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The results of the study will also be put in relation with the Swedish curriculum. We consider 
the study to be relevant for everyone that works in school because the curriculum says that 
music should be involved in teaching and that teachers should counteract the traditional gender 
patterns.  
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för att samla in data, lyssningsexperiment och fokusintervju. Det är viktigt för både musiklärare och 
lärare att känna till att musik och val av musik är en viktig del i elevernas identitetsskapande. Att 
vara medveten om detta gör det möjligt för lärare att få en större förståelse för elevernas språkbruk, 
klädstil, musikstil och attityder. För att få eleverna intresserade för musik och vara mer öppna för 
olika musikstilar kan denna förståelse vara läraren till hjälp. Läraren kan tillsammans med eleverna 
skapa en förståelse för de olika musikstilarna och tillsammans försöka motverka de traditionella 
könsmönster som finns hos elever men även hos vuxna. I läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet och de frivilliga skolformerna Lpo94 står det följande om skolans värdegrund och 
uppgifter: 

 
”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på 

dem, bidra till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.” (s.6) 

 

I Lpo94 står det även följande angående musik och andra uttrycksformer: 

 
”I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 

uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och 

utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, 

musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet.” (s.8) 

 

Att inkludera musik i undervisningen är relevant för alla lärare eftersom det står med i Lpo 94. Det 
är alltså viktigt för både musiklärare och lärare att i sin undervisning arbeta med olika 
uttrycksformer och arbetssätt. Eleverna skall få möjlighet att pröva och utveckla olika sätt att 
uttrycka känslor och stämningar på, genom att använda sig av musik, dans och drama.   

 

Undersökningsområde 

 

Det övergripande fenomenet som studeras är barns musikaliska preferenser och attityder till musik 
av olika genrer. Musik finns alltid närvarande, via tv, radio, mobiltelefoner och olika tv-spel. Musik 
bygger och har byggt upp många elevers identiteter och attityder genom tiderna. Elvis Presley, Sex 
Pistols och Spice Girls är några av de förebilder som påverkat miljontals barn och ungdomar, 
genom deras musik, klädstil och beteende.  

Vi har valt att rikta in oss på en delaspekt av fenomenet, om det finns könsstereotypa mönster i 
barns musikaliska preferenser, det vill säga om barn aktivt väljer musik som bekräftar deras 
identitet som flickor eller pojkar eller snarare vilka förväntningar som finns på flickor och pojkar 
när de skall bekräfta sin identitet. Vi anser att i dagens samhälle exponeras barn av tydliga 
könsuppdelningar i musikvärlden.  
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Kap 2 Teoretiskt perspektiv  

I detta kapitel beskrivs först den tidigare forskningen om barns attityder gentemot musik och 
könsstereotypa val av instrument. Vidare kommer de centrala begreppen att användas för att 
analysera och tolka resultaten från studien.  

Studien kommer att belysas utifrån ett musiksociologiskt perspektiv. Inom musiksociologin 
beskrivs musik som en social upplevelse och belyser sambandet mellan musik och samhället. 
Forskning och undersökningar har utförts bland annat på individers- och gruppers musikpreferenser 
och musikvanor både kulturellt och historiskt.  

 

Tidigare forskning 

 
Vid sökandet efter litteratur använde vi oss av sökord som studeras inom musiksociologi, vilket är 
vårt teoretiska perspektiv för studien. Forskningen som har tagits fram för studien är forskning som 
stödjer vår hypotes. Vi har alltså medvetet inte sökt på forskning som kanske motsäger detta. Vi har 
haft svårigheter att finna primärkällor på de studier som vi redovisar under detta kapitel. Därför har 
vi till stor del använt oss av Hargreaves & North et al. (1997). 

Följande sökmotorer har används för att finna litteratur: Google scholar, Libris och CSA Illumina. 

Följande sökord har används för arbetet: 

Genus (gender), musik (music), identitet (identity), populärmusik, (popular music), musikstudier 
(music studies), könsstereotypa (gender stereotype) 

Vi har inte funnit någon studie som liknar vår, om könsskillnader i barns musikpreferenser. Å andra 
sidan finns det studier om musikframträdande och artisternas relation till publik beroende på kön. 
Men även hur manliga och kvinnliga låtskrivare och musikproduktion påverkar barn och unga. Det 
finns även forskning på ungdomskulturer, men de har varit svåra och är komplexa anser Bennet 
(2000), eftersom musiken har en variation över tid och ett ”märke” för en epok eller stil. För att 
arbetet inte skall bli för brett har vi valt att smala ner den forskning som vi har stött på genom att 
använda oss av studierna kring barns attityder gentemot musik och barns könsstereotypa val av 
musikinstrument. Dessa anser vi vara relevanta för arbetet. Vi anser att det går att finna samband 
och i viss mån göra jämförelser mellan vårt arbete och den forskning vi valt att redovisa. Med hjälp 
av Greens (1997) begrepp angående bland annat förväntningar om och erfarenheter av musik skall 
vi försöka tolka och förstå vilka faktorer som spelar in på elevernas lyssnade under 
lyssningsexperimentet. 

