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Abstrakt 
 
Syftet med examensarbetet är att beskriva hur genus framställs i tryckta och digitala 

musikhistoriska läromedel.  

 

De teoretiska utgångspunkterna är diskursanalys ur ett genusperspektiv 

 

Materialet är insamlat via ett onlineforum för musiklärare. I forumet ställdes frågan, Vilka 

läromedel använder du vid musikhistorieundervisning? De svar musiklärarna lämnade i 

forumet blev sedan utgångspunkt för studien, och de läromedel som nämndes har sedan 

granskats utifrån hur genus tar sig uttryck i materialet.  

 

Resultatet visar att manliga kompositörer, tonsättare och musiker uteslutande får mer 

utrymme i musikhistoriska läromedel. Utifrån detta yttrar sig ett antal diskurser. En maskulint 

hegemonisk diskurs som resulterar i en reproduktion av traditionella könsmönster, samt en 

pseudofeministisk diskurs och en problematiserande diskurs som båda vill lyfta kvinnliga 

kompositörer, tonsättare och musiker i musikhistorien. Dock vill den pseudofeministiska 

diskursen lyfta kvinnliga kompositörer, tonsättare och musiker oavsett deras prestationer, 

medan den problematiserande diskursen vill lyfta kvinnliga kompositörer genom att förklara 

varför de får så lite utrymme i historien. Genom diskurserna kan även linjer dras till 

musiklärarutbildningens inverkan på musikhistorieundervisningen. 

 

Föreliggande examensarbete bekräftar tidigare forskning om reproduktion av genussyn och 

könsmönster i musikklassrummet. Dessutom öppnar examensarbetet upp för fortsatt forskning 

inom digitala läromedel och källkritik bland lärare. 

 
 
Nyckelord: Genus, Kön, Musikundervisning, Musikhistoria, Undervisningsinnehåll, 
Läromedel 
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Förord 
 
Detta har varit en lång process som hela tiden tagit nya och oanade riktningar. När jag för 
första gången började fundera på vilket ämne jag skulle skriva om hade jag aldrig gissat att 
det skulle landa i detta examensarbete. Idag, många timmar senare, sitter jag här och har lärt 
mig otroligt mycket som jag inte hade en aning om att jag var intresserad av.  
 
På vissa sätt har det varit jobbigt att skriva, men på andra sätt ganska roligt. Första läsningen 
påbörjades i baksätet på en bil någonstans mellan San Diego och Las Vegas. Skrivandet 
inleddes senare på den skola där jag tidigare gjort utbytesstudier, East Tennessee State 
University. Skrivandet har sedan följt mig överallt under hela våren, till ställen som Hemavan, 
Härnösand och Frankfurt, samt otaliga timmar på diverse transportmedel.  
 
De tillfällen då jag tappat glöden att skriva har kreativiteten tagit över, vilket har resulterat i 
en ny hobby. Att göra korta humoristiska videoklipp. En video direkt inspirerad av skrivandet 
har hjälpt både mig och mina vänner att återfå inspiration till att skriva. Jag vill därför ta 
tillfället att dela med mig av ”Livet som student-Examensarbetet” 
(https://www.youtube.com/watch?v=ScmtwDmeGBA ) 
 
Jag är tacksam för allt stöd jag har fått från vänner omkring, och inte minst Oskar Molander 
för bollande av tankar. Dessutom vill jag tacka min handledare Karl Asp för bra och givande 
stöd under skrivprocessen. Han har mött mig på den nivå jag befunnit mig och dragit 
paralleller som jag kunnat förstå, vilket har underlättat mycket. Tack även för både kost-, 
tränings- och avslappningstips. 
 
Christian Melin Jonsson 
 
Maj 2017 
Piteå 
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1. Inledning 
Genom åren som elev och student har jag ibland funderat över varför vi lär oss vissa saker, 

och inte andra, inom ämnet musik. Redan i grundskolan kunde jag ibland känna att vissa 

inslag kändes utdaterade och att de på så vis blev omotiverande att studera. Under mina år i 

skolan har musiken i världen utvecklats, det har till och med uppstått nya genrer. Däremot är 

det mycket sällan som vi har pratat om detta i skolan. Jag har läst musikhistoria i grundskolan, 

och totalt tre kurser i musikhistoria på gymnasium, folkhögskola och universitet i Sverige. 

Dessutom har jag läst en kurs i Amerikansk musikhistoria vid East Tennesse State University. 

Alla gånger har den så kallade historien slutat någonstans i samband med millenniumskiftet, 

om inte ännu tidigare. 

 

När jag läser det centrala innehållet för olika musikkurser inom det estetiska programmet 

framgår det inte tydligt vilken specifik musik som ska studeras. Formuleringarna som 

används lyder istället ”Musikstilar från olika tider och genrer” (Skolverket, 2011a, s. 3), 

”Grundläggande repertoar för det egna instrumentet” (Skolverket, 2011a, s. 17), ”Sånger, 

alternativt låtar och danser, från olika tider eller kulturer” (Skolverket, 2011a, s. 26). I ämnets 

syfte står det även att eleverna ska utveckla” Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från 

olika tider och kulturer” (Skolverket, 2011a, s. 1). Ingenstans står någon specifik artist, grupp, 

kompositör, låtskrivare nämnd, inte heller någon form av musikaliskt verk. 

 

När jag tittar på kursplanen för musik i grundskolan står det i ämnets syfte att elever ska lära 

sig att ”analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska 

sammanhang” (Skolverket, 2011b, s. 1). Vidare finns en formulering i det centrala innehållet 

för årskurs 7-9 som går att problematisera. Där står nämligen att elever ska studera 

”Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer 

samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk” (Skolverket, 2011b, s. 4). 

Formuleringen jag fastnar för är just, Betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska 

verk. En problematik som uppstår för lärare är att veta vad som räknas som betydelsefullt och 

vem som kan göra en sådan värdering. 

 

Tydligt framgår det att musikhistorien har dominerats av män, och det finns gott om exempel 

på musikhistorisk litteratur där män dominerar. Det är riktigt att det har funnits flest manliga 
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kompositörer, tonsättare och musiker, och att det till och med under en period var förbjudet 

för kvinnor att musicera (Korsmeyer, 2004). Några kvinnliga tonsättare och musiker har det 

dock funnits, men av någon anledning behandlas dessa  sällan inom ramen för 

musikhistorieundervisningen. Givetvis är det svårt att prata om kvinnliga musiker om 

informationen är bristfällig, men ju närmare dagens datum vi kommer, desto fler blir de 

yrkesmässigt musicerande kvinnorna. Trots att genusförhållanden diskuteras mycket idag 

tycks 1900-talets kvinnor ha försvunnit ur musikhistorieundervisningen. Någonstans inom 

iscensatt musikhistorisk undervisning föll kvinnliga musiker bort ur formuleringen 

Betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk. I skolans värdegrund står det att 

”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster” (Skolverket, 2011c, s. 3). I 

skolämnet musik har lärare chansen att visa att alla kan vara en del av musiken. Lärare har 

chansen att lyfta fram förebilder för både pojkar och flickor. Det är självklart att lärare inte 

hinner ta till sig all ny musik som kommer ut på musikmarknaden, men det innebär inte att 

den musiken är oviktig. Eleverna har en egen uppfattning om vad som är viktigt för dem, och 

därför borde även detta vara viktigt för undervisningen. Jag hävdar att eftersom musiken 

kontinuerligt utvecklas, bör även musikundervisningen göra det. 

 

Boken Genuspedagogik uttrycker att pedagoger har en viktig roll att fylla. De ska kunna 

arbeta med utvecklande och utmanande aktiviteter, samtidigt som de ska kunna finna 

arbetssätt där varje elev kan känna bekräftelse (Svaleryd, 2003). Att skolan ska motverka 

traditionella könsmönster innebär att alla som verkar inom skolan ska arbeta för att komma 

ifrån dessa skapade sanningar. Idag finns det egentligen ingenting som säger att flickor inte 

kan ägna sig åt rock eller hip hop, men för att motverka stereotyp reproduktion av 

könsmönster i musikundervisningen är det viktigt för musiklärare att kunna visa upp både 

mäns och kvinnors deltagande i musikhistorien. Därför är det viktigt att kunna lyfts fram 

förebilder både för pojkar och flickor. 

 

Genus och kön kan vara komplext. Butler (2007) förklarar att även om det rent anatomiskt 

endast finns två kön, kan genus anta fler former. I mitt examensarbete kommer dessa uttryck 

dock att behandlas utifrån den form de tar i den studerade litteraturen. Således kommer enbart 

män och kvinnor att beröras.  
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Skolverkets (2016) utredning visar att skolan går mot en digitalisering och på så vis rör sig 

skolan bort ifrån de traditionella böckerna. Inte helt, och inte på alla plan. I ämnet matematik 

används inte datorer och surfplattor lika mycket som i andra ämnen (Skolverket, 2016). I 

musikämnet på grundskolan syns digitaliseringen i form av att digitala verktyg nämns som 

exempel på verktyg som ska ingå i undervisningen (Skolverket, 2011b). I och med 

skolverkets formulering i kursplanen för musik är det därför intressant att i det här 

examensarbetet titta närmare på digitala läromedel inom musikhistorisk undervisning. 

 

1.1 Centrala begrepp 
I följande stycke definieras ord och begrepp som är återkommande i föreliggande 

examensarbete och kan tänkas behöva en djupare förklaring. 

  

1.1.1 Musikalisk kanon 
Musikalisk kanon ska i föreliggande examensarbete förstås som en standardrepertoar. 

Motsvarigheten inom litteratur, den litterära kanonen, beskriver Citron (1990) följande: 

 
In the field of literature the concept of the canon functions as a basic tool in defining the scope of the 

discipline. Works admitted to this prestigious group command deep respect and form the literary core 

perpetuated in English curricula. (Citron, 1990, s. 102) 

 

En musikalisk kanon är alltså en samling musikaliska verk som fått ett starkt erkännande och 

som anses mer viktiga i musikalisk undervisning. I Sverige har vi ingen bestämd musikalisk 

kanon i form av standardrepertoar i styrdokument, men under mina år i skolan har jag ändå 

sett ett återkommande mönster av vad som undervisas. Ericsson & Lindgren (2010) beskriver 

en framväxt av en musikalisk kanon. En kanon beståendes av ”…musik, artister och 

musikstilar som anses ha haft speciellt stor betydelse för rock- och popmusikens utveckling.” 

(Ericsson & Lindgren, 2010). I grundskolans kursplan för ämnet musik står det att skolan ska 

lära ut, ”Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och 

musikaliska verk” (Skolverket, 2011b, s. 4). Onekligen antyder formuleringen att vissa delar 

ur musikhistorien är viktigare, vilket resulterar i att andra delar anses mindre viktiga. 
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1.1.2 Klassisk musik och Populärmusik 
I studien kommer vid ett flertal tillfällen klassisk musik respektive populärmusik att 

behandlas. Klassisk musik syftar i dessa fall på västerländsk konstmusik. Ofta handlar det om 

stora orkesterverk, eller musik skriven för traditionella akustiska instrument, som till exempel 

piano och violin.  

 

När det gäller populärmusik åsyftas oftast musik som kommer från tidigt 1900-tal, i samband 

med att elektriskt drivna instrument utvecklades, fram till dagens musik. Till samlingsordet 

populärmusik hör bland annat genrer som pop, rock och jazz, med tillhörande sub-genrer. Vid 

tillfällen nämns populärmusiken i form av oklassisk musik. Detta är främst när det handlar om 

historiskt äldre musik som inte går att placera under kategorin klassisk. Hit hör bland annat 

genrer som visa och folkmusik. 

 

1.2 Styrdokument 
Allt som sker inom ramen för undervisning i skolan har riktlinjer att följa, styrdokument. 

Styrdokumenten förklarar hur skolan ska bedrivas, och övergripande vad som ska ingå i 

undervisningen. Till stor del är styrdokumenten skrivna så att det är upp till de som verkar 

inom skolan att tolka dem.  

 

Styrdokumenten är uppdelade i olika delar. Dels finns skollagen som på skolverkets hemsida 

beskrivs såhär: ”Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. 

Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I 

skollagen finns också skolan och huvudmannens ansvar för verksamheten beskrivet. 

Skollagen beslutas av riksdagen.” (Skolverket, 2015a) 

 

Utöver denna finns skolans värdegrund. Värdegrunden finns för att visa hur skolans 

verksamhet ska bedrivas. ”Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för 

varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö” (Skolverket, 2011c, s. 5). 

I värdegrunden förklaras även att skolan ska bedrivas på demokratiska grunder och att alla har 

rätt till en likvärdig utbildning. (Skolverket, 2011c) 

 

Sista delen utgörs av ämnesplanerna (Enbart för gymnasiet) och kursplanerna. Ämnesplanen 

för ett ämne anger vad som ska ingå i undervisningen, vilka områden som ska beröras. Ämnet 



 
 
 

5 

är sedan uppdelat i olika kurser, och kursplanen anger vad eleverna ska kunna efter den 

avslutade kursen. Eftersom stor del av det som står i läroplanens centrala innehåll* är 

tolkningsbart, finns det ibland att tillgå ett så kallat kommentarsmaterial. Det är kommentarer 

sammansatta av skolverket, som finns till för att hjälpa lärare att tolka styrdokumenten.  

 

1.2.1 Kursplanen i musik 
Ämnet musik på grundskolenivå har ett brett formulerat syfte. Elever förväntas lära sig spel, 

sång, musikskapande, ljudteknik, arbetsmiljö och musikhistoria. De delar som ska täckas in är 

i det centrala innehållet uppdelade i 3 huvudrubriker: Musicerande och musikskapande, 

Musikens verktyg samt Musikens sammanhang och funktioner. Jag har valt att titta närmare på 

den tredje av dessa, Musikens sammanhang och funktioner (Skolverket, 2011b). 

 

 

  

                                                
 
* Det centrala innehållet är det som talar om vilka delar av ett skolämne som främst ska behandlas inom ramen 
för undervisningen.  
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med examensarbetet är att beskriva hur genus framställs i tryckta och digitala 

musikhistoriska läromedel. De frågeställningar som jag söker besvara är följande: 

– På vilka sätt framställs genusperspektivet i musikhistoriska läromedel? 

– Hur ser könsrepresentation i musikhistoriska läromedel ut? 

– Hur kan val av musikhistoriska läromedel förstås i relation till tidigare 

musiklärarutbildning? 

2.1 Avgränsning 
Studien ämnar belysa hur genus framställs i litteratur som används i undervisning och fokus 

har därför avgränsats till sådant material som dykt upp i flödet av kommentarer i ett forum för 

musiklärare på Facebook. Examensarbetet behandlar därför främst material i digitalform som 

finns att tillgå på internet, med ett undantag som är en fysisk bok. 
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3 Vetenskaplig Bakgrund 
I följande kapitel presenteras för tidigare forskning som är relevant för examensarbetet. 

Därefter följer avsnitt som beskriver val av teoretiska utgångspunkter samt metod. Dessutom 

behandlas vilka etiska ställningstaganden som har gjorts i detta examensarbete. 

