiv kopplat till bland annat Netterstads forskning och tidigare läropla-
ner kommer också att beskrivas i slutet av detta kapitel under rubriken Sångens funktion som 
läromedel – ett historiskt perspektiv. En annan studie som också fokuserat på hur valet av 
sånger i skolan kan knytas till vår samhällsutveckling är Berg (2012) som i sitt examensarbete 
analyserat ett antal svenska sångböcker under 1900-talet, dock med en annan infallsvinkel då 
han valt att fokusera på de nationalistiska och sociocentriska uttrycken. Hans resultat visar att 
det finns ett starkt kulturnationalistiskt drag i de betydande sångböckerna och att den syn på 
andra kulturer som förekommer i sångböckerna fungerar som ett sätt att upphöja den egna 
kulturen och nationen på. Ser vi till studier som utgått från ett genusperspektiv kan Petersons 
(2011) examensarbete nämnas där författaren har analyserat sånger ur ett genusperspektiv 
men med fokus på lägre åldrar och sångböcker som används i förskolan. Resultatet visar att 
det förekommer stereotypa föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt i de visor 
som analyserats i sångböckerna. Det framkommer också att beskrivningen av flickor och poj-
kar inte har ändrats nämnvärt sedan 40-talet vilket författaren anser såväl förvånande som 
skrämmande. En liknande studie har också genomförts tidigare bland musiklärare i högstadiet 
(Sellberg, 2006) men utan ett lika genomgående genusteoretiskt perspektiv. Där har fokus 
istället legat på att utreda om det existerar en gemensam sångkanon, en samling standardise-
rade sånger som används av flera musiklärare i musikundervisning. Sellberg ställer sig också 
frågan ur vilket perspektiv sångerna är skrivna, det vill säga vem som har skrivit och framfört 
sångerna, samt varför lärarna valde de sånger som framkommer i studien. Hans resultat visar 
bland annat att valet av låtar troligen baseras på att de är så pass välkända och enkelt konstru-
erade och att en övervägande majoritet av lärarna ansåg att genusaspekten spelade ringa eller 
liten roll när det kommer till låtval. Det framkom också att de flesta sånger som musiklärarna 
använde sig utav i sin undervisning framförs ur det han kallar ett manligt perspektiv vilket 
innebär att antalet kvinnliga artister, låtskrivare och musiker är kraftigt underrepresenterade i 
sångerna. 
 
Värt att nämna i sammanhanget är att det har genomförts fler studier på högre nivå med 
sånger eller sångböcker som undersökningsobjekt (till exempel Flodin, 1998; Strand 2003), 
men istället för att analysera sångtexter ur ett djupare perspektiv har syftet snarare varit att 
undersöka hur sången i sig kan kopplas till det sociala sammanhanget. Med tanke på att de 
flesta av dessa studier heller inte alltid har någon koppling till läromedel i skolan, att de inte 
är analyserade ur ett genusperspektiv och att inte någon av dessa är utförda i modern tid kan 
det konstateras att det finns ett stort behov av att granska sångtexter som läromedel i musik-
undervisning vilket också är ett viktigt argument för föreliggande uppsats betydelse. 

3.4.4. Sångens	  funktion	  som	  läromedel	  –	  ett	  historiskt	  perspektiv	  

Under 1800-talet hade kyrkan fortfarande stor makt över den obligatoriska skolan vilket också 
gav avtryck i sångundervisningen. Ett av de viktigaste målen var att sjunga sånger som väckte 
gudsfruktan och gudsförtröstan vilket innebar att psalmerna och de andliga sångerna kom att 
dominera sångundervisningen (Netterstad, 1982). I takt med att kyrkans makt försvagades så 
blev också sångerna mer profana och läroplanerna mer detaljerade kring vad musikundervis-
ningen skulle innefatta. När vi blickar tillbaka blir det tydligt att de mest framträdande sång-
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böckerna som användes som läromedel i sångundervisning i grundskolan under större delen 
av 1900-talet var starkt präglade av sin samtid. Berg (2012) menar att det under 1900-talets 
första decennier fanns ett starkt kulturnationalistiskt drag i de betydande sångböckerna där 
sångerna i mångt och mycket knöt an till den gamla nationen och den språkliga gemenskapen. 
Dessa sånger skulle dock så småningom komma att ersättas av karaktäristiskt fosterländska 
sånger, och i samband med andra världskriget infördes de så kallade stamsångerna som skulle 
verka som läromedelsunderlag för skolans sångundervisning och bidra till att skapa en ge-
mensam sångrepertoar för landets alla elever. De 20 ursprungliga sångerna omfattade nor-
diska nationalsånger, fosterländska sånger, folkvisor, sommar- och vandringsvisor samt 
julsånger (Engström, u.å.). Dess bakomliggande syfte menar Netterstad (1982) dock ska ha 
varit en gammal föreställning om sången som förenande och samlande kraft i de orostider 
som då varade. I samband med införandet av 1969 års läroplan för grundskolan, Lgr69 
(Skolöverstyrelsen, 1969) togs sedermera stamsångerna bort, vilket enligt Netterstad (1982) 
ska ha varit en följd av en långverkande denationalisering och avveckling av traditioner i all-
mänhet. I den nya läroplanen fanns det fortfarande hänvisningar till vilken repertoar som 
skulle användas i sång (och musik-)undervisning, men den betonade plötsligt vikten av att 
repertoaren skulle vara aktuell och meningsfull för eleverna samt knyta an till deras föreställ-
ningsvärld och intressen. Repertoaren kunde vara tagen ur folklig tradition, ur visdiktning 
från olika tidsskeden eller hämtad från de genrer som eleverna själva lyssnade på, vilket visar 
på ett tydligt avståndstagande från tidigare läroplaner och ett större fokus på eleven och indi-
viden. Det fanns dock tydliga instruktioner om att någon form av sångbok och ett antal sång-
samlingar med fördel kunde nyttjas som läromedel i ämnet musik. Sångböckerna fortsatte 
med andra ord att sätta sin prägel på musikundervisningen i grundskolan och trots att stam-
sångerna nu var borttagna fortsatte det att sjungas sånger som var tydligt normbildande, ofta 
med en positiv och glättig ton som uppmuntrade ett gott humör och uppförande. Den hetero-
gena familjen stod ofta i fokus och i de sedelärande sångerna framkom de tydliga stereotypa 
bilderna av hur en flicka respektive pojke skulle agera och bete sig för att uppfattas som nor-
mal (Netterstad, 1982). Från 80-talet och framåt började populärmusiken på allvar etablera sig 
i musikundervisningen (Ericsson & Lindgren, 2010). Samtidigt skedde det också en gradvis 
minskning av de instruktioner i kursplanen som angav vilken typ av repertoar som skulle an-
vändas i musikundervisningen, speciellt i högstadiet. I takt med att mängden mål i kurspla-
nerna ökade så minskade de texter som beskrev innehåll, arbetsmetoder och kommentarer och 
anvisningar till hur läraren kunde genomföra sin undervisning. I 1980 års läroplan för grund-
skolan, Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980) skulle eleverna sjunga sånger från skilda tider och 
genrer med skiftande innehåll och karaktär, även dagsaktuella sånger. Blickar vi ännu längre 
framåt ser vi i 2000 års reviderade upplaga av 1994 års kursplan för musik, årskurs 7-9 (Skol-
verket, 2000) att det inte går att finna några tydliga instruktioner gällande vilka sånger som 
ska läras ut till eleverna, och om vi granskar dagens läroplan för grundskolan, Lgr11 (Skol-
verket, 2011a) kan vi se att det enda som nämns i kursplanen för musikundervisning i årskurs 
7-9 som rör repertoar är att eleverna ska kunna framföra sånger med genretypiska uttryck 
(Skolverket, 2011b). 
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3.5. Avslutande	  ord	  om	  bakgrunden	  

Med stöd av skolans jämställdhetsuppdrag och tidigare forskning inom läromedel, och med 
det genusteoretiska perspektivet som grund, har föreliggande studie genomförts i syfte att se 
om det textliga innehållet i de sånger som används som läromedel i ämnet musik på högsta-
diet kan bekräfta eller motbevisa tidigare genusinriktad forskning på läromedel som visar att 
den manliga normen dominerar och att stereotypa könsmönster är ofta förekommande. Stu-
dien har genomförts med genusteorin som utgångspunkt där Hirdmans (2001) principer om 
att manligt och kvinnligt hålls isär och ses som varandras motsatser, och att mannen utgör 
normen för det normala och allmängiltiga, har genomsyrat analysen av sångtexterna. En full-
ständig redogörelse för metod, material och analys kommer att presenteras i följande kapitel. 
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4. Metod	  

Metodkapitlet presenterar inledningsvis det material som har analyserats i form av sångtexter 
samt hur införskaffandet av materialet har gått till, vilka avgränsningar som genomförts och 
vilka etiska principer som tagits ställning till. Därefter följer en redogörelse för de metoder 
som använts för att tolka och analysera sångtexterna med särskilt fokus på de frågeställningar 
som ligger till grund för studien. Metodens tillförlitlighet och hur det kan påverka resultatet 
kommer avslutningsvis att presenteras under diskussionskapitlet.  

4.1. Urval	  

Materialet till denna studie är hämtat från verksamma musiklärare på åtta olika högstadiesko-
lor belägna i södra delen av Norrbotten. Valet av material baserar sig främst på målet att ana-
lysera sångtexter som är aktuella och aktivt används som läromedel inom sångundervisning 
på högstadiet. Alternativet hade kunnat vara att analysera ett antal sångböcker riktade mot 
musikundervisning i grundskolan vilket antagligen hade gett en större mängd data men antag-
ligen inte ett lika tillförlitligt resultat då det inte finns någon garanti för att sångerna i dessa 
böcker används av musiklärare på högstadiet inom sångundervisning. Att valet föll på just 
högstadiet grundar sig på att eleverna enligt min egen uppfattning är känsligare i den åldern 
och mer mottagliga för stereotypa könsnormer än unga vuxna. Insamlingen av materialet 
skedde genom att ett mail skickades ut till samtliga verksamma musiklärare på totalt 15 hög-
stadieskolor i två olika kommuner i södra delen av Norrbotten, där lärarna blev tillfrågade att 
ange de fem sånger som de använder sig utav mest i sin sångundervisning i ämnet musik. Då 
det kan finnas flera versioner av en och samma sång ombads även lärarna att skriva vilken 
artist eller grupp som kunde kopplas till varje sång. Lärarna blev också tillsagda att undvika 
olika typer av högtidssånger som exempelvis Sankta Lucia, Jul, Jul eller Den blomstertid nu 
kommer. Då dessa typer av sånger är starkt kontextbundna gjordes bedömningen att det skulle 
bli svårare att plocka dem från sitt sammanhang vilket i sin tur kunde komma att försvåra ana-
lysprocessen, speciellt i relation till övriga icketraditionella högtidssånger. Då luciafirande 
och olika typer av terminsavslutningar med tillhörande sångteman är återkommande inslag i 
grundskolan hade det också funnits en överhängande risk att det sångtextliga materialet till 
största delen bestått av olika typer av högtidssånger då lärarna ombads att skicka deras mest 
använda sånger. Materialet hade därmed riskerat att inte ge en bred och representativ bild av 
läromedel inom sångundervisning vilket hade kunnat resultera i ett otillförlitligt resultat. Då 
målet var att få så hög svarsfrekvens som möjligt föll valet på just fem sånger med antagandet 
att de flesta lärare kan skriva ner detta antal direkt från minnet utan att behöva titta igenom 
tidigare undervisningsmaterial och nothäften. Hade de ombetts ange till exempel tio sånger är 
risken stor att färre lärare svarat då det hade krävts mer tankeverksamhet och större tidsåt-
gång. Även de tidsmöjligheter inom vilka denna uppsats blivit till satte sina ramar för hur 
materialet skulle införskaffas. Ju enklare för respondenterna att svara på mailet desto större 
blev också sannolikheten att erhålla ett snabbt svar. Av totalt 19 musiklärare var det nio lä-
rare, två män respektive sju kvinnor, på åtta olika skolor, fyra från vardera kommun, som 
valde att svara på utskicket. Trots tydliga instruktioner om önskat antal sånger valde en lärare 
att enbart skicka en sång medan tre lärare skickade fler än fem sånger. Den totala summan av 
antalet inskickade sånger uppgick således till 56 sånger vilket ansågs tillräckligt för att kunna 
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genomföra en kvalitativ analys samt ge en representativ bild av hur kvinnor och män ges plats 
och framställs i läromedel inom sångundervisning i ämnet musik. Av denna anledning togs 
också beslutet att inte skicka någon påminnelse till övriga lärare som inte hade svarat. Vid 
sammanställningen av materialet framkom det också att sex av sångerna hade angetts två 
gånger av olika lärare vilket innebär att det endast är 50 sånger som har analyserats. 
 