Litteraturen under detta kapitel är utgiven på engelska vilket betyder att vi har översatt och tolkat 
texterna. 
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Abeles & Porter visade pojkar och flickor i åldrarna 5-10 år bilder på, samt spelade upp, 
ljudinspelningar av åtta musikinstrument. De fick sedan välja vilka instrument de gillade, i och med 
detta visade de sina preferenser. Resultaten av elevernas preferenser relaterades sedan med 
resultaten från de tidigare studierna om maskulint och feminint. De yngsta elevernas val av 
instrument visar inget samband med vilka studenterna ansåg vara maskulina respektive feminina. 
Emellertid visade de äldre eleverna könsskillnader genom att flickor visade tycke för feminina 
instrument och pojkar visade tycke för maskulina instrument. Studien visade även att flickor hade 
bredare variation i sina val av instrument. Pojkarnas val tenderade att vara mer begränsade och nära 
den maskulina änden av skalan. 

I en liknande studie av Delzell & Leppla (1992 enligt Hargreaves & North et al. 1997) visade de 
barn i åldrarna 9-10 år bilder på åtta instrument och bad dem välja vilket de helst skulle vilja lära 
sig att spela. Fler flickor än pojkar valde flöjt, klarinett och fiol och fler pojkar än flickor valde 
trummor, saxofon och trombon. Dock ville majoriteten av pojkarna spela antingen trummor eller 
saxofon, majoriteten av flickorna visade tycke för ett bredare antal instrument 

Delzell & Leppla gjorde även en studie där de bad nioåriga barn indikera vilka av 28 instrument de 
trodde flickor respektive pojkar skulle vilja spela. Resultatet visade att flickor i större utsträckning 
kunde förutsäga vad pojkar skulle vilja spela. Detta ansåg forskarna bero på att pojkar visade 
intresse till ett färre antal instrument. Flickor tenderade att välja bland fler instrument och detta 
gjorde det svårare för pojkarna att förutspå vad flickorna valde. Utifrån Delzell & Lepplas resultat 
gjorde O’Neill & Boulton (1996) en studie där de frågade barn om vilka av sex utvalda instrument 
inte skall spelas av flickor respektive pojkar, vilka som var opassande för flickor och vilka som var 
opassande för pojkar. Resultaten visade att flickor och pojkar hade samma uppfattningar om vilka 
instrument som inte skulle spelas av flickor och av pojkar. 

En förklaring till varför barn har restriktioner i sitt val av instrument är att barn före ungdomsåren 
tenderar att reagera negativt mot kamrater som uppvisar beteenden som de uppfattar som opassande 
gällande kön. Sroufe et al. (1993 enligt Hargreaves & North et al. 1997) upptäckte genom sina 
studier att barn som bröt mot könsgränser var mindre populära bland sina kamrater och tenderade 
att bli utsatta för mer våldsam mobbing än de kamrater som upprätthöll könsgränserna. Howe & 
Sloboda (1992 enligt Hargreaves & North 1997) intervjuade 42 talangfulla musikanter i åldrarna 
10-17 som gick på en speciell musikskola. 26 % procent av dessa hade haft problem i 
kamratkretsarna innan de börjat på musikskolan. De hade varit impopulära samt mobbade på grund 
av att de spelade instrument som bröt mot könsgränserna. 

En studie av Bruce & Kemp (1993 enligt Hargreaves & North et al. 1997) visade att det går att 
påverka 5-7-åriga barns preferenser för bestämda instrument, genom att byta kön på den förebild 
som spelade ett bestämt instrument. Till exempel, när barn fick se en konsert med en kvinnlig 
trombonspelare, visade över 20 % intresse för trombonen. I en annan skola, under en konsert med 
en manlig trombonspelare, visade mindre än 2 % av flickorna intresse för trombonen. Liknande 
resultat fanns om pojkar och flöjt. Resultaten visar att barns könsstereotyper om instrument 
övervanns av identifikationen med förebilden av samma kön. Resultaten har ingen ihållande effekt 
då studierna är under korta perioder och eftersom eleverna blir påverkade av sina kamrater. 