 

3.1 Tidigare forskning 
De normer som finns i samhället speglas i klassrummet. Normer och könsmönster är ständigt 

aktuellt inom skolan, och många forskare har genomfört studier kring både repertoar och 

identitetsskapande. Den här delen ämnar ge en övergripande bild av hur ämnet musik tar sig 

form inom skolan. 

 

3.1.1 Musik i skolan 
 

[…] Jentene foretrakk å danse, synge, spille akustiske instrumenter, gjerne pop-ballader og ville ha 

kontroll over det de gjorde og vite at det ble til noe. Guttene på sin side foretrakk å spille på 

bandinstrumenter, og da særlig el-instrumenter, gjerne innenfor rock i høyt tempo og med høyt volum. 

Rapping og breaking fant også sted blant guttene, og var tydelig statusbringende i klassemiljøet. (Valde 

Onsrud, 2013, s. 214) 

 

Förklaringen ovan visar på att eleverna följer det som anses vara traditionella könsmönster 

när det gäller val av musik i skolan. Enligt Björck (2011) existerar en norm i 

musikklassrummet som innebär att pojkar tar större plats än flickor, både verbalt och fysiskt. 

Därför vill pojkar spela hög och snabb musik, medan flickorna väljer att spela mer lågmäld 

musik i lägre tempo. Även om det finns exempel på framgångsrika kvinnor inom rock- såväl 

som hip-hopgenren, får de inte samma uppmärksamhet som deras manliga kollegor. Flickorna 

väljer istället att vända sig till genrer där fler kvinnor har blivit framgångsrika (Valde Onsrud, 

2013). 

 

Björck som har forskat kring uttrycket att ”Ta plats”, menar att det uppstår en problematik när 

flickor och kvinnor musicerar. ”[…] when a woman does make herself heard, there are 

expectations on her music to adhere to a “voice of femininity,” i.e., she is expected to produce 

sounds that function as intelligible “expressions” of feminine qualities” (Björck, 2011, s. 57). 
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Björck (2011) konstaterar alltså att kvinnor som vill göra sig hörda förväntas göra det på ett 

kvinnligt sätt. Med andra ord, på ett sätt som är allmänt accepterat som kvinnligt, vilket leder 

oss tillbaka till traditionellt producerade könsmönster. Citatet ovan är även ett exempel på att 

elever söker förebilder att inspireras av. Om lärare i klassrummet även skulle ge exempel på 

kvinnliga hip hop- och rockartister kanske det skulle påverka flickornas val, både av genre 

och instrument. Valde Onsrud menar att yngre flickor ser upp till de äldre flickorna, när det 

sedan blir deras tur att välja så vill dom gå i sina förebilders fotspår. ”Regulariteter og 

selvfølgeligheter blir raskt omformet til norm og sannhet. Fordi jenter pleier å spille akustisk 

på skolen velger også nye jenteelever å spille akustisk når de begynner med musikk på 

ungdomsskolen” (Valde Onsrud , 2013, s. 214). 

 

I skolans värdegrund står uttryckt att undervisningen ska bedrivas demokratiskt (Skolverket, 

2011c). Att undervisningen ska bedrivas demokratiskt innebär att eleverna ska ha inflytande 

över vad de spelar på musiklektionerna, vilket i sin tur skapar ett dilemma. Valde Onsrud 

(2011) menar att dilemmat uppstår i motsättningarna mellan elevinflytande och målet att 

motverka traditionella könsmönster. När eleverna får inflytande över val av 

undervisningsinnehåll, innebär det ofta att de väljer musik enligt traditionella könsmönster. 

Dessutom menar hon att elevernas uppfattningar ofta beror på hur läraren presenterar 

materialet (Valde Onsrud, 2013). 

 

Borgström Källén (2014) skriver att musikklassrummet blir som en miniatyr av samhället i 

stort. Alla könsroller reproduceras, och lärare förväntar sig att eleverna ska klara vissa saker 

baserat på deras kön. Dessutom visar Borgström Källén (2014) att lärarnas egna förväntningar 

är styrda efter samhällets skapade normer. Lärare förväntar sig ofta att pojkar har större 

intresse för pop och rock och kallar det maskulin, respektive feminin musikstil (Borgström 

Källén, 2014). 

 

2011 genomförde Skolinspektionen en granskning av skolämnet musik och konstaterade då 

att ”Musikämnet har en viktig roll att fylla i elevernas utveckling och lärande” 

(Skolinspektionen, 2011, s. 2), men att ämnet sällan får den uppmärksamhet som behövs från 

till exempel rektorer. ”Musikämnet får i många fall inte heller möjlighet att spela den viktiga 

roll som det skulle kunna göra, med tanke på̊ hur betydelsefull musiken ofta är i ungdomars 

liv” (Skolinspektionen, 2011, s. 2). Ytterligare en granskning gjordes 2015, och även om både 
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elever och lärare generellt är nöjda med musikämnet framkommer vissa områden där skolan 

lägger mindre fokus. ”Såväl enkäten som fördjupningsstudien visar också att samtal och 

analys av musik, musiklyssning och gestaltning av egna tankar i musik är mer eftersatt” 

(Skolverket, 2015b, s. 7). 

 

Musik är ofta ett redskap för identitetsskapande, och en möjlighet att hitta en mötesplats. 

Berggren (2011) skriver i sitt examensarbete om att ungdomar ofta känner ”ett behov av att 

kunna identifiera sig med personer som har egenskaper och karaktäristiska drag som anses 

åtråvärda” (Berggren, 2011, s. 12). I musikvärlden finns en stor mängd förebilder genom 

historien, men det är inte förrän på senare tid som kvinnor fått ta mer plats inom musiken och 

det visar sig att flickors intresse för musik ökar när de kan se kvinnliga förebilder (Berggren, 

2011). Citron (1990) menar att om lärare inte lyfter fram de kvinnor som musikaliskt haft en 

betydelse i historien, så stärks bilden av att kvinnor inte varit aktiva inom musik. Genom en 

sådan reproduktion av könsroller leder det dessutom till att kvinnor idag får svårare att nå ut 

med sin musik. Flickor får heller ingen möjlighet till musikaliska förebilder av samma kön, 

vilket behövs i deras musikaliska identitetsskapande (Citron, 1990). 

 

3.1.2 Historieämnet i skolan 
Musikhistorieundervisningen har vissa gemensamma drag med annan historieundervisning, 

varför jag kort kommer att redogöra för hur diskussioner kring historieämnet har sett ut. År 

2010 anlitade regeringen Ann-Sofie Ohlander att på uppdrag av Delegationen för jämställdhet 

i skolan granska de historieböcker som främst används i den svenska skolan. Ohlander (SOU 

2010:10 ) kom fram till att historieböckerna inte uppfyller de krav som ställs på skolan när det 

gäller jämställdhet, och att böckerna dessutom ger en skev bild av hur historien har sett ut. ”I 

de läroböcker som här granskats är mannen, hans liv och verksamhet – utan att det på något 

sätt medvetandegörs – norm, huvudperson och styrande för urvalet och behandlingen av de 

samhällsområden som tas upp” (SOU 2010:10 ), s. 71). 

Problemet med att historieböcker inte är jämställda har uppmärksammats mer än en gång, och 

2015 skrev Dagens Nyheter en artikel som hanterade ämnet. Artikeln visade att andelen 

namngivna kvinnor i skolans historieböcker sjönk ju närmare nutid historien kom. Svante 

Norrhem, forskare vid Lunds universitet, uttalade sig följande: ”Det är horribelt. Ingen 

människa kan påstå att det inte fanns otroligt viktiga kvinnliga aktörer under 1900-talet och 



 
 
 

10 

även tidigare” (Delin, 2015, 15 januari). 

 

Ohlander (SOU 2010:10) skriver sammanfattande att ”Utrymmet för kvinnors historia är 

minimalt och har oftast karaktären av inskott i den övriga texten. Också i avsnitt som 

behandlar kvinnor slår manliga perspektiv igenom” (SOU 2010:10, s. 67). Dessutom tillägger 

hon att ”I gymnasieboken Människan genom tiderna ägnas cirka 14 sidor av bokens 351 sidor 

åt kvinnor; detta innefattar såväl avsnitt med kvinnor i rubriken, som det utrymme kvinnor 

ägnas i den allmänna texten” (SOU 2010:10, s. 67). 

 

3.1.3 Undervisning i musikhistoria 
Enligt Citron (1990) finns det förklaringar i historien till varför så få kvinnor står att finna 

inom musikvärlden. Citron hävdar att för att ett verk ska kunna ingå i den musikaliska 

kanonen (se förklaring under rubriken Centrala begrepp på s. 2), krävs först att verket skrivs 

och publiceras, för att sedan kunna framföras offentligt. För att ett verk skulle kunna skrivas 

krävdes att tonsättaren i fråga kunde tillförskaffa sig en relevant utbildning, men förr hindrade 

ofta föräldrar flickor från att gå i skola då de var oroliga över att flickorna skulle få negativa 

moraliska influenser. Utöver utbildning, var det en fördel om tonsättaren även själv kunde 

arbeta som dirigent. Det var dock väldigt ovanligt att kvinnor anställdes som dirigenter. Detta 

gjorde det svårt att uppfylla de kriterier som Citron menar var avgörande (Citron, 1990). 

 

Ericsson & Lindgren (2010) visar i sin studie att när det i grundskolan undervisas i 

musikhistoria görs med ett syfte att kunskapen ska användas till att klara av ett kunskapsprov. 

”I första hand handlar det om att identifiera musikstycken och att kunna namnge dem och i 

andra hand om att ha förmåga att placera dem i olika tidsepoker” (Ericsson & Lindgren, 2010, 

s. 105). Lärare utgår ifrån en oskriven kanon av kända musikaliska verk, och eleverna 

förväntas genom att höra korta klingande exempel, de mest kända delarna i styckena, kunna 

identifiera vilket stycke det är och sedan kunna placera in dem i rätt tidsepok, samt kunna 

namnge stycket och kompositören. Ericsson & Lindgren (2010) menar att lärare på det viset 

tar ifrån eleverna helhetsintrycket av musiken och de skriver även: ”Att lyssna till musik i en 

lektionssituation utan att någon uppgift är kopplad till lyssningen torde vara att göra våld på 

en diskurs som är djupt förankrad i skolans musikundervisnings innersta väsen” (Ericsson & 

Lindgren, 2010, s. 87). 
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3.1.4 Musiken i skolan idag 
Musikundervisningen i Sverige har förändrats mycket genom åren, och idag utgör inte längre 

klassisk musik grunden i ämnet. I sin studie visar Ericsson och Lindgren (2010) att den 

svenska skolan har gått från något som kallades skolmusik, till något som nu kallas musik i 

skolan. Det innebär att skolan har tagit steget ifrån en särskild musikalisk kanon som byggde 

på psalmer och musikböcker från förr, till att idag inte vara styrd av någon kanon alls. Till en 

viss grad har det skett en förändring, men enligt Ericsson och Lindgren (2010) är skolmusiken 

på väg tillbaka, men med en ny musikalisk kanon, som nu bygger på musik som till stor del är 

mellan 25 och 35 år gammal (Ericsson & Lindgren, 2010). 

 

Idag handlar musiken i skolan allt mer om populärmusik, och så kallad vardagskultur. Lärare 

går igenom populärmusikens historia i kronologisk ordning, men utgångspunkten är lärarens 

egna preferenser. En frågeställning som uppstår här är: vems vardagskultur handlar det om? 

(Ericsson & Lindgren, 2010). Då tanken är att elevernas vardagskultur ska behandlas borde 

eleverna själva vara de som har bäst koll på ämnet, såvida det inte är lärarens kultur som ska 

behandlas (Ericsson & Lindgren, 2010). 

 

Georgii-Hemming och Westvall (2010) visar i sin studie att studenter är tveksamma till hur 

musikundervisningen läggs upp i skolan. Studenterna menar att musiklärare gör saker på de 

sätt de alltid har gjort, och att de på så vis ser förbi läroplanen och dess målsättningar. När det 

kommer till fakta kring kompositörer och musikhistorien så visar Ericsson och Lindgren 

(2010) att lärarens berättelser om olika artister är mer av typen anekdot, där undervisningen 

fokuserar på vissa specifika händelser i artisternas, eller kompositörernas, liv. Georgii-

Hemming och Westvall (2010)  reflekterar även över varför det har blivit på det här viset. Ett 

möjligt alternativ är att musiklärare traditionellt sett, i en högre grad än andra lärare, blivit 

bedömda utifrån personliga kunskaper och kvalitéer (Georgii-Hemming & Westvall, 2010). 

Den information som presenteras i undervisningen som en form av grundläggande 

allmänbildning är alltså lärarens bild av vad som är betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och 

musikaliska verk. Resultatet blir att en kanon av kända musikaliska verk presenteras (Ericsson 

& Lindgren, 2010). De menar också att den kanon som uppstår överensstämmer mycket 

mellan skolor, men att lärarens egna preferenser kan bidra till vissa skillnader.  

 

I skolans styrdokument finns ingen formulerad musikalisk kanon, med andra ord ingen 
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specifik musik som ska läras ut i skolan, men ett mönster visar sig i Ericsson och Lindgrens 

(2010) studie. Några av de musikaliska inslag som nämns är: Pink Floyd, Sex Pistols, The 

Beatles, ABBA, Nationalteatern, Ebba Grön, Bee Gees, Bob Dylan, Guns N’ Roses och 

Queen (Ericsson & Lindgren, 2010). Genomgående rör det sig om äldre musik. Ericsson & 

Lindgren skriver om de musikaliska inslagen i undervisningen att ”[…]ett antagande är att 

dessa är väl beprövade av läraren och kanske också har använts under många år, ett slags 

musikundervisningens evergreens” (Ericsson & Lindgren, 2010, s.187). Utöver lärarens egna 

preferenser kan det även finnas en poäng i att dessa äldre låtar, av de ovan nämnda banden, 

inte är allt för svårspelade och att de därför lämpar sig bra i undervisningssammanhang 

(Ericsson & Lindgren, 2010). 

 

Värt att notera här är dock att inga kvinnor, bortsett från de två kvinnliga medlemmarna i 

ABBA, har nämnts. Ungdomsåren handlar i hög grad om att hitta sin egen identitet, (Ericsson 

& Lindgren, 2010; Falthin, 2015) och skolan har en roll att motverka traditionella 

könsmönster (Skolverket, 2011c). I sin studie visar Borgström Källén (2014) att några av de 

deltagande flickorna som kommer från ett hem där det musiceras mycket har stora fördelar 

både i klassrummet och på scenen. Flickorna får en helt annan självsäkerhet vilket leder till ett 

mer frimodigt deltagande, både i klassrummet och på scenen (Borgström Källén, 2014). 

 

3.1.5 Läromedel och kurslitteratur 
Vad som kan anses som läromedel inom skolan är inte helt tydligt. Läromedel kan vara allt 

som kan används till undervisning. Länge har det handlat om böcker, men allt eftersom skolan 

digitaliseras tillkommer nya källor, så som bilder/media och internet (Carlsson & Brömsen, 

2011). 