Då studien som tidigare nämnts tar avstamp i produktorienterad läromedelsforskning har det 
inte lagts någon vikt vid hur lärarna har valt sina sånger och heller inte i vilka specifika 
undervisningssituationer sångerna har använts av lärarna mer än i sångundervisning. Målet 
har enbart varit att samla in tillräckligt med underlag av läromedel i sång för att därefter foku-
sera på själva innehållet och analysen av sångtexterna. Vid insamlandet av sångtexterna har 
söktjänsten google använts som hjälpmedel för att enkelt och snabbt få tillgång till sångernas 
textliga innehåll. Då de webbsidor som använts inte kan räknas som tillförlitliga har alla tex-
ter granskats genom att lyssna igenom varje sång med tillhörande artist/grupp två gånger för 
att på så vis stämma av texten med inspelningen. Texterna har därefter analyserats utifrån 
studiens tre frågeställningar vilket kommer att presenteras längre fram i kapitlet. 

4.2. Etiska	  överväganden	  

När det gäller etiska överväganden uppstod en viss problematik kring hur mycket information 
om syftet som skulle delges till lärarna vid det första mailutskicket. Patel och Davidson 
(2003) menar att när kvantitativa metoder används för att samla information kan det uppstå en 
så kallad intervjueffekt, vilket innebär att individerna som intervjuas medvetet eller omedvetet 
förstår vad som förväntas av dem och att svaren då riskerar att avvika från det ”sanna” värdet. 
Hade det funnits information i mailutskicket om att sångtexterna ämnades analyseras ur ett 
genusperspektiv är det möjligt att respondenterna hade valt att skicka andra sånger som enligt 
dem skulle kunna anses vara mer genusmedvetna men kanske inte lika ofta förekommande i 
deras sångundervisning. Genom att inte till en början informera lärarna om ur vilket perspek-
tiv sångerna skulle analyseras var förhoppningen att det införskaffade materialet skulle kunna 
ses som mer neutralt och i första hand utgöras av de mest använda sångerna i ämnet musik på 
högstadiet, oavsett på vilken grund lärarna hade valt ut sångerna. Efter att sångtexterna hade 
analyserats kontaktades dock lärarna för att informeras om det huvudsakliga syftet varefter 
samtliga gav sitt samtycke till studiens publicering. Genom att lärarna har informerats och 
garanterats anonymitet och att materialet endast används till föreliggande studie har uppsatsen 
därmed följt samtliga fyra forskningsetiska principer som vetenskapsrådet har formulerat för 
humanistisk-vetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.3. Analyserat	  material	  

Materialet består av totalt 50 sånger med utgivningsår mellan 1952 och 2013. Sex av sångtex-
terna är på svenska medan resterande 44 är på engelska. När det gäller genre/stil skulle majo-
riteten av sångerna kunna kategoriseras som populärmusik enligt Nationalencyklopedins 
breda definition där termen beskrivs som en ansamling av ”musikaliska genrer vilkas pro-
duktion och distribution präglats av de två senaste århundradenas sociala, ekonomiska och 
teknologiska förändringar, såsom industrialisering och urbanisering, massproduktion och 
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massdistribution av musik på en varumarknad samt utveckling av etermedier och inspel-
ningsmedier” (Björnberg, u.å.). Endast två av sångerna kan sägas falla utanför denna kategori 
då såväl upphovsmakare som ursprung är okänt och sången inte kan kopplas till någon speci-
fik artist eller grupp. Materialet kommer att presenteras i bokstavsordning där låttitel står till 
vänster och artist/grupp som kan kopplas till sången står till höger. Om det inte varit möjligt 
att koppla en specifik artist/grupp eller upphovsmakare till sången har detta markerats med 
trad. I de fall där en sång använts av två olika lärare i deras sångundervisning visas detta med 
en tvåa i parentes (2) bakom låttiteln. 
 
Tabell 1. Analyserat material. 

Låttitel Artist/grupp 
Blame It On The Boogie The Jacksons 
Bleeding Love Leona Lewis 
Blue Suede Shoes Elvis Presley 
Born This Way Lady Gaga 
Boulevard Of Broken Dreams Green Day 
Counting Stars Onerepublic 
Hallelujah Leonard Cohen 
Halo Beyoncé 
Hey Brother Avicii 
Hit The Road Jack Ray Charles 
Hotel California Eagles 
Hungry Heart Bruce Springsteen 
I Don’t Believe Bobby Bland 
I fjol Så Gick Jag Med Herrarna I Hagen Trad. 
I Got You (I Feel Good) James Brown 
I’m So Excited The Pointer Sisters 
I’m Yours Jason Mraz 
I Natt Är Jag Din Tomas Ledin 
I Still Haven’t Found What I’m Looking For (2) U2 
Jambalaya (On The Bayou) Hank Williams 
Just The Way You Are Bruno Mars 
Lean On Me Bill Withers 
Let Her Go Passenger 
Let It Be (2) The Beatles 
Let Me Entertain You Robbie Williams 
Life On Mars David Bowie 
Like A Prayer Madonna 
Mercy Duffy 
Moviestar Harpo 
One Thing One Direction 
Proud Mary (2) Creedence Clearwater Revival 
Right Here Waiting Richard Marx 
Rockin’ All Over The World Status Quo 
Rock Me One Direction 
Skyfall Adele 
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Stand By Me Ben E. King 
Streets Of London (2) Ralph McTell 
The Lion Sleeps Tonight (2) The Tokens 
Think Aretha Franklin 
Tula Hem Och Tula Vall Trad. 
Uncover Zara Larsson 
Vem Vet Lisa Ekdahl 
Wake Me Up Avicii 
We Will Rock You (2) Queen 
When You Believe Whitney Houston, Mariah Carey 
When You Say Nothing At All Ronan Keating 
With A Little Help From My Friends The Beatles 
Zombie The Cranberries 
17 år Veronica Maggio 
800 grader Ebba Grön 

 

4.4. Innehållsanalys	  

Den genomgående metoden för denna studie har varit en textlig innehållsanalys med utgångs-
punkt i genusteori där en kvalitativ inriktning med inslag av kvantitativa metoder legat till 
grund för studiens genomförande. Innehållsanalys fokuserar precis som namnet antyder på 
innehållet i en text och kan enligt Bergström och Boréus (2000) användas på vilken slags text 
eller annan kulturartefakt som helst. Den kvantitativa inriktningen är den vanligaste inrikt-
ningen vid användandet av innehållsanalys och fokuserar på att räkna förekomsten av, eller 
mäta vissa företeelser i texter utifrån ett specifikt forskningssyfte. Genom att skapa ett system 
av kategorier och klassificera och ange frekvensen av vissa ord, metaforer och uttryck i de 
undersökta texterna går det på så vis att ta fram och analysera information om såväl texterna 
som avsändaren (Bergström & Boréus, 2000). Den kvalitativa inriktningen är inte lika vanligt 
förekommande vid innehållsanalyser och syftar oftast på textanalyser där ingenting räknas 
eller mäts och där undersökningen strävar efter att skaffa en djupare kunskap om problemom-
rådet än den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls vid användandet av kvantitativa meto-
der. Bergström och Boréus (2000) menar dock att dessa metoder inte behöver vara motstri-
diga utan kan många gånger komplettera varandra i de fall där något ska kvantifieras och det 
behövs mer komplicerade tolkningar av textinnehållet. Då studien avser att undersöka och 
jämföra hur kvinnor och män framställs utifrån egenskaper, attribut, statusroller och hand-
lingsutrymme kräver detta en djupare analys och tolkning av det textliga innehållet vilket 
också talar för behovet av en kvalitativ innehållsanalys. I de fall där förekomsten av vissa 
fenomen, såsom antalet manliga respektive kvinnliga huvudkaraktärer, har behövts kvantifie-
rats har däremot kvantitativa metoder används som hjälpmedel. 

4.5. Tolkning	  av	  textmaterialet	  

Då fokus i denna studie ligger på min egen tolkning av texterna utifrån ett genusteoretiskt 
perspektiv och inte på analyser av låtskrivarnas budskap och syfte eller på mottagarnas, i detta 
fall elevernas, uppfattning av texterna togs beslutet att utgå från ett hermeneutiskt synsätt. 
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Detta innebär att forskaren närmar sig undersökningsobjektet subjektivt utifrån sin egen för-
förståelse vilken kan omfattas av forskarens grupptillhörighet, värderingar, fördomar och 
kunskaper inom det område som ska undersökas och den teori som ligger till grund för stu-
dien (Bergström & Boréus, 2000; Patel & Davidson, 2003; Svensson & Starrin, 1996; Öd-
man, 2007). Texten relaterar i första hand till uttolkaren/forskaren själv där denne ses som en 
mottagare med speciella tolkningssyften och tolkningsverktyg (Bergström & Boréus, 2000) 
där tolkningen i denna studie sker med det genusteoretiska perspektivet som grund. Viktigt 
inom den hermeneutiska läran är också att sammanhanget oftast är helt avgörande för vår 
tolkning och förståelse vilket medför en ständig kontextualisering och de-kontextualisering av 
forskningsmaterialet (Ödman, 2007). Vi måste tolka delar i en text utifrån texten som helhet 
och tolka helheten i en text utifrån delarna för att kunna se textens innebörd (Patel & David-
son, 2003; Ödman, 2007). Det går därmed inte bara att plocka vissa ord eller meningar ur en 
text utan att se till texten som helhet, på samma sätt som vi behöver tolka utvalda fragment 
för att få en djupare förståelse för hela texten. Detta synsätt har således genomsyrat min tolk-
ning av sångtexterna utifrån de frågeställningar som ligger till grund för denna studie. Samt-
liga texter har först lästs igenom två gånger för att skapa en uppfattning om materialet och 
helheten i texterna, därefter har en textkodning genomförts vid två olika tillfällen. Efter nog-
grann kategorisering av resultatet har detta sedan satts i förhållande till de genusteoretiska 
förhållningssätt som tidigare diskuterats i bakgrunden. 