Green (1997) använder sig av fyra olika begrepp, inherent musical meanings, musical meanings, 
musical materials och delineated meanings. Green förklarar begreppen musical meanings och 
musical materials med att lyssnaren är avgörande för den respons som musikstycket får. Inherent 
meanings förklarar författaren med att människor har med sig en medfödd, inneboende betydelse 
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Ungdomskultur hur ungdomar skapar stilar och symboler som ett försök att hantera vistelsen i det 
samhälle de lever i. (Lalander & Johansson 2006) De värden, stilar och ideal som kommer i uttryck 
i medier och i ungdomars verksamheter under en viss tid. Ungdomskultur har alltid förknippats med 
någon form av konsumtion, stilar, fritidsnöjen och musik. Det existerar kulturmönster som uttrycks 
både i mediala sammanhang och i ungdomarnas handlingar, som ungdomarna delar på grund av att 
de är unga. Medialiseringen har inneburit att globala uttryck färdas in i hemmen och tillhandahåller 
referensmaterial för identitets- och kulturskapande. Musik-TV och andra liknande program har fått 
en större inverkan på ungdomarnas liv än tidigare. Det finns en stark koppling mellan 
ungdomskulturer och ungdomsgrupper och när de studeras är det viktigt att aktualisera vilka åldrar 
som fokuseras. Deltagandet i olika ungdomsgrupper får helt olika betydelse i olika åldrar beroende 
på vart eleverna är i sin identitetsprocess. (ibid.) 
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Urval och genomförande 

 
Lyssningsexperimentet har genomförts i sex olika klasser från F-3 i två omgångar under två 
veckors tid. Klasserna bestod av en åldersintegrerad F-1, fyra åldersintegrerade år 1-2 och en 
åldersintegrerad år 2 -3. Fokusintervjuerna genomfördes i en av de fyra åldersintegrerade år 1-2 
under en och samma dag. Urval och tidsåtgång skedde enligt nedanstående: 

 

Fokusintervju 1 (år 1, fyra flickor och en pojke) intervjutid ca 7 minuter. 

Fokusintervju 2 (år 1, två flickor och tre pojkar) intervjutid ca 7 minuter 

Fokusintervju 3 (år 2, fem flickor) intervjutid ca 8 minuter. 

Fokusintervju 4 (år 2, fyra pojkar) intervjutid ca 15 minuter. 

 

Vårt urval av informanter grundar sig på våra erfarenheter från vårt arbete med barn, då vi har 
upplevt barns val av musik i åldrarna F-3, då vi erfarit att det finns en uppdelning i vad flickor 
respektive pojkar lyssnar på.   

Vi har valt att använda oss av informanter ur sex åldersintegrerade klasser (118 elever). I och med 
det fick vi en bredd på elever från förskoleklass till år 3, vilket gjorde att vi fick ett bredare spann 
på elever. Lyssningsexperimentet gjorde informanterna enskilt. Fokusintervjuerna skedde i en 
åldersintegrerad klass år 1-2 (19 elever). Klassen delades in i fyra olika grupper (se ovan). Vårt val 
av gruppkonstellationer grundade sig på att vi trodde att vi skulle finna skillnader i informanternas 
svar beroende på vilken sammansättning gruppen hade. Men då det inte framkom några tydliga 
skillnader grupperna emellan, har vi valt att inte lägga lika mycket fokus vid detta.  

Studien är begränsad till våra lyssningsexperiment med hjälp av enkäter samt fokusintervjuer med 
eleverna i F- år 3. Data är specifik för de skolor vi har varit i kontakt med och därför vill vi inte dra 
några generella slutsatser av resultatet från våra undersökningar. 

 

Bortfall 

 

Anledningen till att antalet enkätsvar skiljer sig mellan de två lyssningsexperimenten är att vi har 
utgått från de elever som har varit närvande vid de olika tillfällena. Av olika anledningar var inte 
alla elever där båda gångerna. Som alla lärare vet är inte alla elever alltid närvarande. I resultatet av 
den första enkäten upptäcktes att två av enkäterna inte kunde användas. En elev hade angivit båda 
könen på enkäten. En annan elev ville inte delta i enkät ett. 