 

Tidigare har det funnits institutioner i Sverige vars uppgift var att granska läromedel. Sedan 

1991, då Statens Institut för Läromedelsinformation (SIL) lades ner, finns det dock ingen 

statlig granskning av läromedel längre. Ansvaret faller därför på lärare att välja relevanta 

läromedel. (Skolverket, 2015d) ”Det handlar inte bara om att förhålla sig kritisk till 

läroböcker, utan också till andra källor, t.ex. massmedia och internet” (Carlsson & Brömsen, 

2011, s. 19).  Varför det inte finns någon statlig granskning kan bero på att myndigheterna 

inte anser att området har så hög prioritet, eller att myndigheterna ”Förlitar sig på lärarnas 

professionella bedömningar av läromedlen, och att läroplanen och kursplaner verkligen är de 
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styrande dokument som staten anser att de ska vara” (Carlsson & Brömsen, 2011, s. 21). 

Carlsson och Brömsen (2011), och Rönningen (2015) som har studerat norska läromedel 

inom musik, lyfter att den forskning som finns på området är begränsad, och understryker att 

det behövs mer forskning.  

 

3.2 Skolans digitalisering 
Inom skolan används allt mer digitala verktyg. Som en följd av den ökade användningen av 

digitala verktyg bestämde skolverket under läsåret 2008/2009 att en granskning av skolans IT-

användning skulle göras vart tredje år. En del av utredningen handlar om källkritik, där tecken 

tyder på att elevers kunskap ökar inom området. Skolverket påpekar att det fortfarande krävs 

ett utvecklat arbete med källkritik. Utredningen visar att eleverna själva anser sig bli bättre på 

källkritik, men ingenting nämns om huruvida lärare har tillräcklig kunskap. Allt eftersom 

tekniken utvecklas och fler digitala källor används inom skolan, menar skolverket att det 

tillkommer ytterligare en dimension av källkritik. Nu finns även, utöver källor med angiven 

författare, så kallade användargenererade källor som saknar en bestämd avsändare 

(Skolverket, 2016). 

 

Utredningen visar även att lärare är en av de största yrkesgrupperna som använder sig av 

sociala medier för att söka information och för att få ett kollegialt utbyte (Skolverket, 2016). 

Detta motiverar valet av datakällor som granskats i föreliggande studie, eftersom datakällorna 

har baserats på de tips som lämnats av musiklärare på sociala medier. 

 

3.3 Teori 
I följande avsnitt redogör jag för de teoretiska ställningstaganden som ligger till grund för 

detta examensarbete. Syftet med examensarbetet är att beskriva hur genus framställs i tryckta 

och digitala musikhistoriska läromedel. För att identifiera vilka diskurser som råder används 

diskursanalys, och för att fånga in genusdimensioner knyter jag an till teorier som behandlar 

genus. 

 

Det finns olika tolkningar av vad ordet diskurs innebär, men Nationalencyklopedin (NE) 

förklarar det som: samtal eller dryftning. NE menar även att ordet diskurs kan användas för att 

benämna en helhet av sammanhängande uttryck, begrepp eller utsagor (NE, 2017). Foucault 
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(2011) beskriver en diskurs likt följande: ”ibland är den alla utsagornas generella område, 

ibland är den en individualisebar grupp av utsagor, ibland är den en regelbunden praktik som 

redogör för ett visst antal utsagor” (Foucault, 2011, s. 108). Foucault menar därigenom att 

ordet diskurs har en väldigt bred betydelse. 

 

Diskurs kan vara antingen konstituerad (skapad) eller konstituerande (skapande) (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). I ett skolsammanhang skulle en konstituerad diskurs kunna se ut  

som följer: Diskursen om väsentligt undervisningsinnehåll är ett resultat av skolans 

styrdokument. En konstituerande diskurs skulle istället se ut följande: Diskursen om 

väsentligt undervisningsinnehåll resulterar i nytt innehåll i skolans styrdokument. 

 

Min bild av diskurs, och det jag utgått ifrån i examensarbetet, liknar mycket den utgångspunkt 

som Ericsson och Lindgren (2010) presenterar. De förespråkar att diskurs är både 

konstituerad och konstituerande. Erikson och Lindgren (2010) menar att allting som sker i ett 

klassrum kan betraktas som en del av en diskurs. ”På aktörsnivån kan det bland annat 

förutsättas handla om aktörernas identitet i klassrummet, lärarens kompetens samt de 

relationer detta ger upphov till […]” (Ericsson & Lindgren, 2010, s. 17) och att ”Om 

jämförelser görs mellan olika klasser på samma skola skulle sannolikt praktikerna vara ganska 

lika med samma lärare. Skillnaden skulle förmodligen ligga i att olika elevgrupper och 

individer inom dessa, skulle ha en påverkan på diskursen” (Ericsson & Lindgren, 2010, s. 18). 

Även Asps (2015) bild av diskurs stämmer överens med min bild. ”Musiklärares 

beskrivningar (och val) av lärandeobjekt kan då förstås som att diskurser informerar deras val 

och på så vis både legitimerar såväl som konstituerar undervisningens innehåll” (Asp, 2015, s. 

45). I enighet med Ericsson och Lindgren (2010) samt Asp (2015) konstaterar jag att diskurs 

är både konstituerad och konstituerande. Genom att lärare följer skolans styrdokument kan 

lärare ses som verksamma i en konstituerad diskurs, men eftersom lärare även är med och 

påverkar och tolkar styrdokumentens innehåll är lärarna alltså även med och konstituerar 

diskursen. 

 

3.3.1 Diskursanalys 
Winther Jørgensen och Phillips (2000) presenterar diskursanalys som ett paket innehållandes 

flera olika delar, närmare bestämt fyra delar. Första delen består i filosofiska premisser, en 

social konstruktion av värden och språkets roll i det. Andra delen består i teoretiska modeller. 
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Del tre är en metodologisk del som beskriver hur en forskare tar sig an ett forskningsområde. 

Slutligen finns del fyra som handlar om tekniker för språkanalys. Med dessa premisser hävdar 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) att ”I diskursanalysen är teori och metod alltså 

sammanlänkade, och man måste acceptera de grundläggande filosofiska premisserna för att 

kunna använda diskursanalysen som metod i empiriska undersökningar” (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000, s. 10 ). Utöver ovanstående uppmuntras forskare att blanda in fler 

perspektiv, så länge det är tydligt strukturerat. 
 

3.3.2 Genus och kön 
I den här delen följer en kort redogörelse för begreppen genus och kön, hur dessa kan tolkas 

samt hur de tolkas i detta examensarbete. Genus och kön kommer främst att användas för att 

belysa sociala skillnader som olika kön och genus medför inom musikhistorien. 

 

Ordet genus har funnits som en del av det svenska språket sedan någon gång på 1970-talet 

och är den svenska versionen av det engelska ordet gender (Connell, 2009). ”Genus är ett sätt 

att organisera social praktik” (Connell, 1999, s. 95). Organiseringen leder till att normer 

skapas och ”synen på genusskillnaderna som ’naturliga’ innebär att det väcker skandal när 

någon inte följer mönstret […]” (Connell, 2009, s. 18). 

 

Idag pågår en ständig diskussion kring människors genus. Människor i samhället är inte bara 

ett resultat av andra människors uppfattning av genusskillnader, utan de hjälper även till att 

skapa genusskillnader genom att följa mönster och normer (Connell, 2009). Åsikterna om hur 

begreppet genus bör tolkas går ofta isär, då en del menar att genus bör betraktas som en social 

struktur och är därmed inte en beskrivning av de biologiska skillnaderna mellan man och 

kvinna (Connell, 2009). Ett sådant exempel är en av de mest kända forskarna inom feminism, 

de Beauvoir, som är känd för att ha förklarat att kvinna inte är något man föds till utan något 

man utvecklas till (de Beauvoir, 2006). Därigenom separeras uttrycken kön och genus, då det 

ena inte är beroende av den andra. Samtidigt menar andra att det inte finns någon skillnad 

mellan genus och kön (Butler, 2007). 

 

Butler (2007) visar att det är möjligt att se på genus ur tre olika synvinklar: 
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1  Genus och biologiskt kön är inte kopplade till varandra. Ett exempel kan vara en 

transsexuell identitet där det sociala könet och det biologiska könet inte är det samma. 

2  Genus och biologiskt kön är delvis kopplade till varandra. Det innebär att ”man och 

maskulin lika gärna kan beteckna en kvinnlig kropp som en manlig, och kvinna och 

feminin kan beteckna en manlig kropp lika gärna som en kvinnlig” (butler, 2007, s. 

56).  

3  Genus och biologiskt kön är kopplade till varandra och går inte att skilja från varandra. 

Med andra ord är både socialt kön och biologiskt kön en konsekvens av varandra. 

 

Connell (2009) beskriver en klyfta, mellan män och kvinnor, som råder i samhället. 

Yrkesgrupper delas in efter kön och män får bättre betalt. Män har ledande roller på de flesta 

plan, och framställs ofta som kraftfulla och maskulina. Kvinnor har ofta lägre positioner, 

tjänar mindre och framställs som sköra och feminina (Connell, 2009). 

 

Genusrelationer kan beskrivas på olika vis. Connell (2009) beskriver en teori som bygger på 

fyra dimensioner av genus: makt, produktion, känslor och symbolism. Maktdimensionen 

bygger på en mansdominerad värld, där män styr samhället på alla nivåer. Det är detta som 

brukar beskrivas som ett patriarkat. Produktionsdimensionen handlar om ett genusfördelat 

samhälle. Arbetsuppgifter delas in efter kvinnoyrken  och mansyrken. Den känslomässiga 

dimensionen bygger på åsikter och relationer mellan människor. Den sista dimensionen, 

Symbolismdimensionen, bygger på diskurser och kulturer i samhället. ”Symboliska uttryck 

för genus förändras hela tiden, och det gör även attityderna till jämställdhet” (Connell, 2009, 

s. 117). I föreliggande examensarbete anknyter jag till symbolismdimensionen som Connell 

(2009) pratar om, genom att understryka hur genus fungerar diskursivt i Musikhistorisk 

litteratur. 

 

Identitet och genus hör ihop men hur de tar sig form påverkas av samhället och dess normer. 

Butler (2007) menar att personers identiteter blir begripliga enbart genom att tilldelas ett 

genus. Den genusordning som samhället länge har vilat på bygger på att det finns två kön, 

men Butler (2007) konstaterar att även om det bara finns två kön rent anatomiskt, innebär det 

inte att det endast finns två genus. Genus bör ses som något socialt konstruerat, som tar vid 

där biologin inte räcker till. ”Genus existerar därför att biologin inte bestämmer det sociala” 

(Connell, 1999, s. 96). 
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Den problematiserande syn på kön och genus som presenteras i Connell (2009) och Butler 

(2007) återfinns sällan i musiklärarnas val av musikhistorisk litteratur. Däremot återfinns män 

och kvinnor som två grupper. Den musikhistoriska litteraturen ser därmed ut att konservera 

och återskapa den genusordning som bygger på att det endast finns två kön. 

 

I mitt examensarbete har jag därför valt att utgå ifrån Butlers (2007) tredje synvinkel på hur 

kön och genus kan förstås, den som säger att genus och biologiskt kön är kopplade till 

varandra och går inte att skilja från varandra. Därmed kommer endast män och kvinnor att 

behandlas. 

 

3.3.3 Hur teorierna används 
I föreliggande examensarbete gör jag en diskursanalys av musikhistoriska läromedel för att 

synliggöra och beskriva framställningen av genus. Jag menar att en undersökning av diskurser 

inom musikhistoriska läromedel kan visa varför undervisningen ser ut som den gör idag. 

Genom att studera läromedel ur ett genusperspektiv kan återkommande mönster yttra sig, och 

på så vis kan diskurs förklara den genussyn som råder i litteratur och i klassrummet. 

 

3.4 Metod 
Syftet med examensarbetet är att beskriva hur genus framställs i tryckta och digitala 

musikhistoriska läromedel. Datainsamlingsmetoden är inspirerad av en litteraturstudie och är 

en diskursanalys av läromedel inom ämnet musikhistoria. Litteraturstudier handlar oftast i 

första hand om att studera vetenskaplig forskning, men jag kommer alltså att studera de 

läromedel som används i skolan. Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013) menar att 

en litteraturstudie innebär att ”systematiskt söka, kritiskt granska och därefter sammanställa 

litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde.” (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013, s. 31) 

 

Upplägget på en litteraturstudie kan variera, men däremot krävs att forskaren försöker sätta 

allt i ett sammanhang, och dela in i sektioner, så det blir enkelt att följa med i texten. I 

föreliggande examensarbete inkluderas även digitala källor. En litteraturstudie kan vara 

antingen kvalitativ, kvantitativ eller en blandning av båda (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). I mitt fall handlar det om en kvalitativ studie. Jag har granskat några få 
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källor, och tittat på innehållet. Jag har jämfört texterna mot varandra och skapat en överblick 

utifrån det.  

 

Föreliggande examensarbete ämnar granska och beskriva framställningen av genus i 

läromedel med hjälp av genusrelaterade diskurser. Genom litteraturstudien förväntar jag mig 

kunna visa vilka diskurser som råder i läromedel inom ämnet musikhistoria. 

 

3.4.1 Musiklärares preferenser 
För något decennium sedan kunde undervisning skilja mer mellan olika skolor, men nu kan 

lärare enkelt ta hjälp och tips från varandra via sociala medier. Skolverkets utredning om IT-

användning inom skolan, visar att allt fler lärare använder sig av sociala medier för att få 

inspiration till sin undervisning (Skolverket, 2016). I mitt examensarbete kommer jag att titta 

närmare på just vilka läromedelstips som finns på sociala medier, och vilka läromedel som 

används inom musikhistorieundervisning. 

 

Inom området musikhistoria finns det väldigt många läroböcker som berör ämnet ur olika 

vinklar. Jag ville försäkra mig om att de läromedel jag studerade faktiskt används inom 

musikhistorieundervisning. Jag har därför använt mig av ett onlineforum för musiklärare 

på det sociala mediet facebook där frågan har ställts om vilka läromedel de lärarna använder i 

sin musikhistorieundervisning. Större delen av de läromedel som nämndes visade sig vara 

internetbaserade. Då Skolverket (2016) visar att lärare är en av de största yrkesgrupperna som 

använder sig av sociala medier för att söka information och för att få ett kollegialt utbyte, 

menar jag att valet av datakällor motiveras. Därför kommer jag att göra en granskning av de 

läromedel som enligt musiklärare, i forumet på Facebook, används i 

musikhistorieundervisning. Då datakällorna inte enbart består av textbaserade källor bör det 

förtydligas att det handlar om textbaserade webbplatser, webbplatser innehållandes olika 

typer av media (ljud, bilder och video) samt en fysisk bok. 

 

3.4.2 Kritiskt tänkande kring val av metod 
När jag sökt igenom tillgängliga databaser har jag inte lyckats hitta mycket forskning som 

behandlar digitala läromedel inom ämnet musik. Rönningen (2015) är ett exempel på tidigare 

forskning som behandlar läromedel inom ämnet musik, där han studerat norska läromedel, 

dock har han fokuserat på böcker istället för digitala läromedel. Valet av metod kan ur vissa 
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synvinklar betraktas som missvisande då jag i samband med studien egentligen inte pratar 

med någon yrkesmässigt aktiv lärare. Jag har heller inte deltagit vid något lektionstillfälle och 

kan därför inte se hur det studerade materialet implementeras i undervisningen. Dock måste 

jag utgå ifrån att undervisning läggs upp utifrån någon form av material, och även om inte alla 

lärare använder just de källor jag har studerat, får jag ändå en bild av hur det kan se ut i ett 

klassrum. 