4.6. Textkodning	  

Vid kvalitativ innehållsanalys som metod är det brukligt att använda sig utav olika typer av 
textkodning beroende på vad som ämnas studeras i texterna och vilket syfte som ligger till 
grund för undersökningen (Hsieh & Shannon, 2005). Då studien i hög grad utgår från en fast 
teori och ämnar jämföra resultatet med tidigare forskning skulle den enligt Hsieh och Shan-
non (2005) falla in under kategorin riktad kvalitativ innehållsanalys, vilket innebär att kod-
ningen sker genom en mer strukturerad process med utgångspunkt i teorier eller tidigare 
forskning. Kodningen av texterna har därmed utformats och genomförts med genusteorin som 
utgångspunkt där Hirdmans (2001) principer om hur vi upprätthåller genusordningen stått i 
fokus där manligt och kvinnligt ses som varandras motsatser, och där mannen utgör normen 
för det normala och allmängiltiga. Då texterna har analyserats och jämförts med varandra har 
som tidigare nämnts en dubbelkodning genomförts i syfte att kontrollera intrasubjektiviteten, 
det vill säga överrensstämmelsen mellan de egna kodningarna av samma material vid olika 
tillfällen (Bergström & Boréus, 2000). Detta innebär att sångtexterna har kodats och analyse-
rats vid två olika tillfällen för att därefter jämföra resultatet av de två kodningsomgångarna. 
Då det mig veterligen inte genomförts någon tidigare textanalys av sångtexter ur ett genusper-
spektiv på högre nivå har jag blivit tvungen att skapa egna kodningsverktyg. En utförlig redo-
görelse för hur kodningen har genomförts utifrån studiens tre frågeställningar kommer följakt-
ligen att presenteras under följande underrubriker: huvudkaraktärer, egenskaper och attribut 
samt statusroller och handlingsutrymme. 
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4.6.1. Huvudkaraktärer	  

I analysens första del har fokus legat på att kartlägga hur ofta huvudkaraktären i sångtexten 
utgörs av ett manligt respektive kvinnligt kön, där målet har varit att ge en kvantitativ bild av 
hur kvinnor och män representeras i läromedel vid sångundervisning i ämnet musik. Vid den 
första kodningsomgången markerades alla sånger där huvudkaraktärens könstillhörighet tyd-
ligt framkom i texten i form av exempelvis namn eller könsbestämda benämningar såsom girl 
och boy. I jämförelse med Peterssons (2011) studie som analyserat ett antal sångböcker för 
musik i förskolan framgick det dock inte lika tydligt i dessa sångtexter om huvudkaraktären 
består av ett kvinnligt eller manligt kön enligt detta kodningssystem. Visböcker och andra 
sångsamlingar riktade till lägre åldrar är ofta mer beskrivande och relativt enkla att förstå, det 
finns en tydlig historia och distinkta karaktärer som tilltalas med namn eller könsbestämda 
benämningar såsom flicka/pojke och mor/far. Det är också vanligare att huvudkaraktärerna 
beskrivs ur tredje person. När det kommer till sånger hämtade ur såväl dagens som gårdagens 
populärmusik blir skillnaden desto större då dessa sånger är tänkta att framföras av och för 
ungdomar och vuxna istället för barn, något som ofta innebär komplexare texter vilket kan ge 
upphov till flera tolkningsmöjligheter. De utgår även väldigt ofta från jagperspektivet vilket 
kan göra det svårare att definiera om det handlar om en kvinna eller man genom att enbart 
titta på sångtexten. Vid den andra kodningsomgången vidgades därmed tolkningen av huvud-
karaktärer till att omfattas av artisten eller gruppen som ursprungligen har framfört sången 
och kan förknippas med denna. Att framföra en sång är att gestalta en text, vilket enligt 
Strand (2003) innebär att sångaren eller artisten i detta fall iklär sig en mer eller mindre defi-
nierad roll som utgår från huvudkaraktärens perspektiv i texten. Strand menar vidare att jag-
formen är helt dominerande i populärmusikens texter vilket gör att artisten i högsta grad kan 
kategoriseras som huvudkaraktären i sångtexten, oavsett om denne enbart agerar eller om 
texten är en självbiografisk sådan. I de fall en kvinnlig artist ursprungligen har framfört en 
viss sång och förknippas med denna har huvudkaraktären i texten således kategoriserats som 
ett kvinnligt kön medan huvudkaraktären har kategoriserats som ett manligt kön då sången 
har framförts av en manlig artist. Fokus har också legat på huvudsångarens könstillhörighet 
vilket innebär att det inte har någon betydelse om det är en grupp bestående av män eller 
kvinnor som står bakom framförandet av sången. I de fall där en sång har använts utav två 
olika lärare har dessa huvudkaraktärer också räknats två gånger. Vad gäller de två sånger i 
materialet som inte kan kopplas till någon specifik artist eller grupp (med benämningen trad.) 
har kategoriseringen skett utifrån en analys av dess textliga innehåll. I en av sångerna sjunger 
huvudkaraktären om hur hen gick med herrarna i hagen och numera har något som sparkar i 
magen vilket tolkas som att sångaren är en kvinna då det handlar om en graviditet. I den andra 
sången har huvudkaraktären räknats som obestämd då det inte förekommer några specifika 
könsbenämningar i texten. 

4.6.2. Egenskaper	  och	  attribut	  

I analysens andra del har fokus legat på att kvalitativt undersöka vilka egenskaper och attribut 
som tillskrivs kvinnorna och männen i sångtexterna och om det går att avläsa någon skillnad 
mellan hur könen framställs utifrån dessa benämningar. Egenskaper tolkas i denna analys som 
olika typer av beskrivningar av personer som kan kopplas till deras karaktär och personlighet 
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medan attribut kopplas till personernas utseende och deras nyttjande av materiella ting såsom 
redskap och kläder. Vid den första kodningsomgången markerades alla textfraser där det fö-
rekom beskrivningar av egenskaper och attribut kopplat till olika karaktärer i sångerna. Precis 
som vid analysen av huvudkaraktärer uppstod det i många sångtexter svårigheter att avgöra 
om karaktärerna som beskrevs i sångtexterna tillhörde något visst kön. Då en stor del av 
sångerna handlar om kärleksrelationer (vilket också kommer presenteras under resultatka-
pitlet) hade det givetvis varit möjligt att göra ett antagande om att alla dessa relationer faller 
under den heterosexuella normen vilket skulle innebära en tolkning där utgångspunkten är att 
huvudkaraktären alltid sjunger om motsatt kön när det rör sig om en kärleksrelation. För att i 
möjligaste mån undvika felkategoriseringar valdes denna tolkningsmöjlighet bort. En djupare 
analys av artisternas sexuella läggning och intentioner med sina sångtexter hade kunnat ge-
nomföras men med tanke på de tidsramar inom vilka denna uppsats blivit till så togs istället 
beslutet att inte lägga fokus vid karaktärernas sexuella preferenser. Vid den andra kodnings-
omgången markerades således enbart de textfraser som tydligt kunde koppla beskrivningar av 
egenskaper och attribut till ett visst kön. Där togs också beslutet att göra en egen kategorise-
ring av de beskrivningar som kunde kopplas till moder, fader, syster och broder då dessa be-
nämningar förekom ofta i sångtexterna, och för att se om det gick att uppmäta någon skillnad 
i framställningen av dessa familjegestalter kopplat till kön. 

4.6.3. Statusroller	  och	  handlingsutrymme	  

I analysens tredje och avslutande del har fokus legat på att genomföra en kvalitativ undersök-
ning av kvinnors och mäns handlingsutrymme och statusroller för att se om det förekommer 
någon skillnad mellan sångernas innehåll och huvudkaraktärens status beroende på om det är 
en kvinna eller man som sjunger. Vid den första kodningsomgången markerades alla sånger 
som handlade om någon form av kärleksrelation och kategoriserades därefter som kärleks-
sånger med antingen kvinnlig eller manlig huvudkaraktär. Alla sånger vars huvudsakliga tema 
i texten inte kunde knytas till någon typ av kärleksrelation markerades var för sig och katego-
riserades som övriga sånger med uppdelning efter huvudkaraktärens könstillhörighet. Då det 
inte förekommer några tydliga statusrangordningar mellan de olika karaktärerna i de sånger 
som inte kunde räknas som kärlekssånger, till exempel i form av olika yrken, togs beslutet att 
enbart analysera statusförhållanden i kärlekssångerna. Vid den andra kodningsomgången ana-
lyserades således innehållet i kärlekssångerna med syfte att undersöka om det förekom någon 
skillnad mellan de kvinnliga respektive manliga huvudkaraktärernas förhållande till sin kär-
lekspartner. Statusrollen delades upp i hög, medel och låg där exempel på en karaktär som 
tillskrevs hög status kunde vara en man eller kvinna som själv valt att lämna sin partner eller 
var den som tydligt tog initiativ i en relation, medan en karaktär med låg status kunde vara en 
man eller kvinna som blivit lämnad av sin partner eller som var väldigt beroende av sin part-
ner. Medelstatus tillskrevs de huvudkaraktärer där det i sångtexten verkade råda ett ömsesi-
digt beroende av båda parter i relationen. Slutligen analyserades specifikt de texter som inte 
kunde knytas till någon typ av kärleksrelation för att se om det fanns någon skillnad mellan 
vad kvinnliga respektive manliga huvudkaraktärer ges utrymme att sjunga om när det inte 
handlar om kärleksrelationer. Dessa sånger har i tabellform beskrivits med ett fåtal ord som 
kortfattat sammanfattar temat i sångerna. Då det genomförts en kvantitativ kartläggning av 
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hur ofta kvinnor respektive män sjunger om kärleksrelationer har de sånger som använts utav 
två olika lärare också räknats två gånger. 
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5. Resultat	  

I resultatkapitlet presenteras inledningsvis antalet kvinnliga respektive manliga huvudkaraktä-
rer i det analyserade materialet följt av en redogörelse för vilka skillnader som kunnat uppmä-
tas gällande framställningen av kvinnor och mäns egenskaper och attribut. Därefter redovisas 
hur mycket handlingsutrymme och vilka statusroller som tilldelats de olika huvudkaraktärerna 
i sångtexterna kopplat till kön följt av en avslutande sammanfattning av resultatet. 

5.1. Huvudkaraktärer	  
Under denna rubrik presenteras fördelningen av antalet sånger med kvinnlig respektive man-
lig huvudkaraktär. De sånger som innehåller en manlig huvudkaraktär i tabellen nedan har 
placerats i vänster kolumn medan sånger innehållandes en kvinnlig huvudkaraktär presenteras 
i mittenkolumnen. De sånger vars huvudkaraktär inte går att könsbestämma har tilldelats plats 
i kolumnen till höger. 
 
Tabell 2. Presentation av sånger med manlig respektive kvinnlig huvudkaraktär. 