I resultatet av den andra enkäten upptäcktes tre enkäter som inte kunde användas. Den första hade 
varit otydlig i att ange vilket kön och klass eleven tillhörde. Eleven hade ringat i alla de alternativ 
som fanns. Den andra hade varken angivit kön eller klass. Den tredje hade fyllt i samtliga 
svarsalternativ på hela enkäten.  
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Användandet av fokusintervjuer ger en större mängd information under en kortare period än vid 
observation, där informationen kommer till observatören under en längre period och inte alltid lika 
synbar. I fokusintervjuer kan attityder, känslor, tankar, erfarenheter och reaktioner infinna sig mer 
framgångsrikt än i andra metoder påpekar Gibbs (1997). Fokusintervjuer bygger på en interaktion 
mellan deltagarna och på ett specifikt ämne som delges av moderatorn (samtalsledaren). Den roll 
som moderatorn antar, avspeglas på de mål som den har med fokusintervjun, men även hur gruppen 
fungerar under samtalet. Morgan framhäver (1996 enligt Wibeck 2000) två olika sätt att genomföra 
fokusintervjuer, strukturerade och ostrukturerade. En ostrukturerad fokusintervju fokuserar mer på 
interaktionen och argumentationen deltagarna emellan. Moderatorns roll är att vara så 
tillbakadragen som möjligt. I en strukturerad fokusintervju fokuserar moderatorn på att styra 
intervjun. Vi ansåg att den strukturerade formen lämpade sig bäst på grund av elevernas låga ålder. 
Intervjuerna strukturerades med förbestämda frågor för att på så sätt försöka få fram elevernas 
uppfattningar, åsikter och attityder gällande lyssningsexperimentets förfarande samt elevernas 
musikpreferenser, uppfattningar och attityder om musik.  

Den interpersonella interaktionen i fokusgrupper påverkas av olika faktorer, till exempel 
förväntningar, gruppdynamik och önskan om samhörighet (gruppkohesion).  

Thomsson (2002) anser att en stor vikt skall läggas på presentation av varje individ i gruppen så att 
det bildas trygghet i gruppen och att alla blir en del av gruppen. Det är viktigt att poängtera för 
gruppen att alla är lika mycket värda och att eleverna är där för att intervjuaren vill höra just deras 
tankar och åsikter. I gruppen är det viktigt att visa respekt för varandra och att inte kommentera 
eller ha synpunkter på varandras uttalanden, utan istället fylla på med egna tankar och reflektioner 
om det som sägs. 

Vid två intervjuare bör en uppdelning göras mellan intervjuarna, dels för att undvika att tala i mun 
på varandra men även för att intervjun skall genomföras strukturerat, vilket är till fördel för 
eleverna som deltar. Fördelen med att ha två intervjuare är att tillsammans tolka och förstå det som 
förmedlats under intervjun. (Thomsson, 2002) Antalet tre i en fokusgrupp, är ett tal som bör 
undvikas, då det kan uppstå en två mot en situation, antalen bör ligga mellan fyra till sex deltagare 
konstaterar författaren. Därför valde vi att ha 4-5 informanter i våra fokusgrupper. 

Dokumentationen av fokusintervjuerna skedde via videokamera och mp3-spelare. Materialet 
transkriberades ordagrant via programmet Express Scribe. Dokumentationen användes som ett 
verktyg för att synliggöra information som annars inte skulle bli synligt. Wibeck (2000) menar att 
varje gång vi observerar, påverkar vår närvaro den information vi fångar in i stunden. En 
videoinspelning kan vara ett hjälpmedel för att se sådan information som inte synliggjordes under 
observationen. 

 

Tillförlitlighetsfrågor och problem 

 
Val av metod kan alltid ifrågasättas och här vill vi uppmärksamma några av de problem som har 
uppkommit utifrån vårt val. 

Val av metod kan ha varit en påverkande faktor på studiens resultat. Lyssningsexperimentet som 
metod har sina begränsningar på grund av att svarsalternativen var få till antal och det fanns ingen 
möjlighet till egna kommentarer. Vi anser att vi valde en bra kvantitativ metod, i förhållande till 
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Vi är medvetna om att låtarna som har valts ut har betydelse för resultatet i studien. Låtens 
aktualitet, vilken artist som framför låten, om låten är igenkänd och låtens genre har betydelse för 
hur eleverna mottar och värderar låten. Det hade även varit möjligt att utforma 
lyssningsexperimentet utifrån andra låtar, valmöjligheterna är åtskilliga. Andra valmöjligheter 
skulle kunna vara att samtliga låtar valts ur samma genre, låtar från samma land eller låtar med 
samma utgivningsår.  

Efter att ha genomfört lyssningsexperimentet har vi reflekterat över låtvalen. Vi funderar över om 
studien gav ett rättvist resultat, då två av låtarna var melodifestivals låtar och dessa jämfört med de 
andra låtarna har fått mycket mer medial uppmärksamhet än de andra den närmaste tiden. 
Melodifestivalen har en stor popularitet hos svenska folket, inte minst hos barn och unga. 