 

3.4.3 Urval av data 
När jag valde vilka läromedel jag skulle granska använde jag mig av det sociala mediet 

Facebook. På Facebook finns flera forum för lärare, och jag valde ett som var inriktat på 

musiklärare. Min grundtanke var att skriva en fråga om vilket material lärare använder sig av 

när det undervisar i musikhistoria. När jag använde mig av Facebooks inbyggda sökfunktion 

och sökte på ”musikhistoria” i facebookgruppen gav det 38 träffar. Vid flera tillfällen hade 

redan någon annan ställt samma frågor som jag ämnade ställa. Jag bestämde då att det inte 

skulle fylla någon funktion att ställa samma frågor igen. Jag läste igenom alla kommentarer 

som lämnats på varje inlägg och identifierade de datakällor som nämndes.  

 

Nästan inget av tipsen handlade om fysisk litteratur, utan i de allra flesta fall tipsades det om 

olika hemsidor. De läromedel jag har valt att titta närmare på är därför: Musikrum Rickard, 

musikhistoria.se, Retro.nu (Fysisk bok), KVAST, samt Youtube, Pinterest och Spotify. 

Eftersom det studerade materialet i första hand är internetbaserade källor, finns det en 

möjlighet att källorna förändras, eller försvinner helt, med tiden. Av den anledningen är det 

viktigt att notera under vilken period källorna har granskats. Allt material är insamlat under 

perioden mars-maj år 2017 och presenteras mer i detalj under avsnittet 4 Presentation av 

datakällor. 

 

3.5 Etik 
Den empiri som samlats in kommer företrädesvis från internetbaserade källor. Jag har använt 

mig av Facebook där jag, via ett forum för musiklärare, tagit del av kommentarer från lärare 

innehållandes tips på material som de använder i sin egen undervisning. Jag har sedan 

studerat de webbplatser som förts på tal i forumet. 

 

Att använda sig av andra människors text från sociala medier kräver en diskussion om etiska 
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konsekvenser. Olika uppfattningar om huruvida det är rätt eller fel att använda dessa 

människors uppgifter råder. Facebook är vad många skulle kalla ett publikt forum. Andra 

hävdar dock att så inte är fallet, eftersom det krävs att en användare skapas. Samtidigt är alla 

välkomna att skapa en användare. Henderson, Johnson & Auld (2013) problematiserar detta i 

sin artikel Silences of ethical practice: dilemmas for researchers using social media. De 

menar att alla sociala medier i sina användarvillkor tydliggör att det finns en möjlighet att det 

som publiceras blir offentligt. De menar även att eftersom, i det här fallet, Facebook har så 

otroligt många användare som kommer att ha tillgång till det som skrivs, skulle det till och 

med vara möjligt att hävda att Facebook är mer offentligt än någon tidning i världen. Att 

hävda att Facebook skulle vara mer offentligt än tidningar är ett kraftfullt uttalande eftersom 

tidningar i högsta grad klassas som offentliga. Ofta finns det sekretessinställningar under 

profilen, men alla användare känner inte till dessa, alternativt bryr sig inte alla användare om 

detta. Dessutom kan tilläggas att många väljer att acceptera användarvillkor utan att ha läst 

igenom dem. Så här skriver Henderson, Johnson & Auld (2013): 

 
In the context of social media, it becomes increasingly difficult, if not impossible, to ethically claim a 

dichotomy of private or public. Accessibility of data by a researcher does not necessarily mean the data 

were intended or perceived as public, nor can it be assumed that the data published was or continues to be 

under the control of the individual. (Henderson, Johnson & Auld, 2013, s. 550) 

 

Författarna förklarar i ovanstående citat att även om någon har skrivit sina kommentarer 

offentligt, innebär inte det att användarna ställer sig positiva till att deras kommentarer 

används i andra sammanhang, eller forskning. Däremot kan användare inte förvänta sig att de 

själva har full kontroll över vem som har tillgång till materialet. 

 

Informerat samtycke är viktigt när det gäller forskning. Det innebär att informanter är väl 

informerade om sitt deltagande, vad forskningen handlar om och vad deras svar kommer att 

användas till. Det finns dock tillfällen då resultaten skulle påverkas om informanterna 

informerades om alla delar av forskningen (Vetenskapsrådet, 2011). Ett sådant exempel skulle 

kunna vara mitt fall, då jag intresserat mig för hur undervisningsmaterial framställer 

musikaliska förebilder ur ett genusperspektiv. Skulle jag fråga vilket material lärare använder 

för att arbeta med genusfrågor skulle kanske vissa musiklärare vilja visa en annan sida för att 

ge en bild av att de arbetar mer med ämnet än vad de faktiskt gör. Ett annat dilemma är att jag 

använder mig av ett onlineforum, och inte har direktkontakt med alla medlemmar. Jag kan 
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skriva ett inlägg i forumet och meddela att jag studerar kursmaterial och att jag kommer att 

basera min studie på de tips som lämnas i forumet, men på grund av hur Facebooks script ser 

ut skulle informationen ändå inte nå ut till alla, då notiser på Facebook baseras på användares 

intressen.  

 

Eftersom frågan jag intresserade mig för redan var ställd i forumet, behövde jag inte ställa den 

själv. En fördel med att jag inte behövde ställa frågan i egenskap av forskare var att jag 

istället fick en bild av vad lärare anser vara värt att tipsa varandra om. Ingen behövde känna 

att de skulle prestera inför mig. Personerna som lämnat kommentarer i forumet har jag inte 

lagt något fokus på över huvud taget, utan jag har bara plockat ut de böcker och hemsidor som 

nämnts. På så sätt blev ingen person utlämnad.  

 

När det gäller forskning krävs en del etiska avvägningar. ”Vi ska utföra kvalitativt god 

forskning med ett viktigt syfte och samtidigt skydda de individer som deltar i forskningen” 

(Vetenskapsrådet, 2011. s 18). I föreliggande examensarbete finns det några alternativ för vad 

vetenskapsrådet kallar Anonymisering eller avidentifiering som jag kunde ha använt mig av 

för att skydda informanterna. Ett alternativ var att jag skulle fråga alla som lämnat tips på 

Facebook personligen om jag fick använda dem som referenser. Ett annat alternativ var att jag 

skulle välja att utelämna vem som skrivit och enbart refererade till att jag fått tipsen på 

Facebook. Då uppstod nästa dilemma. Vetenskapsrådet (2011) beskriver att ett sätt att uppnå 

anonymitet är att klippa bort personuppgifter och/eller namn, medan Henderson, Johnson & 

Auld, (2013) resonerar att eftersom sökmotorer på internet hela tiden utvecklas och blir bättre 

på att läsa av sökord och söka genom internet, skulle ett citat online kunna leda till att man 

kan spåra referensen. Därigenom leder detta till ytterligare ett alternativ, att omformulera 

citaten för att göra dem svårare att spåra. 

 

Vetenskapsrådet (2011) poängterar att det i vissa studier inte är intressant att känna till den 

enskilda individens identitet. De menar att insamling av information kan genomföras utan att 

över huvudtaget anteckna bestämda individers identitet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Föreliggande studie var ett sådant fall och därför har inget intresse lagts vid vem som tipsat 

om undervisningsmaterial, utan i stället har datakällorna varit i fokus. Jag har däremot utgått 

ifrån att tipsarna är faktiska musiklärare, eftersom forumet jag använt är till för just 

musiklärare. En sak som dock kan vara värd att väga in är att det på sociala medier är möjligt 
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att skapa så kallade fake-profiler, det vill säga, en profil som har en låtsasidentitet. På så vis 

kan till exempel falska fakta eller liknande spridas. Det är även, oavsett om det är en riktig 

eller låtsasprofil, möjligt att hävda att ett undervisningsmaterial används fastän så inte är 

fallet. I dessa fall handlar det mer om att vara källkritisk, och helt enkelt inte anta att allt som 

skrivs på sociala medier är sant. 

 

3.6 Analys av data 
Analysen har gått till på följande vis. Jag har läst igenom allt innehåll i varje källa. Om källan 

har behandlat annat än musikhistoria har jag begränsat mig till de delar som berört 

musikhistoria. Jag har jämfört källor för att se om de framställer samma delar av historien, 

och därefter noterar om någon källa lyft något som mina andra källor inte gör. 

 

Eftersom jag tidigare sett tecken på att män är kraftigt överrepresenterade har jag valt att 

notera de kvinnor som lyfts fram i varje källa. Jag har även sökt efter återkommande namn för 

att försöka urskilja något mönster. 

 

När datakällorna i denna studie har granskats har samma tillvägagångssätt använts i alla fall 

utom den källa som är en fysisk bok. Övriga källor består av webbplatser. Webbplatsernas 

inbyggda sökfunktioner har använts för att på ett systematiskt vis söka igenom webbplatserna. 

En utvald samling sökord har använts: Kvinnliga, Kvinnliga musiker, Kvinnliga kompositörer, 

Kvinnliga tonsättare samt Musikhistoria. Alla sökresultat har sedan lästs igenom för att se hur 

genus presenteras. Varför valet föll på att enbart använda kvinnorelaterade sökord kan 

förklaras genom att majoriteten av den historiska litteraturen som finns att tillgå är uppbyggd 

utifrån män (SOU 2010:10; Eckart & Fjordevik, 2015).  

 

Utöver detta har jag själv även läst igenom alla delar av den valda litteraturen som behandlar 

musikhistoria. Vid genomläsning har fokus legat på att identifiera namn på kvinnor, tillfällen 

då kvinnor nämns samt musikaliska stycken komponerade av kvinnor. 

 

Diskurser har sedan yttrat sig genom hur datakällorna uttrycker sig kring män och kvinnor 

samt musikaliska verk. Jag har studerat i vilka sammanhang personer nämns, hur de nämns 

och varför de nämns. Dessutom har jag tittat på vad datakällorna lyfter när de behandlar 

musikhistoria, vilka delar av historien och vilka musikgenrer som lyfts fram.  
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4 Presentation av datakällor 
I den här delen kommer jag att kortfattat beskriva vilken data jag lyckats samla in från varje 

datakälla. Jag går igenom varje datakälla var för sig, en i taget för att ge en överblick. Det bör 

poängteras att den data som fortsättningsvis framställs som fakta, inte är mina åsikter utan det 

källorna utger för att vara fakta. 

 

4.1 Musikrum Rickard 
Musikrum Rickard är en blogg skapad av musikläraren Rickard Carlsson. Bloggen framställs 

på följande vis: ”Din lärobok i musik på internet” (http://musikrumrickard.blogspot.se/). 

Sökorden ”kvinnliga kompositörer” gav två träffar. Det ena inlägget, som publicerades den 31 

mars 2016, lyfter att kvinnor haft det svårt att ta sig fram inom musiken genom åren. Bloggen 

säger även att det säkert finns flera förklaringar till detta. Djupare än så går författaren inte in 

på ämnet, utan istället länkas man som läsare vidare till en annan webbsida 

(http://womencomposers.org/site.aspx?aspxerrorpath=/default.aspx) som inte är möjlig att 

öppna. 

 

Det andra inlägget, som publicerades 18 februari 2014, utgörs av ett ställningstagande. 

Inlägget förklarar att kvinnor ofta glöms bort i musikhistorien, och en möjlig förklaring sägs 

vara att historieböcker ofta är skrivna av män. Inlägget är dessutom en uppmaning till att 

kvinnor generellt borde få ta mer plats i historieundervisningen, och uttrycker sig  likt 

följande: ”Nu får det vara stopp på gubbväldet!” (Musikrum Rickard, 18 februari 2014). 

Inlägget länkar även vidare till en debattartikel på Aftonbladet, (Aftonbladet, 2014, 18 

februari) även den publicerad den 18 februari 2014. Aftonbladet påpekar tydligt att det är 

skribentens åsikter som lyfts fram, inte Aftonbladets. Värt att tillägga är också att jag har läst 

igenom sidan ett antal gånger och kan inte hitta någon namngiven skribent. Artikeln avslutas 

med en lång lista med kvinnor som skrivit under inlägget.  

 

När jag ändrar sökord till enbart kvinnor får jag ytterligare en träff, publicerad 2 september 

2016. I det här fallet handlar det om afroamerikansk musik. Dock nämns kvinnor enbart vid 

ett tillfälle, att kvinnor och barn såldes som slavar. Jag noterar även att det ingenstans finns 

angivet vilka källor materialet är hämtat från. Ute i sidans marginal, finns en så kallad etikett 

med rubriken kvinnliga musiker. Etiketten innehåller fem träffar på Musikrum Rickard, varav 
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en är samma länk till artikeln från Aftonbladet som jag redan nämnt, medan de andra fyra är 

YouTube-videos på kvinnor som spelar gitarr och bas. Det nämns ingen ytterligare 

information om kvinnorna, annat än deras namn och en uppmaning att titta på klippet. 

 

I ett försök att få fram andra inlägg ändrar jag sökord till kvinnliga, vilket totalt ger 4 träffar. 

Två är samma träffar som jag redan nämnt ovan. Ett av de nya handlar om jitterbug och säger 

egentligen bara att kvinnor ”kastas runt på olika sätt” (http://musikrumrickard.blogspot.se/).  

 

Den sista träffen är ett inlägg som publicerades den 31 januari 2012. Rubriken lyder ”En tjej 

som spelar elgitarr???” (Musikrum Rickard, 31 januari 2012). Inlägget är en länk till ett 

Youtube-klipp med den kvinnliga gitarristen Orianthi Panagaris från Australien. Hon lyfts här 

fram som ett undantag. En kvinna som gör något ovanligt. 

 

4.1.1 Annat material på Musikrum Rickard 
Mäsikrum Rickard är en omfattande webbsida omfattande som innehåller mycket 

information. Jag valde att begränsa studien av Musikrum Rickard till fliken musikhistoria för 

att hålla mig inom samma område som berörs på musikhistoria.se. Värt att nämna är dock att 

Musikrum Rickard, till skillnad från musikhistoria.se, även involverar populärmusikens 

historia. I de delar som rör klassisk musikhistoria nämns nästan inga namn, utan författaren 

har valt att ge en mer generell bild av historien. De få namn som faktiskt nämns är dock män. 

 

4.1.2 Länkar på Musikrum Rickard 
Bloggen länkar vidare till andra webbplatser, samt förberedda presentationer skapade av 

andra personer. Många av länkarna leder till presentationer i text-, video- eller prezi-format. 

Vissa länkar var felande och gick därför inte att använda. Nedan följer en kort beskrivning av 

de länkar som inte var felande. 