Manlig huvudkaraktär Kvinnlig huvudkaraktär Obestämd huvudkaraktär 
Blame It On The Boogie Bleeding Love Tula Hem Och Tula Vall 
Blue Suede Shoes Born This Way  
Boulevard Of Broken Dreams Halo  
Counting Stars I fjol Så Gick Jag Med Herrarna 

I Hagen 
 

Hallelujah I’m So Excited  
Hey Brother Like A Prayer  
Hit The Road Jack Mercy  
Hotel California Skyfall  
Hungry Heart Think  
I Don’t Believe Uncover  
I Got You (I Feel Good) Vem Vet  
I’m Yours When You Believe  
I Natt Är Jag Din Zombie  
I Still Haven’t Found What 
I’m Looking For (2) 

17 år  

Jambalaya (On The Bayou)   
Just The Way You Are   
Lean On Me   
Let Her Go   
Let It Be (2)   
Let Me Entertain You   
Life On Mars   
Moviestar   
One Thing   
Proud Mary (2)   
Right Here Waiting   
Rockin’ All Over The World   
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Rock Me   
Stand By Me   
Streets Of London (2)   
The Lion Sleeps Tonight (2)   
Wake Me Up   
We Will Rock You (2)   
When You Say Nothing At All   
With A Little Help From 
My Friends 

  

800 grader   

 
Resultatet av innehållsanalysen visar att 14 (25 %) av de 56 sångtexterna utgörs av kvinnliga 
huvudkaraktärer medan 41 (73,2 %) utgörs av manliga. Det är alltså en övervägande del av 
sångtexterna som innehåller en manlig huvudkaraktär. 

5.2. Egenskaper	  och	  attribut	  

Under denna rubrik presenteras inledningsvis de beskrivningar av attribut som förekommer i 
sångtexterna och som tydligt kan kopplas till det kvinnliga eller manliga könet. Därefter följer 
en redogörelse för vilka egenskaper som tillskrivs män respektive kvinnor för att avsluta med 
en redovisning av de skillnader som kan ses i sångtexterna mellan framställningen av moder 
och fader respektive syster och broder. I tabellen nedan presenteras sångens titel till vänster 
följt av de attribut som förekommer i respektive sång kopplat till kön. 

Tabell 3. Presentation av sånger med tydligt förekommande attribut kopplat till kön. 

Sång Attribut kvinnor Attribut män 
Streets Of London 
 

Have you seen the old girl who walks 
the streets of London? Dirt in her 
hair and her clothes in rags 

Have you seen the old man in the closed 
down market? Kicking up the papers, 
with his worn out shoes 

Life On Mars It’s a god-awful small affair to the 
girl with the mousy hair 

 

Just The Way You Are Oh, her eyes make the stars look like 
they’re not shinin’ 
 
Her hair, her hair falls perfectly 
without her trying 
 
Her lips I could kiss them all day 
if she’d let me 

 

Hallelujah Her beauty in the moonlight over-
threw you 

 

I Still Haven’t Found 
What I’m Looking For 

I have kissed honey lips, 
felt the healing in her fingertips 

 

 
Med fokus på förekomsten av attribut kopplat till kön blev resultatet något överraskande då 
jag hade förväntat mig att se fler beskrivningar av de olika karaktärerna i sångtexterna. Resul-
tatet visar att det endast förekommer beskrivningar av attribut kopplat till kön i fem av 50 
sånger, varav fyra av dessa beskriver olika kvinnors utseende och en sång beskriver både en 
kvinna och en mans attribut. Ser vi till den sistnämna av dessa sånger (Streets Of London) 
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råder det ingen större skillnad i beskrivningen av de två karaktärerna mer än att beskrivningen 
av mannen inte rör hans fysiska utseende utan hans kläder och det faktum att han är gammal. 
Jämför vi med skildringen av kvinnan förekommer det en beskrivning av såväl hennes hår 
som hennes kläder. Värt att nämna är också att trots att sången innehar en neutral titel och 
presenterar två karaktärer, en manlig och en kvinnlig, är det ändå mannen som ges större plats 
i handlingen då han förekommer i flera verser medan kvinnan enbart förekommer i en. Ser vi 
till förekomsten av attribut utan att koppla till kön kan vi se att det enbart tillkommer en be-
skrivning i en sång utöver de som presenterats i tabellen ovan där den manlige huvudkaraktä-
ren beskriver personen han är förälskad i som läcker/het: ”I tried to be chill but you're so hot 
that I melted” (I’m Yours). Det går därmed att konstatera att förekomsten av attribut i samt-
liga sångtexter är relativt låg men att det ändå går att se en skillnad mellan könen där det före-
kommer fler beskrivningar av kvinnors fysiska utseenden jämfört med beskrivningar av mäns 
fysiska utseenden som inte förekommer i en enda analyserad sångtext. 
 
I nästkommande tabell presenteras de egenskaper som förekommer i sångtexterna med tydlig 
koppling till kön där sångens titel placerats till vänster följt av de egenskaper som förekom-
mer i respektive sång kopplat till kön. 
Tabell 4. Presentation av sånger med tydligt förekommande egenskaper kopplat till kön. 

Sång Egenskaper kvinnor Egenskaper män 
Hit The Road Jack Woah woman, oh woman don’t you 

treat me so mean, you’re the meanest 
old woman that I’ve ever seen 

Hit the road Jack and don’t you come 
back no more, you ain’t got no money 
and you just ain’t no good 

We Will Rock You (2)  
 

Buddy you're a boy make a big noise, 
playin' in the street gonna be a big man 
some day 
 
Buddy you're a young man, hard man, 
shoutin' in the street gonna take on the 
world some day 
 
Buddy you’re an old man, poor man, 
pleadin’ with your eyes gonna make you 
some peace some day 

Moviestar  You feel like Steve McQueen when you're 
driving in your car and you think you 
look like James Bond when you're smok-
ing your cigar 
 
Movie star oh movie star, you think you 
are a movie star 

Just The Way You Are Her laugh, her laugh she hates but I 
think it’s so sexy 
 
When I compliment her she won’t 
believe me and it’s so sad to think that 
she doesn’t see what I see 
 
But every time she asks me ”do I look 
okay” I say… 

 

Born This Way I'm beautiful in my way 
'Cause God makes no mistakes 
I'm on the right track, baby 
I was born this way 
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Don't hide yourself in regret 
Just love yourself and you're set 
I'm on the right track, baby 
I was born this way 

 
Även denna tabell visar på relativt få beskrivningar i sångtexterna av de olika karaktärerna 
kopplat till kön. Det vi däremot kan se är att av kvinnor och mäns egenskaper beskrivs lika 
ofta i dessa sångtexter jämfört med beskrivningarna av deras attribut. Den första sången i ta-
bellen (Hit The Road Jack) beskriver både en man och en kvinna i en parrelation som antagli-
gen är på väg att separera. Kvinnan beskrivs här av den manlige huvudkaraktären (Jack) som 
gammal och elak, och som att hon verkar behandla den manlige huvudkaraktären dåligt me-
dan mannen (Jack) av kvinnan beskrivs som att han inte duger någonting till och att han inte 
har några pengar. Ser vi till övriga beskrivningar av mäns egenskaper i tabellen kan vi se att 
de tillåts ta mycket plats (We Will Rock You) och att de innehar ett nästan oförtjänt gott 
självförtroende (Moviestar). Jämför vi då med hur kvinnan i Just The Way You Are beskrivs 
kan vi se en tydlig skillnad i jämförelse med hur männens egenskaper framställs i de analyse-
rade sångtexterna där kvinnan lider av dåligt självförtroende kopplat till hennes utseende trots 
att hon (enligt den uppvaktande mannen) är vacker och sexig. Intressant är också att den man-
lige huvudkaraktären upprepade gånger försäkrar denna kvinna om hur fantastisk hon är bara 
som hon är (cause girl you’re amazing just the way you are) men ändå väljer att enbart be-
römma henne efter hennes utseende. Ser vi till texten i Born This Way innehar den kvinnliga 
huvudkaraktären ett betydligt bättre självförtroende och sjunger om att hon och alla vi andra 
är vackra som vi är och att oavsett vad vi har för kropp, hudfärg eller sexuell läggning så ska 
vi älska oss själva då vi blev skapta såhär. Sammanfattningsvis kan vi alltså se att utöver fö-
rekomst av förlegade könsroller i en sång beskrivs männen med stort självförtroende och med 
en förväntan om att de ska bli stora män och ta över världen medan kvinnorna beskrivs an-
tingen med väldigt dåligt självförtroende eller som en förebild som aktivt tar strid mot utse-
endefixering och hävdar rätten att få vara sig själv utan att dömas. Återigen kan vi alltså se att 
kvinnor i högre grad beskrivs med fokus på utseende medan män tillåts ta mer plats och sällan 
beskrivs med dåligt självförtroende. 
 
I den sista tabellen under denna rubrik redovisas de sånger där det förekommer en moder, 
fader, syster eller broder samt de beskrivningar av dessa familjegestalter som förekommer i 
sångtexterna. Sångens titel har placerats till vänster följt av de beskrivningar som förekommer 
i respektive sång kopplat till moder och fader respektive syster och broder. 
 
Tabell. 5. Presentation av sånger innehållande beskrivning av moder, fader, syster och bro-
der. 

Sång Moder Fader 
Life On Mars But her mommy is yelling "No" And her daddy has told her to go 
Hungry Heart  Got a wife and kids in Baltimore Jack 

I went out for a ride and I never went 
back 
Everybody’s got a hungry heart 

Born This Way My mama told me when I was young: 
we were all born superstars 
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She rolled my hair and put my lip-
sticks on in the glass of her boudoir 
 
There’s nothing wrong with lovin’ 
who you are, she said, so hold your 
head up girl 

Let It Be (2) When I found myself in times of trou-
ble mother Mary comes to me 
Speaking words of wisdom, let it be 

 

Zombie Another mother's breakin', 
heart is taken over and the violence 
causes silence 

 

Rockin’ All Over The 
World 

We're gonna tell your mama what 
you’re gonna do 

 

Let Me Entertain You Heaven knows your mother lied, 
mon cher 

 

Sång Syster Broder 
Hey Brother Hey sister, know the water’s sweet but 

blood is thicker 
 
Hey sister, do you still believe in love 
I wonder? 
 
Oh sister, I will help you out 

Hey brother there’s an endless road to 
rediscover 
 
Hey brother, do you still believe in one 
another? 
 
Oh brother, I will hear your call 

Lean On Me  You just call on me brother when you 
need a hand 

17 år  Hjälpte till på min brorsas restaurang, 
mina vänner ville va’ som han 

 
När det gäller förekomsten av moders- och fadersgestalter kan vi tydligt se att modersgestal-
ten beskrivs i sex sånger medan fadersgestalten enbart förekommer i två sånger, varav en till-
sammans med modersgestalten. Beskrivningen av modern varierar från sång till sång där hon 
både innehar vårdande och uppmuntrande egenskaper men också kan ses som sträng och auk-
toritär. Till skillnad från den ena beskrivningen av fadersgestalten framställs hon dock som 
mer omhändertagande då fadern istället verkar söka efter en ny kärlek eller ett nytt liv då han 
redan i början av sången lämnar sin fru och sina barn för att aldrig mer komma tillbaka. När 
det gäller förekomsten av syster och broder i sångtexterna kan vi se att brodersgestalten före-
kommer något oftare. I en av sångtexterna beskrivs brodersgestalten som en person som såväl 
den kvinnliga huvudkaraktären som hennes vänner ser upp till medan ordet broder i övriga 
texter används mer som ett begrepp för gemenskap och solidaritet än som en beskrivning av 
en familjemedlem. Även systersgestalten kan i en av sångtexterna ses som ett begrepp för 
gemenskap och solidaritet, precis som brodersgestalten. Det som dock skiljer beskrivningarna 
av syster och broder åt i samma text är att brodern uppmuntras återupptäcka en väg som aldrig 
slutar medan systern närmast får en tillsägelse om att blodsband är starkare än vatten. Huvud-
karaktären sjunger också i sången att han kommer höra broderns rop (Oh brother, I will hear 
your call) medan han kommer att hjälpa systern (Oh sister, I will help you out) vilket kan tol-
kas som att mannen återigen tillåts ta mer utrymme medan kvinnan snarare hålls igen och att 
kvinnan (systern i detta fall) är i större behov av skydd och hjälp än vad mannen är. En sam-
manfattning visar alltså att när det gäller framställningen av föräldragestalter förekommer 
modersgestalten oftare än fadersgestalten och beskrivs också som mer omhändertagande än 
fadern som i en av texterna lämnar sin fru och sina barn för att aldrig mer komma tillbaka. 
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Det går också att avläsa en skillnad mellan framställningen av syster och broder där broders-
gestalten förekommer oftare i sångtexterna och tillåts mer utrymme än systergestalten. 