 

Etiska aspekter 

 
Vid genomförande av en enkätundersökning bör fyra av Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer beaktas.  Informationskravet - De som deltar i enkätundersökningen skall vara ordentligt 
informerade om undersökningens syfte och att det är frivilligt att delta. Samtyckeskravet - De 
deltagande skall själva få bestämma om de skall medverka, de skall inte känna några påtryckningar 
för att delta. För personer under 15 år skall vårdnadshavarens samtycke inhämtas. 
Konfidentialitetskravet - De deltagande skall även ges den största möjliga konfidentialitet. 
Nyttjandekravet - de insamlade uppgifter om enskilda personer får endast användas för det enkätens 
ändamål. (Ejlertsson, 2005) 

Eftersom eleverna har svarat på enkäterna i lyssningsexperimentet anonymt har vi endast rådfrågat 
klassernas pedagoger och eleverna själva om samtycke. Inför fokusintervjuerna har vi utformat en 
skriftlig förfrågan till elevernas vårdnadshavare om medgivande till medverkan (se bilaga 1). 

För att fokusintervjun skall genomföras etiskt riktigt är det vitalt att ingen upplever sig själv eller 
sitt privatliv kränkt och att det finns möjlighet till att delta frivilligt. I genomförandet med 
fokusintervjuer är det viktigt att moderatorn berättar och förklarar syftet och hur intervjun skall 
genomföras. I användandet av denna metod är det svårt att utlova full anonymitet. Det är av stor 
vikt att under genomförandet av transkriptionen utföra ändringar i materialet så som namnbyte och 
andra uppgifter som kan kopplas till deltagarnas identitet. Vid användning av ljud eller filmmaterial 
skall dessa förvaras på en säker plats. (Wibeck, 2000)  
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Låten värderas negativt av såväl flickor som pojkar. 

 
Eleverna identifierar låten som en pojklåt, men även 

som en flick/pojklåt. 

Låten värderas negativt av såväl flickor som pojkar. 

 
De flesta eleverna identifierar låten som en 

pojklåt. 

Låten värderas positivt av både flickor och pojkar. De flesta av eleverna kategoriserar låten som en flick/pojklåt. 

 

Pojkarnas omdömen sprider sig över hela skalan. En 

majoritet av flickorna värderar låten högt. 

 

Eleverna kategoriserar låten som en flicklåt men även 

som en flick/pojklåt. 
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Analys av lyssningsexperimenten  

 

Resultatet visar tydligt att det finns könsspecifika mönster i elevernas värderande av låtarna. 
Flickorna respektive pojkarna värderade de låtar högre som framfördes av artister med samma kön 
som de själva. Dessa könsspecifika mönster blev även tydliga i elevernas kategorisering av låtarna. 
Var det en kvinnlig sångare kategoriserades låten som flicklåt som i låt 2, 6 och 8 av majoriteten av 
flickorna. Även pojkarna kategoriserade låtarna som flicklåtar. Om det var en manlig sångare 
kategoriserades låten som pojklåt som i låt 1och 4. Även flickorna kategoriserade låtarna som 
pojklåtar. En förklaring är att eleverna kopplar sin identitet till artistens identitet och personlighet. 
Är artisten typisk ”manlig” blir låten detsamma. I deras identitetsskapande söker de bekräftelse från 
personer av samma kön i sin omgivning och i den musikaliska världen.  

Det var anmärkningsvärt att Sahara Hotnights låt (2) kategoriserades som flick/pojklåt av hälften av 
eleverna, då den borde ha kategoriserats som flicklåt i och med de mönster som visade sig i 
elevernas val av de andra låtarna med kvinnlig sångare. Bryan Adams låt (7) kategoriserades som 
flick/pojklåt av majoriteten av eleverna. Låt 7 borde ha kategoriserats som en pojklåt utifrån de 
mönster som uppstod i elevernas val i de andra låtarna med manlig sångare. Det är tydligen inte så 
enkelt att låtar där kvinnor sjunger blir automatiskt en flicklåt då Sahara Hotnights låt (2) 
kategoriserades som en flick/pojklåt. Detta är problematiskt att tolka då de är aningen tvetydligt, 
men en möjlig tolkning kan vara att de låtar som föll under flick/pojklåt var de låtar där artisterna 
bröt mot den typiska könsnormen. Det kan bero på att Sahara Hotnights låt (2) faller in under 
genren rock och då blir accepterad av pojkarna. Jämför med Bryan Adams låt (7) som även den 
kategoriserades som en flick/pojklåt, men som här sjungs av en man i en kvinnlig genre och därmed 
inte kategoriseras som en pojklåt.  