 

4.1.2.1 Prezi 

En länk är en Prezi–presentation, skapad av Johannes Wiberg, som berör populärmusikens 

historia, med  musikexempel. Prezi är ett onlinebaserat presentationsprogram som kan liknas 

med Powerpoint eller Keynote för mac. Presentationen visar tydligt hur olika genrer påverkar 

varandra, och hur det lett fram till dagens musik. Prezin sträcker sig ända fram till 2010-talet 
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och är därför en av få källor jag stött på som berör nyare musik. Även om prezipresentationen 

namnger fler kvinnor än vad som återfinns på de övriga webbsidorna, är antalet namngivna 

kvinnor betydligt färre än antalet namngivna män. (42 kvinnliga artister/musikgrupper, 28 

musikgrupper innehållandes både kvinnor och män,  samt 313st manliga 

artister/musikgrupper ) 

 

4.1.2.2 Hummelstaskolans musikblogg 

Hummelstaskolan i Enköpings kommun har skapat en musikblogg. Musikrum Rickard länkar 

till en specifik del av bloggen som behandlar musikgenrer. Länken har inte så mycket med 

musikhistoria att göra, utan nämner bara vissa musikhistoriska inslag i samband med 

beskrivningen av musikgenrer. Även här är majoriteten av alla nämnda artister och grupper 

män, ungefär 50 män och 10 kvinnor. Många musikgenrer beskrivs kortfattat, och 

stereotypiskt. Genrebeskrivningarna är vardagligt skrivna, och i vissa fall känns inte 

beskrivningen helt färdig. Exempelvis musikgenren Rhythm and blues som beskrivs väldigt 

kortfattat på följande vis: ”Rythm and blues, RnB” 

(http://blogg.enkoping.se/hummelstaskolansmusik/teori/genrer/).  

 

4.2 Musikhistoria.se 
En annan webbplats som riktar sig till någon som vill undervisa i musikhistoria är sidan 

musikhistoria.se. Webbsidans slogan lyder, ”En spännande faktasida om klassisk musik” 

(musikhistoria.se), och sidan är helt inriktad på klassik musikhistoria. I beskrivningen 

förklaras att sidan ämnar fokusera på själva musiken, och att exempelvis kompositörer bara 

kommer att beskrivas kortfattat. 

 

Mina sökord ger här andra resultat. Varken Kvinnliga kompositörer, Kvinnliga musiker eller 

kvinnliga gav några träffar. Sökordet kvinnor ger däremot en träff, en artikel om Clara 

Schumann, publicerad den 7 juli 2013. Upplägget på artikeln är kortfattat och lyfter Claras 

livshistoria. Dessutom nämns även två andra kvinnliga musiker som har haft betydelse i 

historien, nämligen Fanny Mendelssohn, och Constanzes2, som nämns i egenskap av att vara 

                                                
 
2 Constanzes är avsiktligt stavat på detta vis eftersom det är så namnet stavas på 
Musikhistoria.se. Detta diskuteras under diskussionsdelen Musiklärarutbildningen. 
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Mozarts syster. 

 

4.2.1 Egen granskning 
Webbsidan innehåller en grundläggande musikhistoria där författaren valt att fokusera på 

själva musiken istället för utbroderade biografier av kompositörer. Varje epok har fått en egen 

artikel och inleds med några betydelsefulla namn. I epok-artiklarna nämns totalt 88 namn, 

varav ett är namnet på en kvinna. I den separata artikeln om Clara Schumann nämns 

ytterligare två kvinnor, men det det är inte möjligt att läsa mer om dem. 

 

I diskussionsspalten svarar hemsidans skapare, Oliver Lidman, på frågor och nämner då att 

han främst använt sig av engelsk litteratur för att sammanställa hemsidan. Han nämner även 

att  musikhistorien enligt honom innehåller många intressanta delar, men att han behövt göra 

ett urval. Här förtydligar han även att hans personliga preferenser mycket väl kan ha skinit 

igenom. Oliver Lidman driver även en annan musikbaserad hemsida som heter komponera.se, 

där han går in på mer musikteoretiska delar av musikskapande. Dessutom står han med som 

skribent på en tredje sida som heter filmmusik.se. 

 

4.3 Retro.nu 
Retro.nu är en kombinerad bok och webbplats. Dock tycks inte webbplatsen finnas kvar 

längre, och jag har därför fokuserat på boken. Med boken följer även en CD där spåren 

innehåller ljudexempel som knyter an till det boken behandlar. Boken är tryckt 2003, vilket 

innebär att den inte sträcker sig längre än senare delen av 1900-talet. 

 

Boken inleds med att förklara att ”Det är hög tid att överge 1800-talsföreställningen att 

musikhistorien ytterst har formats av en handfull vita, kristna, heterosexuella män som noterat 

musik” (Klingfors, 2003, s. 5). Trots detta uttalande, ägnas övervägande del av boken åt just 

dessa män. Dock lyfts en del nya tankar i sista kapitlet där författaren ger sin bild av varför så 

få kvinnor nämns i musikhistorien. Boken avslutas med ett personregister, med en kort 

beskrivning av varje person. Totalt nämns 68 personer i registret, varav åtta är kvinnor. 

 

Boken är den första källan som faktiskt går in på varför kvinnor får så lite plats i 

musikhistorieundervisningen. Enligt författaren kan det bero på att en stor del av musiken 

framfördes inom kyrkan, och att kvinnor under lång tid inte var tillåtna att utbilda sig, eller att 
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ta anställning i kyrkan. Däremot förekom det en del musik i nunnekloster och vid så kallade 

kvinnokonserter i Venedig. Boken förklarar att kyrkan och hoven istället för kvinnor använde 

sig av kastratsångare ända fram till 1800-talet, då det vi känner som körmusik idag fick sitt 

ordentliga genombrott. 

 

Det framkommer i Retro.nu att det länge ansågs att normen inom sång var manlig sång, och 

att kvinnor därför haft svårt att ta sig in i branschen. I vissa fall kunde det dock hända att 

kvinnor blev anställda som musiker vid till exempel ett hov, men kvinnliga kompositörer var 

sällsynta eftersom det ansågs att stor musik enbart kunde skapas av genier, och kvinnor 

ansågs inte vara det. Enligt retor.nu bidrog radions utveckling till att förstärka bilden av att 

kvinnor inte skulle ägna sig åt musik. 

 

Retro.nu lyfter något som kallas frimusiker, vilket syftar till alla musiker som var verksamma 

utanför hoven och kyrkorna. Det förtydligas inte under vilket tidsperiod se så kallade 

frimusikerna var aktiva, men boken behandlar musik från omkring 800-talet och fram till 

mitten av 1900-talet. boken framhålls det att det finns flera anledningar till varför dessa fallit 

bort ur historien. Ett av skälen sägs vara rasism, då många var invandrade musiker och 

därmed inte anställdes av till exempel hoven. En annan anledning kan även vara att traditioner 

endast fördes vidare inom familjen, och utan noter, eftersom det inte fanns några pengar att 

tjäna på att dela med sig. Dock antyder boken att många kvinnor kan ha varit verksamma som 

frimusiker, och att de första icke kyrkliga musikutbildningarna förmodligen startades av 

frimusiker. 

 

I boken uppmärksammas att klassiska musiker tidigare har använt sig av improvisation, vilket 

var ett tecken på att man var en duktig musiker. Ofta krävde detta att musiker hade någon 

form av musikalisk utbildning, vilket kvinnor sällan kunde få. Det gjorde att det blev ännu 

svårare för kvinnor att få jobb som musiker. I Italien däremot, fick även kvinnor studera både 

musik och improvisation. 

 

4.4 YouTube, Spotify och Pinterest 
Dessa tre medier ligger under samma rubrik eftersom ingen av dem är en ren 

informationskälla, men tips i forumet för musiklärare menar att även dessa medier kan 

användas som läromedel. Jag har delat in de olika medierna i egna underrubriker där jag går 
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igenom dem en och en. Medier som dessa förändras hela tiden och nytt innehåll tillkommer. 

Med anledning av detta är det relevant att tillägga att jag tittat på mediers innehåll den 24/3-

2017. 

 

4.4.1 YouTube 
Ett tips på en källa som nämns bland lärarna i forumet är YouTube. På YouTube finns numera 

en stor mängd material som kan användas till musikhistorisk undervisning. Till exempel finns 

spellistor som folk har satt ihop med vad de anser vara den mest betydelsefulla musiken, och 

dessutom finns även inspelade lektioner där lärare presenterar vad eleverna ska lära sig fram 

till det kommande kunskapsprovet.  

 

Utöver förberedda lektioner och spellistor finns det även en hel del redovisningar genomförda 

av elever. Generellt är videoklippen på YouTube förhållandevis korta, vilket gör att urvalet av 

musik, kompositörer och annan information blir begränsat. Dock finns även en del ihopsatta 

spellistor med klassiska verk skapade av kvinnliga kompositörer, därför presenterar YouTube 

något som tidigare datakällor inte gjort. 

 

Sökordet ”Musikhistoria” gav många träffar på YouTube, och det gjorde även sökorden 

”Kvinnliga kompositörer”. Problemet med ett sådant medie som YouTube är dock att ett 

specifikt sökord kan ge träffar som inte är relevanta för sammanhanget. Personer som laddar 

upp videor på YouTube väljer själva vilka sökord som ska visa de uppladdade videorna, 

därför är det inte säkert att en video som heter musikhistoria innehåller det som eftersöks. 

 

4.4.2 Pinterest 
Pinterest är ett internetforum som bygger på bilder. Sökord ger träffar i form av bilder 

relaterade till sökordet. Om du hittar en bild du tycker om kan du markera den med en så 

kallad pin, varpå Pinterest kommer att visa fler bilder relaterade till den bilden. Pinterest är 

det alternativ som i mitt examensarbete gett minst information. Vissa bilder kan dock länka 

vidare till andra sidor med mer information. Problemet med Pinterest är det samma som 

Youtube, att sidan innehåller så otroligt mycket information att man måste specificera sina 

sökord för att hamna inom rätt kategori, annars kan träffarna leda till precis vad som helst. 

Till exempel kan jag inte använda sökordet kvinnliga när jag vill hitta kvinnliga kompositörer, 

tonsättare och musiker då det kommer att ge helt andra träffar än vad jag letar efter, nämligen 
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bilder på kvinnor. 

 

I forumet för musiklärare på Facebook tipsades det specifikt om en användare som heter 

”MusicTecherResources” på Pinterest, men av vad jag kan döma tycks den sökningen mest ge 

träffar med musikövningar och sådant som kan relateras till musikteori. 

 

Sökordet Musikhistoria gav många träffar, men inte så mycket information,  medan sökorden 

Kvinnliga kompositörer gav noll träffar. 

 

4.4.3 Spotify 
Spotify är en digital musikströmnings-tjänst. Sökordet musikhistoria ger träffar i form av 

låtlistor. Låtlistorna på Spotify är allt som oftast skapade av privatpersoner, men ibland av 

företag eller Spotify själva. De träffar jag får upp är bland annat listor skapade av musiklärare, 

som instuderingsunderlag inför prov. Den här vägen kan lärare få tips på musikexempel, och 

se vilka stycken och kompositörer som andra lärare och privatpersoner anser passa in under 

kategorin Betydelsefulla, dock utan motivering till varför. Eftersom Spotify är offentligt så 

kan vem som helst ta del av de spellistor som användare väljer att dela. De listor jag har läst 

igenom innehåller till övervägande del män. 

 

Sökordet Musikhistoria gav många träffar, medan Kvinnliga kompositörer och Kvinnliga 

tonsättare gav noll träffar. Däremot gav sökordet kvinnliga en del träffar, men de flesta 

spellistorna innehöll främst ny musik utan direkt koppling till ämnet musikhistoria. 

I samband med att jag studerade Spotify som läromedel, tittade jag även igenom de topplistor 

som finns på strömningstjänsten. Dels finns topplistor uppdelade utifrån land, men dessutom 

finns en så kallad global topplista. Topplistorna baseras på popularitet och hur många 

lyssningar en låt har. Jag har tittat närmare på den globala topplistan och topplistan för 

Sverige. På dessa topplistor är det företrädesvis manliga artister och musikgrupper som 

innehar listplaceringar. 

 

4.5 Kvast 
”Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare (KVAST) är en ideell förening vars huvudsyfte 

är att öka medvetenheten om och framföranden av musikverk komponerade av kvinnliga 

tonsättare” (http://kvast.org/bakgrund/). KVAST vill även öka medvetenheten om 
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genusperspektivet  i repertoarval, till exempel bland orkestrar, och på så vis låta kvinnliga 

tonsättare ta mer plats. 

 

På webbplatsen finns en lista med mer än 800 namn på kvinnliga tonsättare. Varje namn är en 

länk till en kort beskrivning om kvinnan i fråga. Kvinnorna i listan kommer dels från Sverige, 

men även andra delar av världen.  Sidan innehåller även en repertoarbank där man kan ta del 

av verk skrivna av kvinnliga tonsättare. Det finns även en möjlighet att ladda upp verk i 

repertoarbanken. 

 

Webbplatsen är helt inriktad på kvinnliga tonsättare. Föreningen fokuserar på musik som jag 

skulle placera under samlingsnamnet konstmusik. Det vill säga orkestermusik, kammarmusik, 

opera och EAM (Elektroakustisk Musik).  
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5 Resultat  
 

Under det här avsnittet presenteras resultatet av en diskursanalys av datamaterialet. Inledande 

behandlas de diskurser som uppenbarat sig, därefter behandlas det diskursiva 

undervisningsinnehållet och slutligen lyfts musiklärarutbildningens inverkan på 

musikhistorieundervisning. 

 

5.1 Genusdiskurs 
Enligt Connell (2009) kan genusrelationer beskrivas genom fyra dimensioner. I 

musikhistorisk litteratur är det oftast män som lyfts fram och därför kan man säga att det är 

en, vad Connell (2009) kallar, maktdimension som yttrar sig, men samtidigt kan frågan ställas 

om varför det är så. Detta kan sägas bottna i den symboliska dimensionen, som bygger på 

diskursen om att män är bättre lämpade att komponera musik, vilket i sin tur yttrar sig genom 

produtionsdimensionen som bygger på att kompositör är ett mansyrke (Connell, 2009). 

 

Det finns tre tydliga diskursinriktningar som yttrar sig i datamaterialet. Den maskulint 

hegemoniska diskursen, som bygger på att männen står i centrum, samt den 

pseudofeministiska diskursen och den problematiserande diskursen som båda bygger på att 

kvinnor ska få ta mer plats i musikhistorien. I datakällorna för föreliggande examensarbete är 

det vanligt att flera diskurser kommer till uttryck i varje datakälla, men jag tänker lyfta några 

av de tydligaste exemplen. 

 

5.1.1 En maskulint hegemonisk diskurs 
Tydligt lyfts män och deras prestationer högre än kvinnors. Allt som oftast är detta inget som 

ifrågasätts, eller motiveras, utan det ses som en självklarhet. Manliga kompositörer har format 

musikhistorien, och i synnerhet några få.  