5.3. Statusroller	  och	  handlingsutrymme	  

Under följande del redovisas hur mycket handlingsutrymme och vilka statusroller i kärleksre-
lationer som tilldelats de olika huvudkaraktärerna i sångtexterna kopplat till kön. I tabellen 
nedan presenteras vilka statusrangordningar som tilldelats de kvinnliga huvudkaraktärerna 
kopplat till kärleksrelationer där sångens titel står till vänster följt av några sammanfattande 
textrader ur respektive kärlekssång i mittenkolumnen och den statusroll huvudkaraktären till-
delats; låg, medel eller hög, till höger. 

Tabell 6. Presentation av statusrangordning och textligt innehåll i kärlekssånger med kvinn-
lig huvudkaraktär. 
Statusroller i kärlekssånger med kvinnlig huvudkaraktär 
Sång Innehåll Status 
Bleeding Love But I don't care what they say, I'm in love with you 

You cut me open and I keep bleeding, keep bleeding love 
Låg 

Halo You know you're my saving grace, you're everything I need and more 
You're the only one that I want, think I'm addicted to your light 

Låg 

I fjol Så Gick 
Jag Med  
Herrarna I 
Hagen 

I fjol så gick jag med herrarna i hagen, i år har jag något som sparkar i magen 
I fjol fick jag höra den spelande lärkan, i år fick jag veta vad kärlek har för ver-
kan 
I fjol fick jag gå med herrar och baroner, i år får jag vakta på höns och kalkoner 
I fjol fick jag gå med gossarna på ängen, i år får jag gå mellan vaggan och 
sängen 

Låg 

Like A Prayer When you call my name it's like a little prayer 
I'm down on my knees, I wanna take you there 
In the midnight hour, I can feel your power 
You’re in control just like a child, now I’m dancing 

Låg 

Mercy You got me beggin' you for mercy, why won't you release me? 
I said release me 

Låg 

Skyfall Let the sky fall when it crumbles, we will stand tall face it all together 
Where you go I go, what you see I see 
I know I'd never be me without the security of your loving arms 
Keeping me from harm, put your hand in my hand 

Låg/ 
Medel 

Vem Vet Du är en saga för god, för att vara sann 
Det är en saga i sig att vi funnit varan 

Låg/ 
Medel 

Think Yeah, think, think about what you’re trying to do to me 
You need me, and I need you 
Without each other, ain't nothin' neither can do 

Låg/ 
Medel 

Uncover Nobody sees, nobody knows, we are a secret, can't be exposed 
That's how it is, that's how it goes, far from the others, close to each other 

Medel 

I’m So  
Excited 

Give in this time and show me some affection 
We're going for those pleasures in the night 
I want to squeeze you, please you, I just can't get enough 
We'll have a good time, baby, don't you worry 
And if we're still playing around boy that's just fine 

Hög 

 
Ser vi till kvinnors handlingsutrymme i de analyserade texterna visar resultatet att hela 10 
(71,4 %) av de 14 sångerna där det förekommer en kvinnlig huvudkaraktär handlar om någon 
form av kärleksrelation. Vid en djupare analys kan vi också se att i majoriteten av dessa kär-
lekssånger innehar den kvinnliga huvudkaraktären en relativt låg status i förhållande till sin 
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kärlekspartner, vilket innebär att hon ofta intar en beroendeställning eller blir i det närmaste 
kontrollerad eller sårad av personen hon har kär. En av dessa sånger som tydligt marginali-
serar kvinnan och tillskriver henne låg status är I fjol Så Gick Jag Med Herrarna I Hagen. 
Där sjunger huvudkaraktären om hur hon tidigare har umgåtts med alla möjliga typer av kar-
lar såsom herrar, baroner och gossar, men att hon nu har något som sparkar i magen och inte 
längre kan umgås med dessa män då hon måste ta hand om barnet och även sköta om höns 
och kalkoner. Bilden vi får av denna kvinna är att hon har haft sex med en eller flera av dessa 
män och att denna graviditet inte är önskad då en ständigt återkommande fras i texten är ”aj 
aj” och hon också säger att hon nu har fått veta vad kärlek har för verkan. Texten ger också 
intryck av att kvinnan ensam förväntas ta hand om såväl barn som hushåll och djur utan att 
någon skuld eller några krav verkar läggas på männen som umgåtts med henne. När det gäller 
kvinnliga huvudkaraktärer med hög status förekommer det endast i en av de analyserade kär-
lekssångerna där kvinnan tydligt tar för sig och närmast försöker försäkra sin kärlekspartner 
(mannen i denna sångtext) om att han ska ge med sig och ha en trevlig stund med henne vilket 
skulle kunna tolkas som att hon vill ha sex med honom. En sammanfattning av tabellen visar 
således att kvinnor överlag tilldelas lägre status än sin kärlekspartner i de kärleksrelationer 
som förekommer i sångtexterna. 
 

Nästkommande tabell är utformad på samma sätt som föregående tabell men presenterar här 
de statusrangordningar som tilldelats de manliga huvudkaraktärerna kopplat till kärleksrelat-
ioner. 

Tabell 7. Presentation av statusrangordning och textligt innehåll i kärlekssånger med manlig 
huvudkaraktär. 
Statusroller i kärlekssånger med manlig huvudkaraktär 
Sång Innehåll Status 
Hallelujah She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, and she cut your hair 

And from your lips she drew the Hallelujah 
Låg 

Hit The Road 
Jack 

Hit the road Jack and don't you come back no more 
Well, I guess if you say so I'd have to pack my things and go 

Låg 

Let Her Go You see her when you fall asleep but never to touch and never to keep  
Cause you loved her too much and you dive too deep 

Låg 

One Thing Shot me out of the sky, you're my kryptonite 
You keep making me weak, yeah, frozen and can't breathe 
Some things gotta give now, cause I'm dying just to make you see 
That I need you here with me now, cause you've got that one thing 

Låg 

Right Here 
Waiting 

I took for granted, all the times that I thought would last somehow 
I hear the laughter, I taste the tears but I can't get near you now 
Oh, can't you see it baby you've got me goin' crazy 

Låg 

Rock Me I used to think that I was better alone, why did I ever wanna let you go? 
I want you to rock me 

Låg 

Stand By Me I won't cry, no, I won't shed a tear just as long as you stand, stand by me 
So darling, stand by me 

Låg/ 
Medel 

When You Say 
Nothing At All 

The smile on your face lets me know that you need me 
There's a truth in your eyes saying you'll never leave me 
The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall 

Låg/ 
Medel 

I Feel Good I feel good, I knew that I would, now, so good I got you 
When I hold you in my arms I know that I can't do no wrong 
And when I hold you in my arms my love won't do you no harm 

Medel 
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Av de 41 sånger som innehar en manlig huvudkaraktär kan vi se att 17 (41, 5 %) av dessa 
sånger handlar om någon form av kärleksrelation. Jämför vi denna siffra med antalet kärleks-
relationer med kvinnlig huvudkaraktär framkommer det att kvinnor oftare sjunger om kärleks-
relationer än vad män gör. Fortsätter vi denna jämförelse ser vi också att de manliga huvudka-
raktärerna i dessa kärlekssånger innehar flera grader av statusroller att jämföra med de kvinn-
liga huvudkaraktärerna. Däremot förekommer det lika många manliga huvudkaraktärer med 
hög status som med låg status vilket kan ses som något överraskande. I de sånger där huvud-
karaktären innehar en låg status kan vi se att männen ofta har blivit eller blir lämnade och att 
de är i stort behov att få träffa denna person de haft ett förhållande med igen. De manliga hu-
vudkaraktärer som innehar en hög status i sina kärleksrelationer besitter i stället ofta ett gott 
självförtroende där de försöker övertyga personen de håller kär om hur bra det kommer bli om 
de två blir tillsammans, eller där de ser personen de har en kärleksrelation med närmast som 
sin ägodel som inte skulle kunna lämna sin man. De manliga huvudkaraktärerna som innehar 
en hög status gestaltas också i två av kärlekssångerna som rastlösa personer som i sitt sökande 
efter någon typ av tillfredsställelse i livet går från relation till relation. I en av dessa sånger 
antyder också mannen att detta beteende är något som inte bör ses förvånande då alla bär på 
ett hungrigt hjärta (everybody’s got a hungry heart). Detta beteende förekommer också i de 
sånger där huvudkaraktären innehar en låg status, men i dessa sånger inser dock mannen vad 
han har gått miste om och att han borde uppskattat sin relation medan den varade. Samman-
fattningsvis kan vi se att män tilldelas såväl låg som hög status i de kärleksrelationer som fö-
rekommer i sångtexterna där ett genomgående tema verkar vara mannens rastlöshet och stän-
diga längtan efter en ny partner. 
 

I natt Är Jag 
Din 

I natt är jag din, i natt är du min, och ingen ska få ta natten ifrån oss 
Jag bjuder dig min kropp serverad på silverfat 
Smeka dig i mörkret och glömma att jag är jag 

Medel 

I’m Yours Well open up your mind and see like me 
Look into your heart and you will find love 
So please don't, there's no need to complicate cause our time is short 
This is our fate, I'm yours 

Medel/ 
Hög 

Hungry Heart Got a wife and kids in Baltimore Jack, I went out for a ride and I never went back 
Everybody’s got a hungry heart 

Hög 

I Don’t Believe I don't believe you'd let me down 
Yes, when I needed you baby, honey, you're always around 
I don't believe you got somebody else 
Well, if you didn't want me, baby, honey, you would have left me on the shelf 
When I was hungry, you gave me food 
Treated me like a king, you never was rude 

Hög 

I Still Haven’t 
Found What 
I’m Looking 
For (2) 

I have climbed highest mountains, I have run through the fields 
Only to be with you 
I have kissed honey lips felt the healing in her fingertips 
I burn like fire, this burning desire 
But I still haven't found what I'm looking for 

Hög 

Jambalaya My Yvonne, the sweetest one, son of a gun, we’ll have good fun on the bayou 
Cause tonight I’m gonna see my machez a mio 

Hög 

Just The Way 
You Are 

When I see your face there's not a thing that I would change 
Oh you know I'd never ask you to change 
If perfect's what you're searching for then just stay the same 

Hög 



 31 

I den sista tabellen redovisas de sånger där huvudkaraktären behandlar andra teman än kär-
leksrelationer kopplat till kön. Dessa sånger beskrivs till höger om respektive titel med ett 
fåtal ord som kortfattat sammanfattar temat i sångerna. Sånger med kvinnlig huvudkaraktär 
presenteras till vänster följt av sånger med manlig huvudkaraktär till höger. 
 