Likaså är det med Fevens låt (3) som kategoriserades som både en pojklåt och en flick/pojklåt. Det 
kan bero på att genren rap som har en tuffare attityd och på så sätt är mer accepterat hos pojkarna. 
Till skillnad mot de andra låtarna med kvinnliga sångare, bryter Fevens framförande mot de normer 
som anses vara kvinnliga. Man kan också fundera kring hennes mörka röst är en faktor som gör att 
eleverna uppfattat henne mer åt det maskulina. 

Det mönster som framträder är att en låt som framförs av en kvinna i en, enligt eleverna, manlig 
genre kategoriseras som en flick/pojklåt. Det motsatta gäller Bryan Adams låt (7) som framför en 
kärleksballad, enligt eleverna en kvinnlig genre. Olas låt (5) tillhör en genre som tilltalar båda 
könen. Låtens medverkan i Melodifestivalen och den mediala uppmärksamhet den fått kan vara en 
möjlig förklaring till varför låten kategoriserades som en flick/pojklåt. Det är anmärkningsvärt att 
fastän Melodifestivalslåtar är populära bland majoriteten av eleverna, kategoriserade pojkarna Amy 
Diamonds låt (6) som en låt för flickor. Det kan bero på att pojkarna tar avstånd från det som är 
feminint.  

Finns det då kopplingar mellan att pojkarna värderar låten som dålig samt kategoriserar låten som 
en flicklåt det vill säga blir flicklåtar i pojkarnas öron per automatik dåliga just för att de är 
flicklåtar? Det sker en gång när det gäller Dj Sammys låt (8) men samtidigt visar resultaten att det 
inte finns något entydigt mönster att så är fallet eftersom Kens låt (4) av pojkarna både betraktas 
som dålig och pojklåt.  
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Resultat från fokusintervjuerna 

 
Var det några låtar med som ni inte kände igen? 

I alla fokusgrupper kände de flesta eleverna igen alla låtar. De låtar som några enstaka inte kände 
igen var låtarna 3,7 och 8. 

 

Finns det flick/pojklåtar?  Om ja, hur kan man beskriva dem?  

I fokusgrupp 1 svarade de flesta att det fanns flicklåtar och pojklåtar. Rock och manliga sångare 
beskrevs som pojklåtar. Men att även flickor kan lyssna på rock och att pojkar kan lyssna på 
flicklåtar och lunga låtar. 

I fokusgrupp 2 svarade eleverna att det fanns skillnader och att flicklåtar kännetecknas med att de 
har kvinnlig sångare och är kärleksfulla och lugna. Eleverna svarade att pojklåtar brukar vara rock. 

I fokusgrupp 3 hade delade meningar om det fanns flicklåtar och pojklåtar. Pojklåtar är rock och rap 
medan flicklåtar är mera Amy låtar. Men att det egentligen inte spelar någon roll, för flickor kan 
också lyssna på rock. 

I fokusgrupp 4 svarade två av pojkarna att pojkmusik är mer tuff och har mer attityd än flickmusik, 
medan två av pojkarna tyckte det var svårt att skilja på flicklåtar och pojklåtar.  

Enligt fokusgrupperna finns det flick- respektive pojklåtar. 

 

Påverkas man av kompisars musiksmak, det kompisar gillar/inte gillar? 

I fokusgrupp 1 svarade eleverna att de inte påverkas av kompisarna. Dock sade en flicka: 

 ”nehe bara några” 

I fokusgrupp 2 svarade eleverna att de får lyssna på vad de vill. En flicka sade: 

 ”ja det kan man väl, vem har sagt att man inte får det” 

I fokusgrupp 3 svarade eleverna att de inte blev påverkade av varandra. Men en elev uppgav att  
kompisar kan ge tips om musik. 

 ”Emma hade Amy som idol och sen så lyssnade jag hemma och sen vart hon min idol” 

I fokusgrupp 4 svarade alla i gruppen att kompisar inte påverkar vilken musik de gillar och att de 
själva får bestämma vilken musik som de lyssnar på.  

 

Vad är musik för er?  

Eleverna beskrev musik som melodier, låtar, något att dansa och sjunga till och att spela instrument.  

 

Tycker ni om musik? 

 Eleverna i alla fokusgrupperna svarade att de tyckte om musik. 
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Analys av fokusintervjuerna 

 
Eleverna uttryckte i fokusintervjuerna, när vi diskuterade om musik och låtar i allmänhet, tydliga 
könsstereotypa värderingar när det gällde uppfattningar om musik och musikpreferenser. I 
fokusintervjuerna uttryckte eleverna åsikten att det finns typiska flicklåtar respektive pojklåtar. 
Eleverna beskrev flickmusik som lugna och kärleksfull och pojkmusik som hård och tuff.  