 

I den maskulint hegemoniska diskursen är det männen som står i centrum. Män är de som 

drivit, och fortfarande gör, historien framåt. Detta är den diskurs som framträder allra 

tydligast i litteraturen. Majoriteten av de personer som nämns i litteraturen är män, och största 

delen av all musik som nämns är skriven av män. Även när litteraturen berör kvinnor skiner 

männen igenom. Den maskulint hegemoniska diskursen yttrar sig tydligt på musikhistoria.se 
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som med ett undantag enbart behandlar manliga kompositörer. Ingenstans på musikhistoria.se 

finns någon motivering till varför så få kvinnor nämns. Exempelvis beskriver musikhistoria.se 

klassisk musik på följande vis, enbart med hjälp av manliga kompositörer: 

 
Här i Väst har begreppet i sig utvecklats genom åren från att åsyfta en speciell tidsperiod i musikhistorien 

(Wienklassicismen, då storheter som Mozart och Haydn levde och verkade), till att innefatta så gott som 

all västerländsk ”konstmusik”. (Musikhistoria.se) 

 

Kastratsångare är något som nämnts i läromedlen vid några tillfällen, men inte vid något 

tillfälle har det förklarats vad det innebär. Det som skrivs är att dessa pojkar blev 

kastratsångare, (med andra ord kastrerades) och på så vis kunde behålla sin pojkaktiga röst 

med ett ljust register. På så vis kunde de sjunga de kvinnliga stämmorna, men det förklaras 

heller inte varför det behövdes. Det förklaras att de förutom att vara skickliga sångare även 

sågs som sexsymboler, och att både män och kvinnor såg upp till dem. Här yttrar sig den 

maskulint hegemoniska diskursen. Det var alltså så självklart att jobbet var ämnat för män, att 

pojkar karterades för att kunna sjunga i det kvinnliga röstregistret, istället för att låta kvinnor 

sjunga. Gränsen mellan maskulint och feminint blir därför otydlig, eftersom män även spelade 

feminina roller. 

 

I Retro.nu skriven av Klingfors (2003) tar sig diskursen uttryck på ett annat sätt än i de övriga 

källorna. Boken lyfter fortfarande fram de manliga kompositörerna som viktiga för musikens 

utveckling, men skillnaden är att boken förklarar varför de är viktiga. Anledningen blir inte 

längre en självklarhet, utan får en motivering. Det var inte nödvändigtvis så att männen var 

bättre musikaliskt lämpade, utan de berodde på att kvinnor helt enkelt inte var tillåtna att 

syssla med komponering. Numera är kvinnor tillåtna att musicera, och därför finns det många 

exempel på kvinnliga kompositörer, tonsättare och musiker som Klingfors (2003) skulle 

kunna lyfta fram i modern tid. Dock sker inte detta. Av de totalt 68 namn som nämns i 

personregistret är enbart åtta av dessa kvinnor. Alltså är manliga kompositörer, tonsättare och 

musiker dominerande även i Klingfors (2003) bok. 

 

Trots att det i vår samtid finns fler yrkesmässigt aktiva musikaliska kvinnor än tidigare, detta 

visar sig i Prezi-presentationen från Musikrum Rickard och på Spotify, är det männen som tar 

mest plats i datakällorna. Den enda skriftliga källa som faktiskt sträcker sig till nutid lyfte till 

kraftigt övervägande del män (28 mixade musikgrupper, 42 kvinnliga artister/musikgrupper 
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och 313 manliga artister/musikgrupper). Varför skolan idag fortfarande väljer att lyfta så 

otroligt många fler män tycks bero på en tröghet i utbildningsdiskursen där könsmönster och 

genuskonstruktioner förs vidare (Borgström Källen 2014). Eftersom det tidigare alltid var 

mannen som var i fokus, är det oftast män som varit först med nya musikaliska uttryck. När 

skivindustrin utvecklades och skivor började spelas in, så var det män som spelades in. När 

nya instrument dök upp, så var det män som spelade. Detta ledde till att när populärmusiken 

utvecklades till det vi har idag, så har de synliga pionjärerna varit just män. Det behöver inte 

nödvändigtvis bero på att männen var bättre, utan snarare på att det var männen som företag 

satsade pengar på. Mäns prestationer lyfts än idag till skyarna, vilket leder till att diskursen 

som yttrar sig är att mannen framställs som det viktigaste i historien. 

 

5.1.2 Den pseudofeministiska diskursen 
Som en del av den identifierade diskursen kan det kortfattat sägas att kvinnliga kompositörer, 

tonsättare och musiker lyser med sin frånvaro. Den pseudofeministiska diskursen menar att 

detta är ett problem. Fler kvinnor behöver lyftas fram, alternativt kvoteras in, oavsett 

prestationer. Diskursen ger intryck av att verka för kvinnors rätt att ta plats i musikvärlden, 

men tycks samtidigt vilja lyfta kvinnor för att rentvå sig själv och sin egen genussyn. 

 

Musikrum Rickard skriver i ett inlägg att han anser att fler kvinnor behöver lyftas fram, och 

hans förklaring till varför så inte är fallet idag är att de flesta historieböcker är skrivna av män. 

Precis som Klingfors (2003) gör ”Musikrum Rickard” ett ställningstagande: 

 
 Nu får det vara stopp på gubbväldet! (Musikrum Rickard, 18 februari 2014) 

 

Musikrum Rickard menar att det är en självklarhet att kvinnor ska få ta mer plats, och 

bemöter frågan på ett vis som visar spår av den kvoterande diskursen. Vikt läggs inte så 

mycket på hur kvinnorna har påverkat historiskt, utan det viktiga är att kvinnorna får synas. 

Detta visar sig till exempel genom en länk till en debattartikel på Aftonbladet. Artikeln 

innehåller en lång lista med kvinnonamn, men ingen förklaring till vilka de är. Dock bör det 

tilläggas att Musikrum Rickard i ett tidigare inlägg ställer sig frågande till att kvinnor 

musicerar. 
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 En tjej som spelar elgitarr??? […] Hur många kända kvinnliga elgitarrister känner du till? (Musikrum 

 Rickard, 31 januari 2012) 

 

Även om ovanstående inlägg syftar till att lyfta en kvinnlig musiker, så bidrar formuleringen 

till en genussyn som inte stämmer överens med skolans värdegrund. Skolans uppgift att 

motverka traditionella könsmönster innebär att skolan ska visa att det är lika normalt för alla 

att, till exempel, spela gitarr. Formuleringen i inlägget framställer situationen som något 

utöver det normala. 

 
 Skolans pedagogiska texter kan alltså ses som en social kodifiering av vad som gäller både i och utanför 

 skolans värld och konstruerar och reproducerar därigenom normer för sociala relationer och 

 verksamheter. (Carlsson & Brömsen, 2011, s. 17) 

 

När Klingfors (2003) lyfter fram en kvinna som enligt författaren varit viktig historiskt, 

förklaras varför hennes prestationer inte räckte för att nå ut till folket i den utsträckning 

författaren menar att hon förtjänat, följande: 

 
Men Panna Czinka var en omvittnat ful, mörkhyad, piprökande zigenska som spelade på gehör (utan 

noter). (Klingfors, 2003, s. 124) 

 

Klingfors (2003) uttrycker här att anledningen inte enbart var att hon var kvinna, utan även 

hur hon såg ut och förde sig. Detta trots att hon var en kvinna som haft stor betydelse inom 

folkmusik, och som ofta fick spela för högt uppsatta personer i Ungern. Sättet som Klingfors 

(2003) uttrycker sig på i ovanstående citat är en anledning till varför diskursen måste ses som 

pseudofeministisk. Avsikten med ovanstående citat är att problematisera varför kvinnliga 

musiker fått så lite utrymme i historien, men genom formuleringen flyttas fokus från målet. 

Frågan om svårigheten för kvinnliga musiker att nå ut med sin musik blir genast ytlig och 

handlar inte alls om musiken längre. På så vis är Klingfors snarare oavsiktligt med och 

reproducerar och konstituerar den maskulint hegemoniska diskursen. 

 

På skolverkets hemsida framgår det att lärare inom ämnet historia ofta i högre utsträckning än 

andra ämnen använder sig av kurslitteratur, och låter undervisningen styras av litteraturen. Att 

döma av kommentarerna i forumet för musiklärare så tycks detta mönster även stämma in på 

musikhistorieundervisning. Undervisningen läggs upp utifrån kurslitteraturens innehåll, vilket 
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på skolverkets hemsida bemöts följande: 

 
För att undvika att läroboken styr på ett negativt sätt är det upp till läraren att göra ett medvetet didaktiskt 

val och att kunna skilja kursplan från läromedel. Att en lärobok utger sig för att vara anpassad för en viss 

kursplan betyder inte automatiskt att den täcker allt. (Skolverket, 2015c) 

 

Kurslitteraturen påverkar även eleverna. Det som i klassrummet presenteras som en sanning, 

blir det som eleverna tar med sig därifrån. I en artikel ur tidskriften Högre utbildning lyfter 

Eckart och Fjordevik (2015) en tanke om att litteratur inte bara berättar något, utan att, 

 
  den skapar och traderar bilder av människan, som i sin tur påverkar läsarnas uppfattningar om könsroller, 

 normer och värderingar. (Eckart & Fjordevik, 2015, s. 129) 

 

Här uppstår därför en risk att en skev bild av historien presenteras. Ohlander (SOU 2010:10) 

presenterade i sin rapport att de historieböcker som används inom skolan inte uppfyller det 

krav som skolan ställer på jämställdhet, eftersom större delen av allt fokus riktas till manliga 

personer. Detta är ett mönster som även syns i den musikhistoriska litteratur som detta 

examensarbete är baserat på. Män är kraftigt överrepresenterade. Det finns en medvetenhet 

om problematiken i mäns överrepresentation, men osäkerheten på hur problemet ska bemötas 

visar sig genom den pseudofeministiska diskursen. 

 

5.2 Den problematiserande diskursen 
 

Det som återkommer i både den pseudofeministiska diskursen och den problematiserande 

diskursen är att fler kvinnor behöver lyftas fram. Det som skiljer dessa två åt är att den 

problematiserande diskursen menar att kvinnor kan, och bör, lyftas genom att förklara varför 

så få kvinnor finns med i musikhistorien. 

 

Klingfors (2003) gör ett kraftfullt ställningstagande genom att i förordet uttrycka sig följande: 

 
Det är hög tid att överge 1800-talsföreställningen att musikhistorien ytterst har formats av en handfull 

vita, kristna, heterosexuella män som noterat musik. (Klingfors, 2003, s. 5) 

 

Formuleringen tyder på ett missnöje, och antyder att män med en viss hudfärg, vissa religiösa 
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åsikter och med en viss sexuell läggning är de som dominerat samhället genom historien. 

 

Av alla källor jag har tagit del av är det oerhört få kvinnor som lyfts fram. Inte heller har det 

funnits mycket till förklaring till varför det ser ut på det viset. På så vis får man lätt bilden av 

att kvinnor genom tiderna inte bidragit med någonting alls. Dock finns det små fragment som 

indikerar att så inte är fallet. Oftast sker detta dock precis som Ohlander (SOU 2010:10) visat:  

 
Utrymmet för kvinnors historia är minimalt och har oftast karaktären av inskott i den övriga texten. Också 

i avsnitt som behandlar kvinnor slår manliga perspektiv igenom. (SOU 2010:10, s. 67) 

 

Ett exempel på ett tillfälle då en förklaring ges till varför kvinnor fått ta så lite plats, är ur 

Klingberg (2003). 

 
Manlig vokalensemble var den ledande ensembletypen för avancerad flerstämmig vokalmusik fram till 

1700-talets slut. […] Detta berodde bland annat på att kyrkan inte erbjöd kvinnor utbildning och 

anställning. (Klingfors, 2003, s. 25) 

 

”musikhistoria.se” nämner en viss Clara Schumann, och lyfter fram att hon blev en 

framgångsrik kompositör, men Klingfors (2003) går längre än så. Boken förklarar att det 

sannerligen funnits kvinnor genom historien som bidragit musikaliskt, men att de hamnat i 

skymundan. Boken använder orden klassisk och oklassisk musik, och menar att många 

kvinnor varit aktiva inom den senare musikstilen. Boken menar även att det blir problematiskt 

att försöka lyfta fram kvinnor genom historien bara för sakens skull, och menar att det skulle 

ge en felaktig bild av historien. Det Klingfors (2003) uttrycker i ovanstående stycke är ett 

exempel på ett resonemang ur den problematiserande diskursen.  

 

Bara en av alla källor jag granskat har sträckt sig ända fram till nutid, och dagens 

populärmusik. Det handlar om en av länkarna på ”Musikrum Rickard”. Idag finns det 

mängder av framgångsrika, och vad som därför kan kallas historiskt viktiga, kvinnliga 

musikskapare. Dock speglas inte detta i musikklassrummet, där musiken ofta är äldre musik 

som lärare valt ut (Ericsson & Lindgren, 2010). Att idag, på samma grunder som tidigare, 

hävda att det skulle handla om en uppvärdering av kvinnors prestationer vore att förbise en 

sanning. Några av de absolut viktigaste musikaktörerna vi har idag, baserat på antal 

strömmingar på Spotifys topplistor, är kvinnor (Spotify, 2017). 
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I föreningen KVAST som arbetar för att kvinnliga tonsättare ska få möjlighet att framföra sin 

musik, syns spår av Den problematiserande diskursen. Föreningen är inriktad på konstmusik 

skriven av kvinnor och har tre huvudsyften. Det första är: 

 

 -  att öka andelen kvinnliga tonsättare på repertoaren. (kvast.org). 

 

Vilket på sätt och vis är ett spår av den pseudofeministiska diskursen och dess kvotering, men 

de resterande två huvudsyftena uttrycker något annat. Föreningen strävar även efter: 

 
-  att öka kunskaperna hos programråd om vilken repertoar som finns av kvinnliga tonsättare över 

alla tider och geografiska gränser samt 

 -  att öka medvetenheten om genusperspektivet i repertoarvalet. (kvast.org) 

 

Även om KVAST ständigt jobbar för att mer musik komponerad av kvinnor ska framföras, så 

är det inte bara en kvotering det handlar om. Då två av deras tre huvudsyften är att 

problematisera situationen kring kvinnliga tonsättare och att öka medvetenheten om 

genusperspektivet i repertoarval är den mest framträdande diskursen den problematiserande 

diskursen.  

 

 

5.3 Det diskursiva undervisningsinnehållet 
Utan att det uttryckligen finns antecknat att vi i Sverige följer en musikalisk kanon vid 

musikundervisning, så kan man se tecken på att en sådan existerar. Det som kännetecknar en 

kanon är att det finns ett visst urval av någonting, i det här fallet musikaliska verk och 

musikskapare, som allmänt är erkända som viktigare än något annat. När man både på 

lärarutbildningar, undervisning på lägre nivåer samt i litteratur fokuserar på samma verk och 

musikskapare, skapas alltså en kanon.  

 

I föreliggande examensarbete finns en del namn som återkommit i alla källor. Dessa är till 

exempel Mozart, Beethoven och Bach. Det tyder på att dessa tre, enligt många, har varit av 

extra vikt för historien. Eller åtminstone att den diskurs som råder anser att så är fallet. På 

kvinnosidan var det inget namn som återkom i alla källor, men det namn som återkom flest 
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gånger var Clara Schumann. I ett av fallen ansågs hon så pass viktig att man valde att endast 

nämna henne, men inte hennes make Robert Schumann som även han var en stor kompositör. 

Detta gör att den enda kvinnan som möjligen skulle kunna räknas ingå i den kanon som yttrat 

sig, är just Clara Schumann. 

 

Klingfors (2003) menar att en del kriterier behöver uppfyllas för att kunna ingå i den 

musikaliska kanonen. Några sådana kriterier kan vara att det är en man som är vit, kristen och 

heterosexuell (Klingfors, 2003). 