Tabell 8. Presentation av övriga förekommande teman i sånger med kvinnlig respektive man-
lig huvudkaraktär. 
Kvinnlig huvudkaraktär Manlig huvudkaraktär 

Sång Tema Sång Tema 
Born This Way Stå på dig Blame It On The Boogie Dans 
When You Believe Tro Blue Suede Shoes Dans/Skor 
Zombie Samhällskritik/Krig Boulevard Of Broken Dreams Hitta sig själv 
17 år Uppväxt Counting Stars Hitta sig själv 
  Hey Brother Hjälpa medmänniskor 
  Hotel California Drogberoende 
  Lean On Me Trofasthet/Vänskap 
  Let It Be (2) Tröstan/Tro 
  Let Me Entertain You Fest/Underhållning 
  Life On Mars Samhällskritik 
  Moviestar Falskt självförtroende 
  Proud Mary (2) Arbete/Båt 
  Rockin’ All Over The World Ta över världen 
  Streets Of London (2) Samhällskritik/Hemlöshet 
  The Lion Sleeps Tonight (2) Lejon/Djungel 
  Wake Me Up Hitta sig själv 
  We Will Rock You (2) Ta över världen 
  With A Little Help From My Friends Vänskap 
  800 grader Samhällskritik/Kärnvapen 

 
När det gäller kvinnors och mäns handlingsutrymme i de analyserade sångtexterna kan vi se 
en tydlig skillnad där hela 58,5 % av de sånger som innehåller en manlig huvudkaraktär hand-
lar om annat än kärleksrelationer, vilket är mer än dubbelt så mycket som de sånger som in-
nehåller en kvinnlig huvudkaraktär där enbart 28, 6 % av sångerna behandlar andra teman än 
kärlek. Då det enbart är fyra sånger med kvinnlig huvudkaraktär som tar upp andra ämnen är 
det svårt att jämföra dessa med de ämnen som förekommer i sångerna med manlig huvudka-
raktär. Det enda temat i den vänstra kolumnen som inte förekommer i någon sång med manlig 
huvudkaraktär är ”Stå på dig” vilket kan sägas bekräfta bilden av att män överlag tillskrivs 
bättre självförtroende och högre status vilket gör att det inte finns samma behov för män att 
sjunga om ett sådant tema. I kolumnen till höger kan vi också se att de manliga huvudkaraktä-
rerna behandlar flera olika teman där några av de mest förekommande är vänskap, dans, hitta 
sig själv, samhällskritik och ta över världen. Vi kan därmed konstatera att männen i dessa 
sångtexter tillåts ta mer plats genom att sjunga om flera olika ämnen och teman medan kvin-
norna är mer begränsade och oftare sjunger om kärleksrelationer där de också i majoriteten av 
sångtexterna innehar en låg status i förhållande till sin kärlekspartner. 
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5.4. Sammanfattning	  

En sammanfattning av resultatet visar att majoriteten av de analyserade sångtexterna utgörs av 
manliga huvudkaraktärer där männen tillåts att ta mer plats och porträtteras överlag med 
högre status och bättre självförtroende än de kvinnliga huvudkaraktärerna. Samtidigt porträtt-
eras de manliga huvudkaraktärerna i kärlekssångerna lika ofta med låg status som med hög 
status vilket kan ses som något överraskande. En skillnad kan också avläsas mellan könen där 
det förekommer fler beskrivningar av kvinnors fysiska utseenden i sångtexterna jämfört med 
mäns utseenden och där kvinnor i högre grad behandlar ämnen som kan kopplas till deras 
attribut. När det gäller framställningen av föräldragestalter förekommer det en mätbar skillnad 
mellan könen där modersgestalten i högre grad beskrivs som vårdande och tröstande medan 
fadersgestalten sällan beskrivs och inte skildras med samma omsorg om sin familj. Det går 
också att avläsa en skillnad mellan framställningen av syster och broder där brodersgestalten 
förekommer oftare i sångtexterna och tillåts mer utrymme än systergestalten. 
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6. Diskussion	  
I följande kapitel diskuteras inledningsvis metodens tillförlitlighet där särskilt fokus ligger på 
tolkandet av textmaterialet. Med det genusteoretiska perspektivet som grund kommer därefter 
de resultat som redovisats i föregående kapitel att diskuteras i förhållande till tidigare forsk-
ning inom området. Kapitlet avslutas till sist med att ge förslag på hur studien skulle kunna 
utvecklas samt vilka frågor som väckts under studiens gång kopplat till forskning inom ge-
nusvetenskap och läromedel. 

6.1. Metoddiskussion	  

Då syftet med denna studie är att kartlägga hur kvinnor och män representeras och framställs 
ur ett genusperspektiv i de sångtexter som används som läromedel i sångundervisning av mu-
siklärare på högstadiet anser jag att en textlig innehållsanalys med utgångspunkt i genusteori 
har lämpat sig mer än väl för att besvara denna syftesformulering. De svårigheter som har 
uppkommit under arbetets gång kopplat till tolkning och tillförlitlighet kommer att redovisas 
och diskuteras under kommande underrubriker. 

6.1.1. Det	  empiriska	  materialet	  

När det gäller det empiriska materialet som i denna studie består av ett antal sångtexter som 
används som läromedel av verksamma musiklärare i högstadiet, kan materialet i hög grad 
enligt Bergström och Boréus (2000) ses som kvalitativt då det har valts med omsorg och är 
väl förankrat i ett sammanhang. Då det inte har genomförts några intervjuer med musiklärarna 
går det emellertid inte att veta hur lärarna har använt sig utav sångtexterna i sin undervisning 
vilket skulle kunna ge upphov till feltolkningar av materialet. Samtidigt är det viktigt att be-
tona studiens produktorienterade inriktning vilket innebär att fokus ligger på att analysera och 
granska innehållet i läromedlet utifrån olika sociala och kulturella aspekter såsom i detta fall 
genus (Carlson & Brömssen, 2011; Selander, 2003; Skolverket 2006a). Skulle studien även ha 
omfattats av intervjuer med musiklärarna med syfte att få kunskap om hur sångtexterna an-
vänds i deras undervisning skulle fokus därmed ha flyttats till en mer processinriktad forsk-
ning som istället riktar in sig på att analysera hur lärare och elever väljer och använder sig 
utav läromedel (Ibid.). Genom att enbart använda en av dessa inriktningar som förekommer 
inom läromedelsforskning anser jag att studien får ett tydligare fokus vilket enligt mig väger 
upp risken för eventuella feltolkningar av materialet. 

6.1.2. Att	  tolka	  en	  sångtext	  

Vid genomförandet av den textliga innehållsanalysen kan själva tolkningen av sångtexterna 
sägas ha varit en av de största utmaningarna som uppkommit under arbetets gång. Såväl 
Strand (2003) som Scheid (2009) menar att det är oerhört svårt om inte omöjligt att reducera 
en sångtext, framför allt i ungdomsmusik, till dess snävt bokstavliga innehåll och isolera den 
från musiken. Enligt Strand (2003) bör också artistens framförande vara en viktig aspekt att ta 
med vid en textlig analys då sångaren/artisten inte bara är förmedlare av det textliga innehållet 
utan också genom sitt artistskap och gestaltande av sången medvetet eller omedvetet bidrar 
med associationer och underliggande budskap som kan ge sångtexten helt nya dimensioner. 
Vidare menar Strand att en sångtext kan ha olika framskjutna positioner inom skilda musiksti-
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lar vilket innebär att det blir väldigt svårt att frikoppla det sångtextliga innehållet från såväl 
genre som artist eller grupp. Då det vid analyserandet av sångtexterna inte har tagits någon 
hänsyn till vilken specifik genre sångerna har tillhört eller vilken artist som ursprungligen 
framfört sången, mer än om det varit en kvinna eller man, skulle därmed resultatet ur denna 
aspekt kunna ses som något otillförlitligt då det ofta kan förekomma underliggande budskap 
och associationer bakom en sångtext beroende på artistens och låtskrivarens intentioner med 
sången. Samtidigt menar Strand att det inte finns några garantier för att textförfattarens intent-
ioner och budskap stämmer överens med hur lyssnarna uppfattar och tar till sig budskapet i 
sången vilket till viss del kan sägas bekräftas av Scheids (2009) studie där ett flertal av ele-
verna vid det estetiska programmet i gymnasiet valde att inte lägga särskilt stor vikt vid det 
textliga innehållet i sången. För att säkerställa tillförlitligheten i resultatet hade en intervjustu-
die kunnat genomföras med eleverna på samtliga skolor för att se om mina egna tolkningar 
stämde överens med elevernas uppfattning av sångerna. Med tanke på de tidsramar inom vilka 
denna uppsats blivit till hade det emellertid varit oerhört tidskrävande och närmast omöjligt 
att tillföra dessa aspekter vid studiens analys vilket också är anledningen till att fokus har le-
gat på min egen tolkning av sångtexterna utifrån ett genusteoretiskt perspektiv och inte på 
analyser av låtskrivarnas budskap och syfte, eller på elevernas uppfattning av texterna. Att 
inte kunna ta med alla tolkningsaspekter i studien bör dock inte ses som något misslyckande 
enligt Bergström och Boréus (2000) som anser att oavsett hur väl genomförd en textanalys än 
är kan alltid vissa aspekter kritiseras då frågeställningarna ofta är komplexa och de faktiska 
förutsättningarna för undersökningens genomförande alltid är begränsade i form av tid, 
pengar, kunskaper och andra resurser. 
 
Med tanke på att studien utgår från min egen tolkning blir det viktigt att uppmärksamma det 
faktum att mina tidigare erfarenheter och mitt eget förhållande till sångtexter och genus skulle 
kunna äventyra resultatet. Då tolkningen av texterna är en subjektiv handling innebär detta att 
en annan forskare som utför samma studie skulle kunna komma fram till ett annat resultat. 
Patel och Davidson (2003) menar dock att vi bör se våra tankar, intryck, känslor och kun-
skaper som en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet. Jag har 
därför utgått från att min egen förförståelse, vilken kan omfattas av grupptillhörighet, värde-
ringar, fördomar och kunskaper inom det område som ska undersökas och den teori som lig-
ger till grund för studien, bör ses som något positivt och som ett verktyg för att analysera 
sångtexterna (Bergström & Boréus, 2000; Patel & Davidson, 2003; Svensson & Starrin, 1996; 
Ödman, 2007). Samtidigt har det varit av yttersta vikt att jag som forskare är medveten om 
hur min egen förförståelse kan påverka resultatet vilket också betonas av Bergström och 
Boréus (2000) som menar att tillförlitligheten i en studie kan stärkas genom att forskaren själv 
ökar förståelsen och medvetenheten om sin egen förförståelse vid en textanalys. Då kvalita-
tiva studier kännetecknas av stor variation kan det också enligt Patel och Davidson (2003) 
vara svårt att finna entydiga regler, procedurer eller kriterier för att uppnå god kvalitet. Då 
varje kvalitativ studie i någon mening är unik är det därmed viktigt att noga beskriva forsk-
ningsprocessen så att de som tar del av resultatet kan bilda sig en uppfattning om alla de val 
som forskaren gjort (Ibid.). Då min strävan har varit att vara så tydlig som möjligt i vilka val 
av analyserings- och kodningsverktyg som har gjorts bör detta enligt Patel och Davidsons 
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resonemang därmed kunna stärka kvaliteten och tillförlitligheten i denna kvalitativa forsk-
ningsstudie.  