Eleverna berättade att rock var något som pojkar lyssnar på och att flickor lyssnar på lugn, 
kärleksfull musik och Amy Diamond. Trots denna tydliga uppdelning framkom ändå att eleverna 
ansåg att det finns ett visst utrymme att bryta stereotyperna och lyssna på vad de vill oavsett kön. 
Samtalen blev ibland väldigt motsägelsefulla, en pojke sade: 

”ni retade mig! Ni ba´, Danne gillar Amy Diamond”(förställd röst) 

Detta visar att utrymme alltså inte är lika med acceptans. Avvikelser precis som i andra 
sammanhang som till exempel flickor som spelar ishockey, killar som dansar balett eller flickor 
som kör racerbilar måste kommenteras/förlöjligas/hånas för att klargöra vad som egentligen gäller. 
Pojken bröt mot normen angående pojkars musikpreferenser och tillrättavisas därmed indirekt 
genom hån. Om det vore helt accepterat att lyssna på vilken musik man vill oavsett kön, skulle 
ovanstående aldrig ha yttrats. Någon/några har uppenbarligen med kommentarer visat normmässigt 
vad som gäller.  

Vi vill mena att det heller inte är någon slump att det är en pojke som gillar flickmusik som blir 
hånad och kommenterad och inte tvärtom. Det framkom aldrig i fokusintervjuerna att flickor som 
gillade pojklåtar blev ”tillrättavisade/hånade” av andra flickor. Flickor verkar inte ha lika snäva 
referensramar. Flickor kan lyssna på pojklåtar utan att bli ”pojkig”.  

I elevernas musikaliska preferenser finns könsspecifika mönster. En stor del av flickorna hade Amy 
Diamond som idol, dels för att hon var bra på att sjunga och dansa. En stor del av pojkarna visade 
tycke för Hammerfall, vars låt är mörkare, tuff och häftig. En möjlig förklaring av denna 
uppdelning av musikaliska preferenser beror på att de identifierar sig med artister av samma kön 
som de själva. 

Många av eleverna sade att de inte blev påverkade av kamraters musiksmak. Men det framkom 
trots det att några elever blev påverkade. En möjlig tolkning kan vara att eleverna blir påverkade 
omedvetet eller medvetet för att de vill känna tillhörighet med andra kamrater. Den musik som 
majoriteten av en grupp lyssnar på, kan vara avgörande för elever att ta till sig för att tillhöra just 
den gruppen.  

Eleverna nämnde flera olika sätt att finna musik som till exempel från radio, tv eller familjen. Att 
media har en så stor roll i elevernas inkörsport till finnandet av ny musik anser vi bero på medias 
roll i samhället. I dagens samhälle lever eleverna i en ungdomskultur där media är en stor del av 
elevernas vardag, musik blir mer tillgängligt för dem då de möter musik från flera olika medier 
dagligen.  

Det framkom även att alla elever, oavsett kön, hade positiv inställning till musik. Detta skulle 
kunna bero på att musik exponeras i media, musik är så mycket mer än bara musiklektionerna i 
skolan. Barn och unga byter bland annat ringsignaler och musik via mobiler och datorer.  
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Kap 5 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera resultaten i ett vidare perspektiv i och knyta an till tidigare 
forskning och centrala begrepp. 

Slutsatser 

 
”Om det är en tjej som sjunger och du tycker om den låten. Vad är det då, kill eller tjej? 

”Kill-låt!” 

”Om jag tyckte den var dålig, tog jag tjej. Om jag tyckte den var bra, tog jag kille. Om jag tyckte 

sådär, både och, tog jag både kille och tjej.” 

Ovanstående citat väcker en intressant tanke om hur eleverna har resonerat kring sina svar, hur de 
har valt att besvara enkäterna och hur deras tankegångar går. Det framkom att det fanns olika skäl 
till att eleverna valde de låtar de föredrog samt kategoriserade dem utifrån deras egna kön.  

Det föreföll som om barnen ser musik som ett sätt att visa könstillhörighet. Vi anser att eleverna är 
väl medvetna om och uttrycker starka uppfattningar om könsskillnader och könsroller gällande 
musik. Å andra sidan uttrycker många av eleverna att de inte spelar någon roll vilken musik som de 
lyssnar på oavsett kön.  Det hela är mycket motsägelsefullt, svårtolkat och komplicerat. Frågan är 
om de är medvetna om att de säger emot sig själva? 