 
Hur viktigt detta med etnisk bakgrund kan vara framgick, när en tidskrift för några år sedan publicerade 

argument för att Beethoven var mulatt (mörkhyad, svartlockigt hår, det fanns hovtrumpetare med 

afrikanskt ursprung i Bonn där Beethoven föddes etc.). Detta utlöste ett indignerat tumult i delar av den 

klassiska musikvärlden liknande det som utspelades, när en intet ont anande forskare visade att Händel 

troligen var bög. Sånt snusk ville man inte höra talas om. (Klingfors, 2003, s. 121) 

 

Reaktioner på den kanon som bildats har blivit påbörjandet av en parallell kanon enbart 

beståendes av musik komponerad av kvinnor. Dessutom, eftersom det i historien saknas 

kvinnliga kompositörer som kan jämföras med, till exempel, Mozart, händer det istället att 

man försöker uppvärdera kvinnliga tonsättare vars namn man stöter på, vilket visar spår av 

den kvoterande diskursen. Dock menar Klingfors (2003), i enlighet den problematiserande 

diskursen, att fokus bör läggas på att ifrågasätta historien. 

 
I århundraden har kvinnor arbetat som yrkesmusiker, och på senare tid har bristen på kvinnor i 

musikhistoriska översikter uppmärksammats. Detta har dock snarare lett till ett fruktlöst sökande efter 

kvinnliga motsvarigheter till Mozart och Beethoven än till ett ifrågasättande av den musikhistoriesyn, 

som gör att kvinnor hamnar utanför. (Klingfors, 2003, s. 123) 

 

Ericsson och Lindgren (2010) visar att skolämnet musik idag handlar allt mer om 

populärmusik, och det de kallar vardagskultur. Däremot, när det gäller ämnesområdet 

musikhistoria, visar mina resultat något annat. När lärarna i forumet fick frågan om vilket 

undervisningsmaterial de använder när de undervisar i musikhistoria, handlade nästan allt 

innehåll om klassisk musik. Det tyder på att ordet musikhistoria bland musiklärare förknippas 

med klassisk musik. En av källorna heter just musikhistoria.se och behandlar enbart klassisk 

musik. En förklaring till varför lärare gör den associationen skulle kunna finnas inom den 

musiklärarutbildning vi har i Sverige idag. 
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5.4 Musikhistorisk diskurs inom musiklärarutbildningen 
I lärarutbildningen på Luleå Tekniska Universitet ingår idag totalt 7,5 högskolepoäng (hp) i 

en kurs som heter Musik och Samhälle. Den här kursen skulle kunna anses motsvara 

musikhistoria. 3,5 hp riktar in sig på klassisk musikhistoria, och resterande 3,5 hp riktar in sig 

på populärmusikens historia. Hur kursupplägget ser ut och hur man behandlar innehållet i 

kurser kan givetvis skilja sig mellan olika universitet, men vad som kan sägas om detta är att 

den totala tiden som läggs på musikhistoria i musiklärarutbildningen är liten. 

 
I förlängningen innebär detta att även universitet här behöver göra ett begränsat urval av vad 

som ska tas upp under musikhistorieundervisningen för musiklärare. Sannolikheten att 

musikhistorieundervisningen på för musiklärare skulle ha ett annat urval än det som lärs ut i 

grundskolan och på gymnasiet är ganska liten, och det innebär att grunden för 

musikhistorieundervisningen sätts på musiklärarutbildningen.  

 

Det framkommer enligt Klingfors (2003) att musikhistoria i slutet av 1800-talet blev ett 

akademiskt ämne, och att ända in på sent 1900-tal var studenter tvungna att vara klassiskt 

skolade för att kunna bli musiklärare (Klingfors, 2003). I mina studier är det mycket som 

tyder på att normer och traditioner som härstammar från den klassiska musiken fortfarande 

kan leva kvar ute i klassrummen genom lärare. Dock menar Asp (2015) att en person, i det 

här fallet lärare, kan uttala en diskurs utan att själv vara i diskursens centrum. Om detta 

stämmer kan inte enbart lärare sägas bära ansvaret för vad som undervisas. 

 

Forskning visar att musiklärare formas genom sin utbildning. Inte bara utbildningen på 

universitet, utan både från folkhögskola och gymnasium, och ibland tidigare än så. De 

diskurser som råder under lärarutbildningen tenderar att följa med ut i studenters arbetsliv. 

(Borgström Källén, 2014) 

 
Musiklärare går alltså ut och undervisar i en utbildningsdiskurs som de själva blivit skolade i. (Borgström 

Källén, 2014, s. 286) 

 

Ovanstående citat skapar ytterligare en balansgång. Om lärarutbildningen skulle lägga mer 

fokus på undervisning om musikaliskt verksamma kvinnor genom historien, skulle det 

innebära att man måste ta tid från någon annan del av utbildningen. På så vis handlar alltså 
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musikhistorieundervisning om att göra ett urval. Klingfors (2003) har gjort ett sådant urval 

där en kvinna har givits plats istället för en man. Boken lyfter nämligen fram Clara Schumann 

men inte hennes man Robert Schumann som även han är en vanligt återkommande 

kompositör i musikhistoriska sammanhang. Exempelvis lyfter musikhistoria.se både Clara 

och Robert Schumann. Urvalet i musikhistoriska läromedel ger blivande lärare en bild av vad 

som bör anses vara betydelsefullt inom musikhistorien. Den oskrivna kanon som 

undervisningen bygger på enligt Ericsson och Lindberg (2010), skulle därför kunna sägas 

härstamma från lärares egen utbildning. Borgström Källen (2014) beskriver detta som en 

sluten utbildningscykel. Baserat på detta, måste det även ses som sannolikt att könsmönster 

och genuskonstruktioner förs vidare inom den slutna utbildningscykeln. På så vis skapas en, 

som Borgström Källen beskriver det (2014), tröghet, som kan resultera i att en förändring av 

diskursen kan komma att dröja. Att barn och ungdomar i tidig ålder väljer instrument efter ett 

traditionellt könsmönster, menar Borgström Källen (2014): 

 
[…] snarare måste ses som ett symtom på, än som en orsak till, diskursens tröghet. (Borgström Källén, 

2014,  s. 289) 

 

Dessutom påverkas lärare, och på så vis klassrummet, av de könsroller och normer som finns 

i samhället.  

 
Det är alltså enklare att göra kön som förut än att söka nya vägar då dessa riskerar exkludering eller 

ifrågasättande vid exempelvis konserter, repetitioner och antagningsprov. (Borgström Källén, 2014, s. 

290) 

 

Den slutna utbildningscykeln resulterar alltså i ett återkommande mönster som kan 

legitimeras genom den maskulint hegemoniska diskursen. Den slutna utbildningscykeln kan 

därför vara anledningen till varför musiklärare inte ifrågasätter läromedels upplägg i den grad 

de egentligen borde utifrån formuleringar i skolans värdegrund. Därför kan Klingbergs (2003) 

formuleringar om fula, piprökande kvinnor, och Musikrum Rickards ifrågasättande av 

elgitarrspelande kvinnor nå ända in i klassrummet. Dock visar Georgii-Hemming och 

Westvall (2010) att elever ifrågasätter lärares upplägg av undervisning. Elever känner av den 

ovan nämnda trögheten, och menar att lärare gör saker på de sätt de alltid har gjort och att 

risken finns att läroplanen förbises.  
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6 Diskussion 
 
I följande kapitel diskuteras inledningsvis metodvalet för föreliggande examensarbete, samt 

hur valet av metod har bidragit till, eller förhindrat resultat. Fortsättningsvis diskuteras 

resultat i förhållande till tidigare forskning, samt pedagogiska implikationer. Till sist ges 

förslag på områden där jag tycker mig se öppningar till fortsatt forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 
Då syftet med examensarbetet var att beskriva hur genus framställs i tryckta och digitala 

musikhistoriska läromedel. , anser jag att valet av litteraturstudie som metod har lämpat sig 

väl för att besvara mitt syfte. Många av mina datakällor rör sig inte inom ramen för vad som 

normalt klassas som litteratur, men då det har visat sig att mina datakällor används som 

läromedel anser jag att valet av litteraturstudie som metod är motiverat. I följande stycken 

diskuteras de svårigheter som uppstått i förhållande till tolkning och trovärdighet. 

 

6.1.1 Det empiriska materialet 
Det empiriska materialet i detta examensarbete består av internetbaserade källor, med 

undantag för en fysisk bok, som används som läromedel vid musikhistorieundervisning. Valet 

av material är baserat på kommentarer i en onlineforum för musiklärare. Eftersom inga 

direkta intervjuer med musiklärare har genomförts kan jag inte visa hur det studerade 

materialet implementeras i faktiskt undervisning, vilket bidrar till en risk för feltolkningar av 

hur materialet används.  Intervjuer hade kunnat bidra med information om hur materialet 

används i faktiskt undervisning, samt hur kritiska lärare är till innehållet. Eftersom fokus i 

mitt examensarbete varit att se hur genus tar sig uttryck i läromedel har det dock inte känts 

relevant att genomföra några intervjuer. Genom att enbart studera innehållet i materialet anser 

jag att examensarbetet får ett tydligare fokus som följer mitt syfte och mina frågeställningar. 

 

6.1.2 Analysarbetet 
Eftersom jag redan innan examensarbetet påbörjades var beredd på att det skulle vara svårt att 

hitta exempel där kvinnor lyfts fram, påverkade det mina val av sökord. Jag gjorde ett aktivt 

val att enbart, med undantag för ordet musikhistoria, använda mig av kvinnorelaterade 

sökord. Dock anser jag inte att detta har påverkat mina resultat negativt. Istället har jag hittat 

exempel där både män och kvinnor lyfts fram, och på så vis kunnat göra jämförelser och se 
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spår av genusrelaterade diskurser. Att det krävs ett aktivt sökande för att kunna visa kvinnors 

prestationer genom historien är visserligen ett resultat i sig. 

 

6.1.3 Felande länkar 
Ett problem som identifierats under analysen av data är att internetsidor och länkar inte alltid 

är pålitliga. Förutom problemet med att referenser saknats och att informationen på så vis kan 

vara felaktig, kan bitar eller hela sidor försvinna. Detta innebär att möjligheten att återkomma 

för att stämma av information kanske inte finns. Utan den möjligheten tappar källor sin 

trovärdighet. Detsamma gäller för skribenter eller lärare som refererar till en källa som inte 

längre existerar. Detta skulle kunna sänka trovärdigheten i mitt examensarbete, men samtidigt 

bör det poängteras att om lärare använder dessa källor i sin undervisning så kan det legitimera 

en granskning av källorna. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
I följande avsnitt diskuteras mina resultat i förhållande till tidigare forskning. Diskussion förs 

kring hur läromedel används och hur traditionella könsmönster eventuellt omedvetet 

reproduceras i musikhistorieundervisning, bland annat genom könskvotering. Avslutningsvis 

diskuteras lärares och elevers ansvar gällande källkritiskt tänkande. 

 

6.2.1 Könskvotering 
Connell (2009) pratar om produktionsdimensionen, som handlar om ett genusfördelat 

samhälle. Arbetsuppgifter delas in efter kvinnoyrken  och mansyrken. Vid sammanfattning av 

min insamlade data ser jag tecken på att musikhistorieundervisningen fortfarande är präglad 

av detta, och därför reproduceras traditionella könsmönster. Problemet som tycks uppstå när 

någon börjar prata om kvinnliga tonsättare, låtskrivare och musiker är att det tycks bli lite 

utav ett ultimatum. Antingen pratar lärare, läromedel och media bara om män, eller så 

anstränger man sig lite extra och pratar bara om kvinnor. Vill man hitta kvinnliga 

kompositörer tipsas man om att söka sig till KVAST. 

 

Eftersom den inofficiellt accepterade musikaliska kanon som vi nu fått i Sverige till så stor 

del består av män, så skapas en parallell kanon, bestående av enbart kvinnor. Antingen får 

alltså kvinnor en alltför otillräcklig representation eller så blir de på ett konstlat sätt 

kompenserade, vilket paradoxalt nog gör att de inte ses som kompositörer i första hand, utan 
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kvinnliga kompositörer. 

 

När jag i vardagen pratar med musiklärare märker jag att det finns en medvetenhet om att 

kvinnor får väldigt lite utrymme i musikundervisningen, däremot är det inte många som har 

en bra lösning på detta. Som det visat sig, beror det till viss del på musiklärarutbildningen, där 

det inte pratas tillräckligt mycket om kvinnors del i musikhistorien. Därigenom finns det en 

okunskap bland aktiva musiklärare. Som nämnts tidigare försöker lärare gärna involvera 

kvinnor bara för sakens skull, vilket legitimeras genom den kvoterande diskursen. Detta leder 

till en uppvärdering av enskilda personer som egentligen inte haft så stor inverkan på 

musikhistorien. Det är även denna kvotering som leder till att en parallell musikalisk kanon 

bildas, med enbart kvinnor. Istället för att lyfta fram de som påverkat historien, och förklara 

varför det ser så ut, landar det ofta i något som kan likställas med ”name dropping”. Bara för 

att man känner att man måste, så börjar man rada upp kvinnliga namn, utan att titta på vad de 

egentligen gjort. Detta ger en lika missvisande bild av historien, som att inte nämna någon 

kvinna alls. I första hand tror jag snarare att lärare bör fokusera på att förklara varför det har 

sett ut som det gjort, vilket skulle vara att ställa sig bakom den problematiserande diskursen. 

Precis som forskning visar (Citron, 1990; Ericsson & Lindgren, 2010; Falthin, 2015), behöver 

ungdomar förebilder att kunna identifiera sig med. Därför är det viktigt att ju närmare nutid 

man kommer, förklara att desto fler musikaliskt verksamma kvinnor finns det. 

 
6.2.2 Musiklärarutbildningen 
Jag funderar över hur musiklärarutbildningen påverkar hur lärare lär ut musikhistoria. Jag har 

nu läst fem år till ämneslärare i ämnet musik på gymnasienivå, och jag försöker dra mig till 

minnes hur mycket vi egentligen har pratat om ämnet. Vi har läst en kurs i musikhistoria. Ena 

halvan fokuserade på klassisk musik, medan den andra halvan fokuserade på pop och rock. 

Jag vill minnas att vi vid något tillfälle ställde oss frågan om hur vi skulle presentera ett 

specifikt innehåll för elever, men egentligen har vi inte gjort mer än så. Min klass har aldrig 

läst någon metodik i musikhistoria, och vi har heller inte fått något tips på vilken litteratur 

man skulle kunna använda sig av. Borgström Källén (2014) visar i sin studie att 

musiklärarutbildningen påverkar hur framtida undervisning kommer att se ut, och menar att 

lärare lär ut i den undervisningsdiskurs de själva blivit skolade i. De attityder och inställningar 

som finns kring musikhistoria under musiklärarutbildningen kommer alltså att följa med ut i 

skolorna. 
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Jag själv har alltid tyckt att det har känts poänglöst att läsa musikhistoria utan att göra direkta 

kopplingar till den musik som är aktuell idag. Precis som Ericsson och Lindgren (2010) 

skriver så handlar det idag mer om att få lösryckta segment ur musiken och kanske titta på 

vilken reklam den är med i. Faktan bakom musiken fyller bara ett syfte, att vara underlag för 

kommande kunskapsprov, och dessutom är den den väldigt begränsad och liknar snarare 

roliga historier eller anekdoter (Ericsson och Lindberg, 2010). Jag förstår varför elever undrar 

varför de behöver kunna vissa saker, om det inte finns någon som helst förankring i samtiden. 