6.2. Resultatdiskussion	  

I resultatdiskussionen presenteras inledningsvis en sammanfattning av hur resultatet kan tol-
kas i relation till tidigare produktorienterad läromedelsforskning och studiens tillförlitlighet. 
Därefter diskuteras hur innehållet i sångtexterna kan bidra till att upprätthålla stereotypa 
könsmönster och skapa normer för hur flickor och pojkar förväntas vara och hur mycket plats 
de bör ta, samt vilka begräsningar detta kan innebära för elevernas handlingsutrymme och 
utvecklingspotential i ämnet musik. Detta följs av en avslutande diskussion om skolans för-
hållningssätt till sitt jämställdhetsuppdrag och vilka metoder som skulle kunna tillämpas för 
att utveckla jämställdhetsarbetet i skolan. 

6.2.1. Resultatet	  kopplat	  till	  tidigare	  forskning	  

I relation till det genusteoretiska perspektivet som legat till grund för studiens genomförande 
kan resultatet i stort sägas bekräfta tidigare produktorienterad läromedelsforskning som visar 
att en manlig norm ofta är dominerande i läromedel och att kvinnor och kvinnors erfarenheter 
i många fall osynliggörs eller ges mindre utrymme (Carlson & Brömssen, 2011; Ohlander, 
2010a, 2010b; Sellberg, 2006; Skolverket, 2006b; Wright, 1999). Utöver den manliga domi-
nansen i sångtexterna tillåts också männen att ta mer plats och porträtteras överlag med högre 
status och bättre självförtroende än de kvinnliga huvudkaraktärerna vilket också stämmer väl 
in på Hirdmans (2001) ena princip om hur genusordningen upprätthålls genom att mannen ses 
som norm och står högst i rangordningen. När det gäller den andra principen som handlar om 
att kvinnor och män skiljs åt och tillskrivs olika egenskaper visar resultatet att en skillnad 
också kan avläsas mellan könen där kvinnor och män framställs och porträtteras på olika sätt. 
Samtidigt kan resultatet till viss del sägas gå emot tidigare forskning inom området då det 
förekommer en kvinnlig dominans när det gäller förekomsten av föräldragestalter, och att 
mannen även i ett antal sångtexter porträtteras som svag och närmast beroende av sin kär-
lekspartner vilket går emot genusordningens bild av den starke och självständige mannen som 
står högst upp i rangordningen. 
 
Till skillnad från en kvantitativ studie kan de resultat som erhållits vid en kvalitativ studie i 
allmänhet inte generaliseras från en studerad grupp till en större population. Däremot kan en 
kvalitativ analys ge upphov till hypoteser vars generella giltighet kan prövas i relation till 
andra snarlika situationer eller kontexter (Patel & Davidson, 2003). Resultatet kan därmed 
inte direkt appliceras på sångtexter som läromedel generellt eller säga något om hur läromedel 
i musik i dagens skola framställer och ger plats åt kvinnor och män. Men med tanke på meto-
dens relativt höga tillförlitlighet och att studiens resultat stödjer tidigare forskningsresultat 
kan resultatet ändå ge en bild av hur kvinnor och män framställs i de sångtexter som används 
som läromedel i sångundervisning på högstadiet där vi kan se en ojämn och skev representat-
ion och framställning av kvinnor och män. 
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6.2.2. Den	  manliga	  dominansen	  

Med resultatet i åtanke där mannen dominerar innehållet i sångtexterna och ges utrymme att 
sjunga om fler ämnen än de kvinnliga huvudkaraktärerna, kan detta få som konsekvens att 
pojkar lär sig att ta mer plats och vågar testa fler saker medan flickor riskerar att hållas till-
baka i sin utveckling. Det skulle också kunna få som effekt att eleverna lär sig att värdera 
manliga sångare och musiker högre vilket kan få dem att tro att det inte existerar lika många 
kompetenta kvinnor inom musikområdet. Då det som tidigare nämnts inte genomförts några 
intervjustudier med musiklärarna går det inte att säga i hur hög grad sångerna har anpassats 
efter elevernas röstliga förutsättningar, men om majoriteten av sångerna som används av mu-
siklärarna ursprungligen är framförda av manliga sångare finns det också en överhängande 
risk att de kvinnliga eleverna inte ges samma möjligheter att utveckla sina sångröster då de 
inte har samma fysiologiska förutsättningar för att kunna sjunga toner i samma register och 
med samma klangfärg som män har. Det är förvisso relativt enkelt att byta tonart på en sång 
så den kan sjungas av såväl kvinnor som män, men då det vid inlärningen av nya sånger ofta 
krävs flera genomlyssningar av originalsången kan det uppstå problem då kvinnor av förklar-
liga skäl har lättare att identifiera sig röstligt med en kvinnlig artist precis som att män kan ha 
lättare att hitta sitt röstregister om de får lyssna på en manlig sångare. Ser vi till det textliga 
innehållet kan det också vara svårare för en kvinnlig elev att tolka och framföra en text utifrån 
ett manligt perspektiv. Detta bekräftas också av Strand (2003) som menar att en och samma 
sångtext inte betyder samma sak om den framförs av en kvinna respektive man då våra tolk-
ningskonventioner som regel förutsätter ett bestämt genus. Därmed inte sagt att vi enbart bör 
låta kvinnliga elever sjunga sånger som ursprungligen är framförda av kvinnliga artister och 
tvärtom, men musiklärare bör vara medvetna om den röstliga problematik det också kan inne-
bära om majoriteten av de sånger som används som läromedel i sångundervisning endast in-
nehåller manliga eller kvinnliga huvudkaraktärer.  

6.2.3. Sången	  som	  normskapande	  

Att kvinnor och män gestaltas på olika sätt i sångtexterna där männen överlag tillskrivs bättre 
självförtroende än kvinnorna som oftare behandlar ämnen som kan kopplas till deras utse-
ende, skulle kunna ses som en spegling av rådande könsnormer i samhället där kvinnor för-
väntas lägga större vikt vid sitt utseende och i högre grad bedöms efter och i detta fall besk-
rivs utifrån sitt utseende jämfört med hur män beskrivs och bedöms (Wedin, 2009). Enligt en 
folkhälsorapport från Socialstyrelsen (2009) lider unga kvinnor i högre grad än unga män av 
psykisk ohälsa vilket kan kopplas till att flickor bland annat oroar sig mer för sitt utseende 
och sin kroppsvikt och har sämre självförtroende i relation till sin kroppsbild. Genom att in-
nehållet i sångtexterna medverkar till att upprätthålla de rådande femininitetsnormerna riske-
rar de därmed på lång sikt att bidra till framför allt flickors psykiska ohälsa. Att välja lärome-
del i musik som även porträtterar kvinnor med starkt självförtroende och kvinnor som också 
beskrivs och bedöms efter sina egenskaper och inte enbart efter sitt utseende kan därmed ses 
som ett verktyg för att motverka stereotypa könsföreställningar. Att detta blir särskilt viktigt i 
högstadiet bekräftas också av socialstyrelsens rapport (Ibid.) som visar att flickors kroppsbild 
och självförtroende försämras i samband med puberteten, vilken ofta inträder under högstadi-
etiden, medan pojkars självförtroende förbättras under samma tid. Genom att innehållet i 
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sångtexterna enligt tidigare resonemang riskerar att begränsa flickors utveckling och påverka 
deras psykiska hälsa talar resultaten i föreliggande studie för att det är det kvinnliga könet 
som i första hand berörs av den genusordning som tar sig uttryck i en stor del av sångtexterna 
där mannen ses som norm och innehar högre status, och där män och kvinnor framställs på 
olika sätt. Det är dock viktigt att poängtera att även män påverkas av vår kulturs rådande 
normer och genusordning vilket blir särskilt tydligt när det gäller förekomsten av föräldra-
gestalter i sångtexterna där fadersgestalten sällan förekommer och där modersgestalten i kon-
trast till fadersgestalten framställs som mer omhändertagande. Att dessa föräldragestalter till-
skrivs olika egenskaper och att modern förekommer oftare skulle kunna ses som en effekt av 
en genusordning där modern är den som fortfarande tar ut majoriteten av föräldraledigheten 
(SCB, 2014) och därigenom skapar en annan relation till barnen än vad fadern har möjlighet 
att göra. Detta skulle då kunna ta sig uttryck i sångtexter där starka känslor och relationer ofta 
står i fokus. Det skulle också kunna förklaras av att män och i synnerhet fäder styrs av rå-
dande maskulinitetsnormer vilket bland annat innebär att män inte förväntas prata om känslor 
i lika hög grad som kvinnor då det anses som feminint. Mindre prat om känslor kan leda till 
sämre kontakt med sina barn vilket således skulle kunna ses som en hypotetisk förklaring till 
den låga förekomsten av fadersgestalter i dessa sångtexter. Att föräldragestalter i sångtexter 
framställs på olika sätt och förekommer i olika hög grad kan därmed bidra till att upprätthålla 
stereotypa könsnormer genom att elever lär sig att det existerar en skillnad i hur en moder 
respektive fader förväntas vara och vilken roll de förväntas ta i familjen. 