 

Tyvärr tror jag att lärarutbildningens bristfälliga genomgångar av hur lärare bör undervisa i 

musikhistoria har en stor inverkan på hur det faktiskt ser ut i klassrummen. Lärare faller 

tillbaka på vad de själva fick gå igenom under sin egen skoltid, och då missar de samma saker 

som missats innan. En konsekvens är att kvinnliga kompositörer och musiker försvinner ur 

musikhistorien. Läromedel brukar kunna ge exempel på någon kvinna, och ofta handlar det 

om Clara Schumann eller Fanny Henzel Mendelssohn, men i undervisning behöves en 

förklaring på varför det såg ut som det gjorde och att bristen på kvinnliga kompositörer 

genom historien inte beror på kvinnors inkompetens inom musik, utan att det berodde på 

samhällets normer och regler. Dock skriver Klingberg (2003) att kvinnor inte alltid var tillåtna 

att arbeta som kompositör eftersom det ansågs krävas ett geni för att skapa stor musik, och 

kvinnor ansågs inte vara genier (Klingberg, 2003). Med tanke på hur samhället såg ut när de 

nämnda kvinnorna levde, så kanske männen i deras närhet var en förutsättning för att 

kvinnorna överhuvudtaget skulle nå dit de faktiskt gjorde. Dock handlar det om ett samhälle 

som skiljer sig otroligt mycket mot dagens. Givetvis blir det också viktigt att visa när kvinnor 

fick mer friheter, för att till slut beröra dagens musikindustri där kvinnor får ta mer plats. 

 
6.2.3 Pedagogiska implikationer 
När eleverna går ut årskurs 9 förväntas de ha fått kunskap om:  

 
Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet 

och kön. (Skolverket, 2011b, s. 4)  

 

och  

 
Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt 
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betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk. (Skolverket, 2011b, s. 4) 

 

Kanske omedvetet strider dessa två formuleringar mot varandra, vilket jag ska förklara nu. I 

kommentarsmaterialet, utfärdat av skolverket, förtydligas innebörden av formuleringarna. 

Den första av dessa två syftar till att elever ska förstå att:  

 
 Musik kan användas för att förstärka individens bild av sig själv, bland annat utifrån etnicitet, religiös 

 tillhörighet och könstillhörighet. (skolverket, 2011d, s. 16) 

 

Den här punkten avser även att behandla och motverka traditionella könsmönster i form av 

musikstil och instrumentval, samt jämställdhet mellan män och kvinnor. När det sedan i 

undervisningen arbetas med formuleringen om betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och 

musikaliska verk, glöms detta bort. De betydelsefulla blir allt som oftast män genom 

historien. Förmodligen beror det på hur lärare tolkar ordet betydelsefulla. 

Kommentarsmaterialet förklarar detta följande: 

 
Ordet betydelsefulla är centralt, men att välja ut vad som är betydelsefullt måste förstås ur flera 

perspektiv. Den mängd musik som kan anses vara betydelsefull är så omfattande att det inte finns 

möjlighet att hinna med allt under de timmar som timplanen garanterar, utan att riskera att undervisningen 

blir alltför fragmenterad. (Skolverket, 2011d, s. 17) 

 

Skolverket betonar att vilken musik som anses betydelsefull varierar beroende på vem frågan 

ställs till. Därför kan man välja en kritisk synvinkel på området och diskutera vem som har 

bestämt att någon eller något är betydelsefullt, och vem som egentligen har skrivit historien. 

Dock kommer ingen musik att presenteras som betydelsefull förrän läraren lyfter fram den, 

och då är det läraren som har gjort bedömningen. Valde Onsrud, (2013) uttrycker att elevers 

uppfattning påverkas av hur lärare presenterar undervisningsinnehållet, och då blir det ett 

problem om undervisningen enbart mynnar ut i en presentation av manliga tonsättare genom 

tiderna. Då förbises delen om jämställdhet mellan män och kvinnor. När Borgström Källén 

(2014) beskriver klassrummet som en miniatyr av samhället menar hon att de könsmönster 

som finns utanför klassrummet följer med in, men jag menar att det valet till viss del ligger på 

läraren och hur undervisningsinnehållet presenteras. 

 

Under mina år i skolan har jag alltid fått höra hur viktigt det är att vara källkritisk, och därför 
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blivit hänvisade till böcker. Idag, i samband med sociala medier, diskuteras det ännu mer om 

hur viktigt detta är, och det har till och med införts en dag för att uppmärksamma detta. 

Källkritikens dag. Anledningen till detta är att visa för både vuxna och ungdomar hur lätt det 

är att sprida falska fakta via internet. Mönstret i studien visar dock att lärare inte alltid lever 

som de lär. Lärarna själva hämtar undervisningsmaterial och information från bloggar och 

hemsidor, som dessutom saknar källhänvisning. 

 

En vanlig tankegång är att undanbe elever att använda t ex Wikipedai (eller andra osäkra 

källor) som källa. Argumentet brukar vara att vem som helst kan gå in och ändra innehållet i 

texten. Dock är Wikipedia ett uppslagsverk som har väldigt många användare. Eftersom det är 

en källa som så många använder, kommer även felaktig information att korrigeras ganska 

snabbt efter det att den ändrats. I det forum där jag valt att ta till mig tips på 

undervisningsmaterial, händer det att vissa användare ber om någon bra källa, som inte är 

Wikipedia. Detta sker i tron om att andra sidor är bättre, bara för att det inte är just Wikipedia. 

Så är dock inte fallet, om sidan inte kan styrka sin information med någon form av 

referenslista. Med tanke på synsättet på Wikipedia är det förvånande att Musikrum Rickard 

inte anger några källor var informationen är hämtad från. Ur ett källkritiskt perspektiv uppstår 

nu samma problem som med Wikipedia. 

 

I det forum där frågan: vilket material använder du i din musikundervisning? ställdes, var det 

till att börja med inte många som svarade varje gång frågan lyftes. Däremot var det många 

Gilla-markeringar* på dessa inlägg. Det tyder på att det finns en osäkerhet bland lärare. Av de 

kommentarer som lämnades  var det heller inte många konkreta svar. Det var inte helt 

ovanligt att någon lämnade ett tips, men sedan i samma mening tog avstånd från det. 

Till exempel:  

 
 Detta är ju en fin film, men rätt lång […]. (Ur forumet) 

 

 eller  

 
                                                
 
* En ”gilla-markering” är en funktion på Facebook (och andra sociala medier). Om en 
användare samtycker med någon annan användares inlägg finns möjligheten att trycka på en 
knapp där det står ”gilla” för att visa att man samtycker. 
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hur är det med den här filmen. Vet att jag sett den, men hört att det är mycket i den som inte alls stämmer. 

(Ur forumet) 

 

En sida som nämndes några gånger tipsades om på det här viset:  

 
Apropå klassisk musik, kolla gärna sidan musikhistoria.se - väldigt bra med klickbara artiklar om 

perioderna renässans - modernism plus spotifylista med en massa exempel! Välskrivet och pedagogiskt 

verkar det. (Ur forumet) 

 

Tipset avslutas med ”välskrivet och pedagogiskt verkar det”. Verkar det? Antingen tipsas det 

om en sida som användaren inte själv har tittat på, eller så är användaren osäker på sidans 

innehåll. När jag granskade musikhistoria.se, kunde jag konstatera att den här sidan var 

väldigt tydlig med var informationen kommer ifrån. Varje del avslutades med en referenslista. 

Sidan som till och med genom namnet hävdar sig behandla musikhistoria har dock gjort ett 

tydligt ställningstagande. Sidan behandlar nämligen enbart klassisk musik, och ger på så vis 

inte en helhetsbild av historien. Om man kritiskt tittar på innehållet kan även tilläggas att det 

enbart är en kvinna som nämns för sina musikaliska prestationer. Det ger en bild av att 

kvinnor inte varit delaktiga i historien. Om man ser förbi detta faktum så kan även tilläggas 

att det inte heller finns någon förklaring till varför man inte pratar om kvinnor. Det är ett 

utelämnande av en viktig del i historien. 

 

På ”Musikrum Rickard” noterade jag att det sällan, för att inte säga aldrig, fanns någon 

källhänvisning till var informationen är hämtad från. Detta är en viktig detalj att poängtera. 

Även om delar av innehållet ger uttryck för att täcka musikhistoriska delar bra, kan jag inte 

styrka att allt som står där stämmer. Om man utan vidare eftertanke använder detta som enda 

källa i sin undervisning kan man alltså inte hävda att man varit källkritisk. Då kan man inte 

heller vänta sig att elever ska vara källkritiska. Däremot, ger lärare elever skäl till att inte lita 

på sin lärare. Eftersom Georgii-Hemming och Westvall (2010) kan visa i sin studie att elever 

redan är tveksamma till hur undervisningen läggs upp, kan detta resultera i att elever tappar 

mer förtroende för sina lärare. 

 

Då informationen ofta är väldigt knapphändig, skulle materialet nog fungera bättre som ett 

diskussionsunderlag. Sidan som använder sin slogan  
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 Din lärobok i musik på internet. (http://musikrumrickard.blogspot.se) 

 

är snarare en blogg som behandlar musikaliska ämnen. Då webbsidan inte har några 

referenser till var informationen kommer ifrån kan man inte, åtminstone inte ur en 

vetenskaplig synvinkel, hävda att sidan delger en sann bild av historien.  

 

Ett exempel på hur missvisande informationen kan vara är att eftersom kvinnor oftast bara 

nämns i förbifarten läggs inte så mycket fokus på dem, vilket i litteraturen visat sig genom att 

fakta inte överensstämmer källor emellan. Sidan ”musikhistoria.se” lyfter en kvinna vi namn 

Constanses i egenskap av Mozarts syster. När jag berättade detta för mina klasskamrater fick 

jag kraftiga motreaktioner. Några googlingar senare kan det tilläggas att allt tyder på att 

Constanse (som hon egentligen hette) inte var Mozarts syster utan hans fru. Vilken av dessa 

fakta som är rätt är egentligen inte min poäng här, utan poängen är snarare att faktan inte 

kritiskt granskas. I det här fallet kan det vara en slump att faktan blir tvåspårig just när den 

behandlar en kvinna, men signalen detta sänder tyder ännu en gång på att det inte ska läggas 

så mycket fokus på kvinnor genom historien. 

 

Youtube och Spotify tipsades det flitigt om i forumet för musiklärare. Spotify är ju inte en 

direkt informationskälla utan bara en tjänst för musikströmning. Youtube däremot kan vara 

både och, eftersom Youtube dels innehåller musik men även rena informationsvideor. Vissa 

användare i forumet länkade till specifika klipp som de ansåg vara bra underlag, medan andra 

användare kort tipsade i stil med: Pröva YouTube. Det finns mycket innehåll på Youtube, men 

oftast gäller samma sak här, det finns ingen källhänvisning till informationen. Kvalitén på 

klippen är väldigt varierande, och det gör att man lätt kan luras. Ett visuellt tilltalande klipp 

innebär inte att informationen stämmer, samtidigt som ett mycket amatörmässigt utstrålande 

klipp kan vara helt i sin ordning när det kommer till informationen. Som icke kritisk tittare 

skulle jag själv i dessa fall hellre välja det som tilltalar mer visuellt, och då riskera att få fel 

information. Det krävs ett kritiskt öga i dessa fall. 

 

En kommentar i forumet lyder: 

 
Skaffa Pinterest ( om du inte redan har det) och följ ”MusicTecherResources". Som har masor filmklipp 

och presentationer. (ur forumet) 
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Pinterest, en tjänst som bygger på bilder, är ett förvånande tips. Precis som med andra 

internetbaserade tjänster, kan Pinterest se olika ut från dag till dag. Den Pinterest-användare 

som tipset ovan refererar till publicerar bilder med olika musikövningar och länkar till 

youtube-klipp, men när jag granskade sidan kunde jag inte hitta mycket som passade till 

musikhistorisk undervisning. Dock kan bilderna bidra till inspiration. Jag har haft svårt att se 

något mönster eller tydlig diskurs på Pinterest. Om mer fokus skulle lagts på den här källan är 

det möjligt att någon diskurs skulle visa sig tydligare. 

 

Egentligen så länkade nästa tips till en DVD, men jag fick bara tag i boken. Boken i sin tur 

innehåller en CD med ljudexempel, samt har en tillhörande hemsida. Dock fungerar inte 

hemsidan. Tipset löd: 

 
Jag jobbade lite med Klingfors material, men det innebär att uppdelningen mellan klassisk och 

populärmusikhistoria upplöses. Kanske svårjobbat, men jag tycker det är intressant. (Ur forumet) 

 

Den här källan, förutom att det är en bok, sticker ut från mängden. Boken ger en annan vinkel 

på samma historia. Boken lyfter en del saker som ingen annan källa gör, vilket gör att man 

kan börja fundera på om det är fakta, eller författarens bild av det hela. I slutet av boken finns 

ett personregister, med korta beskrivningar av personer som nämns, och en referenslista. Det 

innebär att den som vill kan gå tillbaka och söka igenom annan litteratur för att styrka det som 

står i boken. Dock finner jag det problematiskt att boken återkommande använder 

formuleringen enligt källorna utan att skriva vilken källa man syftar till.  

 

Precis som tipset säger finns det ingen tydlig gränsdragning mellan klassisk musik och 

populärmusik, eller som boken väljer att kalla det, oklassisk musik. Boken är dock skriven på 

ett sådant sätt att man får en tydligare bild av hur samhället såg ut förr i tiden, och 

förklaringar ges till varför män och kvinnor syns olika mycket. Boken behandlar även1900-

talet, om än mest ur en konstmusikalisk synvinkel, men längre än så sträcker den sig inte.  

 

Ur en synvinkel är ändå den här boken den källa som ger bredast bild av historien. Boken 

bjuder in till nya tankegångar och kan resultera i att fler börjar fundera på varför så få kvinnor 

nämns inom populärmusikens historia. Eftersom denna bok lyfter mycket information som 

ingen av de andra  källorna nämner är den ett tydligt trendbrott, men då boken har en 
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referenslista i slutet så kan innehållet styrkas av fler källor. 

 

6.3 Vidare forskning 
Då det inte längre finns någon statlig institution som granska läromedel, har lärare ett ansvar 

att själva kvalitetsgranska sitt undervisningsmaterial.  

 
Det handlar inte bara om att förhålla sig kritisk till läroböcker, utan också till andra källor, t.ex. 

massmedia och internet. (Carlsson & Brömsen, 2011, s. 19) 

 

Idag är det lätt att få tillgång till information vi internet, men det blir samtidigt svårare att 

avgöra vilken information som stämmer. Jag ser en öppning för fortsatt forskning på området 

kring läromedel, och inte bara inom ämnet musik. Vilka läromedel som används i skolorna, 

och om någon har kvalitetssäkrat innehållet framstår för mig som relevanta frågeställningar. 

Allra helst i de ämnen där kunskapen ska mätas genom nationella prov. Dessutom skulle 

studier kunna göras kring lärares inställning till, och kunskap om, källkritik. 
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