6.2.4. Sången	  som	  normbrytande	  

Samtidigt som innehållet i sångtexterna till stor del kan sägas upprätthålla könsstereotypa 
normer och befästa rådande genusordning visar resultatet också att ett antal sånger bryter mot 
dessa könsmönster. Att det förekommer lika många manliga huvudkaraktärer med låg status 
som med hög status i de sånger som har ett tydligt kärlekstema är ett exempel på detta och får 
ses som något överraskande med Hirdmans (2011) principer i åtanke där mannen vanligtvis 
ses som norm och står högst i rangordningen. Ett annat exempel är att mödrarna i sångtexter-
na framställs med såväl vårdande och omhändertagande egenskaper som med auktoritära och 
stränga, vilket kan sägas gå emot den stereotypa bilden av hur mödrar vanligtvis framställs, 
framför allt i sångböcker för yngre åldrar där modern ofta förknippas med godhet och tålamod 
(Peterson, 2011). Ytterligare exempel som kan sägas bryta mot stereotypa könsnormer är 
sångtexten i Born This Way där den kvinnliga huvudkaraktären tar kamp mot rådande utseen-
defixering och hävdar rätten att få vara sig själv utan att dömas. Trots att denna porträttering 
endast förekommer i en av de analyserade sångtexterna upplever jag ändå att detta är ett ge-
nomgående tema i många av dagens populärmusikaliska sånger med kvinnliga huvudkaraktä-
rer, vilket kan ses som ett aktivt ställningstagande mot den utseendefixering som finns inom 
framför allt populärmusikbranschen och mot de krav som ofta ställs på kvinnliga artister att 
de ska vara vackra, smala och sexiga. Detta fenomen tycks enligt mig bli allt mer förekom-
mande inom musikbranschen där kvinnor tar mer plats och försöker motverka stereotyper 
samtidigt som det också blir allt vanligare att män framställs med ”kvinnliga” egenskaper och 
att det läggs mer fokus på deras utseende. Detta mönster kan också till viss del skönjas i det 
analyserade materialet där det förekommer något mindre stereotypa beskrivningar och fram-
ställningar av könen i sångtexterna ju modernare sångerna är. Att sånger med äldre utgiv-
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ningsår innehåller fler könsstereotyper visar sig med tydlighet i det analyserade sångmateri-
alet. Hit The Road Jack är ett exempel på en av dessa sånger med äldre utgivningsår som i 
hög grad kan sägas upprätthålla en stereotyp bild av den heterogena familjen där mannen ses 
som familjeförsörjare och kvinnan beskrivs som den gnälliga hustrun. Med tanke på att 
sången utgavs 1961 kan dock innehållet inte ses som särskilt uppståndelseväckande då det 
under denna period var vanligare att mannen försörjde familjen medan kvinnan stannade 
hemma och skötte hushåll och uppfostrade barn. Ett annat exempel som framhäver stereotypa 
könsmönster och som också befäster rådande genusordning är I fjol Så Gick Jag Med Herrar-
na I Hagen där innehållet i texten skulle kunna tolkas som en romantiserande bild av grupp-
våldtäkt där männen står högst i rangordningen och där skulden läggs på kvinnan som också 
ensam förväntas ta hand om såväl barn som hushåll och djur utan att någon skuld eller några 
krav verkar läggas på männen. Denna tydliga marginalisering av kvinnan och de tydliga åt-
skillnader som görs av kvinnor och män i dessa sånger kan inte ses i lika hög grad i de sång-
texter med senare utgivningsår som analyserats. Om vi kan se en utveckling av denna trend 
där fler av dagens artister ses utmana rådande könsnormer går inte att säga, det blir dock tyd-
ligt att musik precis som böcker, filmer, teater och andra kulturella uttryck speglar sin tid och 
sitt samhälle vilket innebär att innehållet i en sångtext säger en del om de normer och värde-
ringar som var rådande under den tidsepok då sången skrevs och framfördes. Att en sångtext 
från 1950-talet eller längre tillbaka innehåller stereotypa könsmönster och en annan syn på 
kvinnan och mannens roll i samhället än vad vi har nu är därmed inte förvånande, men det 
kan också uppstå problem när dessa sångtexter ska plockas upp och användas som läromedel i 
dagens skola när helt andra värderingar råder och där skolan har ett tydligt mål att motverka 
stereotypa könsmönster (Skolverket, 2011a). Att som lärare vara medveten om vilket budskap 
och vilka normer sången förmedlar kopplat till den tidsepok när de skrevs blir därmed oerhört 
viktigt inom all musikundervisning, speciellt då ett av de övergripande målen i kursplanen för 
musik i årskurs 7-9 är att eleverna ska framföra och skapa musik i olika genrer (Skolverket, 
2011b). Werner (2009) menar att såväl lärare som elever, musiker och vanliga musiklyssnare 
inte enbart kan se musiken som en fritt svävande estetisk uttrycksform, frikopplad från alla 
jordiska maktstrukturer. Vi måste istället utmana den idealistiska synen på musik och erkänna 
den som beroende av det samhälle och den kultur där den tillkommit genom att synliggöra 
rådande maktstrukturer. Ett första steg i denna process i skolans värld är att göra lärare med-
vetna om rådande könsmaktstrukturer och hur de påverkar skolans värld samt ge dem kun-
skap om vilka redskap de kan använda sig utav i sin undervisning för att bidra till att skapa en 
mer jämställd skola och i slutändan förhoppningsvis ett mer jämställd samhälle. 

6.2.5. Metoder	  för	  att	  uppnå	  jämställdhet	  

Med ett resultat som varken kan uppvisa en kvantitativ jämställdhet, där kvinnor och män ur 
en rättviseaspekt tillåts ta lika mycket plats och möjligheter, eller en kvalitativ jämställdhet 
där både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar har tagits tillvara och 
värderats lika högt, bör vi kunna göra antagandet att en stor del av de analyserade sångtexter-
na inte har granskats ur ett genusperspektiv. Detta kan i sådana fall sägas bekräfta tidigare 
forskning inom området som visar att jämställdhetsarbetet i skolan står och stampar på samma 
fläck och inte prioriteras i tillräckligt hög grad (DEJA, 2009; Wahlgren, 2011; Wernersson, 
2009). Werner (2009) menar att en problematik i arbetet för att uppnå jämställdhet är att 
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många elever upplever att deras val är jämställda och att lärare redan tillämpar jämställdhets-
arbete i sin undervisning. Då det bland såväl lärare som föräldrar och elever råder en uppfatt-
ning om att jämställdhet nästan är uppnådd i Sverige kan detta få som effekt att vi talar om 
könsskillnader som om de vore baserade på individuella val och frihet, vilket i slutändan ris-
kerar att dölja de genusnormer som finns i skolans värld (Ibid.). En annan förklaring till var-
för skolan inte klarar av att uppfylla jämställdhetsmålen skulle kunna vara lärares bristande 
insikt kring det egna förhållningssättet till hur vi skapar och upprätthåller genus (DEJA, 
2009). Wernersson (2009) visar i sin studie att en stor majoritet av både manliga och kvinn-
liga lärare anser att de har god kompetens när det gäller jämställdhetsfrågor men att de uppvi-
sar stora brister i medvetenhet om hur de kan omsätta sina kunskaper kring kön och genus till 
konkreta åtgärder i undervisningen. Detta bekräftas också av DEJA:s rapport (2009) som an-
ser att det saknas tillräckligt med kunskap ute på skolorna om hur personal i skolan kan jobba 
rent praktiskt med jämställdhet. Wahlgren (2011) menar att lärare sällan reflekterar över sitt 
eget agerande i klassrummet och inte alltid ser hur de själva är med och skapar genus vilket 
riskerar att hämma jämställdhetsutvecklingen i skolan. Att skolan och dess lärare blir med-
vetna om den påverkan skolan har som institution och att lärare i högre grad intar ett kritiskt 
och granskande förhållningssätt till sin egen undervisning och till sitt ämnes läromedel ur ett 
genusperspektiv är således nödvändigt för att kunna bryta de könsmönster som finns (Från-
berg, 2010; Wahlgren, 2011). När det gäller just granskning av läromedel menar dock en rap-
port från Skolverket (2006b) att det knappast är rimligt att förvänta sig att lärare och elever 
ensamma ska kunna granska innehållet i läromedel utifrån olika aspekter då det kan vara oer-
hört resurskrävande. Att återinföra den statliga läromedelsgranskningen skulle därmed kunna 
ses som en mer tänkbar lösning med tanke på den arbetsbörda som redan är ålagd dagens lä-
rare, men då läromedel i musik som tidigare nämnts kan skilja sig i så hög grad mellan olika 
musiklärare skulle det i det närmaste vara en omöjlighet för en statlig myndighet att granska 
dessa. Alternativet skulle givetvis kunna vara att återgå till de mer detaljerade kursplanerna 
och traditionsbundna skolsångböckerna som tidigare satte ramar för vilka sånger som skulle 
läras ut i sångundervisningen i grundskolan, men då lyfts genast frågor kring vilka sånger som 
skulle ingå i läromedlen och vem som egentligen skulle bestämma detta. Med tanke på sko-
lans uppdrag att anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov (Skolver-
ket, 2011a) är detta knappast ett tänkbart alternativ vilket innebär att valet och granskningen 
av läromedel i musik i slutändan är upp till varje enskild lärare. Det innebär således en stor 
frihet men ställer också högre krav på att innehållet i sångerna ska följa såväl kursplanen som 
läroplanens mål och riktlinjer, normer och värden vilket kräver att lärare får möjlighet att ut-
veckla en medvetenhet om hur mer subtil diskriminering och kränkning kan identifieras, 
framför allt när det gäller konstruerande av genus (Skolverket, 2006b). Med ökad kunskap 
inom detta område kan också de läromedel som används i skolan förändras så att det ger både 
flickor och pojkar utrymme för mesta möjliga lärande (Berg, 2006). 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att formella och välformulerade mål och uppmaning-
ar i skollag och läroplan uppenbarligen inte räcker för att uppnå jämställdhet i skolan. Det 
måste även ske ett aktivt och medvetet arbete vid varje undervisningstillfälle vilket i sin tur 
kräver tydligare instruktioner från såväl rektor som skolledning samt mer kunskap hos lärare 
om rådande makt- och könsnormer och vilka redskap de kan använda sig utav för att granska 
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sin egen undervisning och de läromedel de har att tillgå ur ett genusteoretiskt perspektiv 
(Wahlgren, 2011). Först när dessa aktioner har genomförts kan vi förhoppningsvis sägas ha 
kommit ett steg närmare jämställdhet i skolan och framför allt i ämnet musik. 

6.3. Avslutande	  ord	  

Efter flera månaders arbete inser jag att den fördjupning och analysering som genomförts av 
det sångtextliga materialet har påverkat min egen syn på genus, läromedel, musik och dess 
textliga innehåll mer än vad jag trodde var möjligt vid arbetets början. Då jag sedan tidigare 
varit intresserad men inte lika insatt i genusvetenskapens alla frågeställningar och begrepp har 
denna studie gett mig oerhört mycket mer kunskap inom detta område som jag kommer att ha 
stor nytta av såväl vid min egen undervisning som vid olika typer av genusdiskussioner. I min 
blivande roll som sångpedagog kommer jag också bära med mig denna kunskap och de insik-
ter som har kommit till mig under arbetets gång när det kommer till val och granskning av 
läromedel i form av sångtexter i all typ av musikundervisning. Även mitt eget musiklyss-
nande och musicerande har helt klart påverkats under arbetets gång då jag hädanefter lyssnar 
på innehållet i musiken med helt andra öron och där det textliga innehållet i sångerna har fått 
en allt större plats i mitt musikaliska hjärta. Med ökad medvetenhet och kunskap fortsätter 
således det outtröttliga arbetet med att försöka uppnå ett jämställt samhälle på alla plan. 

6.4. Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  

Då det inte har genomförts några produktinriktade studier av högre nivå på just sångtexter 
som läromedel skulle det vara intressant att se en utökad studie såväl i högstadiet som i gym-
nasiet med ett större sångmaterial och kompletterande intervjuer med musiklärarna för att se 
hur de går till väga för att välja läromedel. Med tanke på svårigheterna som kan uppstå med 
att enbart analysera det textliga innehållet i en sång kunde en intressant aspekt också vara att 
analysera texten i relation till musiken och framför allt artistens framförande såväl live som i 
tillhörande musikvideo. En studie av hur eleverna uppfattar innehållet i sångtexter som läro-
medel och vilken påverkan dessa har på såväl elevernas personliga som musikaliska och röst-
liga utveckling under en längre tidsperiod med observation som redskap skulle även vara in-
tressant att ta del av. Under studiens gång har också frågor väckts kring hur rektor och skol-
ledning arbetar med jämställdhetsfrågor kopplat till just läromedel samt hur lärarutbildningen 
hanterar dessa frågor. Att många av dagens lärare ute i skolorna inte besitter så mycket ge-
nuskunskaper kanske inte är konstigt med tanke på att det är först under de senaste åren som 
genusdebatten verkligen har tagit vid, men frågan är hur det ser ut med genuskunskaperna och 
insikten om vikten av att granska läromedel bland framtida lärare? 
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