Resultatet visade ju att eleverna kategoriserade låtar med kvinnliga sångerskor som flicklåtar och 
låtar med manliga artister som pojklåtar. Pojkar, i sitt identitetsskapande, drar sig ifrån det som är 
feminint. Detta kan ses som en markering av sin egen identitet i förhållande till andra. Identitet är 
kopplat till kön, eleverna identifierar sig med sitt kön och gör därmed en gränssättning och tar 
avstånd ifrån sådant som är könsbrytande. En annan tolkning kan vara att eleverna inte vågar bryta 
de könsstereotypa mönster som konstrueras inom respektive grupper. Genus som skapas i sociala 
samspel synliggjordes under fokusintervjuerna i och med att eleverna hade tydliga uppfattningar 
om vad flickor och pojkar lyssnar på för sorts musik och vilken musik som är accepterat att lyssna 
på för respektive kön. 

Genom föräldrar, media och samhället avspeglas normer och värderingar. I linje med 
musiksociologin som anser att musik är essentiellt sociala upplevelser sker musik i samspel 
människor emellan. Musik påverkar samhället, samhället påverkar musik, samspelet dem emellan 
sker konstant. Samhällets uppfattningar om manlighet och kvinnlighet påverkar musikvärlden och 
vise versa. Musikvärlden har ibland tydliga likheter med sportens värld där kvinnligt och manligt 
tydligts särskiljs. Män skall vara tuffa rockartister och kvinnor skall vara snygga och mjuka. Dessa 
beteenden och synsätt påverkar barn i deras socialiseringsprocess. Flickor som sjunger eller spelar 
rock framställs som pojkaktiga som till exempel Sahara Hotnights som framställs som tuffa med 
attityd. Pojkar som sjunger ballader framställs ofta som mjuka flickidoler som Ronan Keating. Visst 
förekommer det även att rockgrupper sjunger ballader, men vi tycker oss se i vår omgivning bland 
män att det är mer accepterat att till exempel lyssna på ballader med Metallica som är ett 
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pojkinstrument som till exempel trummor, gitarr och saxofon, medan flickorna har en öppnare syn 
gällande vad som kan vara manligt och kvinnlig. Liknande resultat fann vi när det gäller flickornas 
omdömen om vad som kan vara flick/pojklåt. Medan pojkarna åter igen har svårt att ha ett vidare 
perspektiv utan hellre ser det som svart eller vitt. En stor del av pojkarna värderade låten antingen 
positivt eller negativt.  

Under bearbetningen av lyssningsexperimentet och fokusintervjuerna började vi fundera om 
skillnader i hur eleverna värderar låtarna även kunde bero på musiken och instrumenten i låtarna? 
Ena låten inom genren ballad sjungs av en ung kvinna med pianokomp och den andra låten sjungs 
av en man med inslag av trummor och gitarr. Paralleller kan dras till Delzell & Lepplas studie 
(1992 enligt Hargreaves & North 1997) där barnen fick frågan om vilka instrument de skulle vilja 
spela, där det framkom att pojkarna valde trummor och saxofon, medan flickorna valde främst flöjt. 
Detta kan ha varit en faktor som påverkade barnen i deras värderingar av låtarna. Vi tolkar att de 
skilda resultaten i låt sju och åtta kan bero på detta.  

Andra faktorer som påverkar elevernas svar i lyssningsexperimentet kan tolkas med hjälp av Greens 
(1997) begrepp. Hur eleverna mottar låtarna påverkas av elevernas musical meanings, det vill säga 
att eleverna har förväntningar och föreställningar om låten eller artisten. Elevernas egna 
uppfattningar och erfarenheter ligger som grund till vilken respons låtarna eller artisten får. Om 
låten är välkänd genom media eller artisten är någon som eleverna kan identifiera sig med ökar 
chansen att de fattar tycke för sådana låtar. Okända samt äldre låtar kan vara svårare för eleverna att 
relatera till. Vidare hävdar författaren att musik hela tiden frambringar minnen och erfarenheter. 
Vissa erfarenheter kopplas ihop med andra människors erfarenheter, medan andra är helt 
personliga. Därför kan det vara svårt för eleverna att ha individuella och gemensamma erfarenheter 
och upplevelser till låtar som spelade innan de var födda jämfört med det som spelas idag. 

Kanske är det en självklarhet för många att könsstereotypa mönster finns i barns uppfattningar och 
attityder och att könsspecifika mönster finns i deras val av musik. Det vi vill få fram med studien, 
som är relevant för lärarprofessionen är att i skolan sker elevers socialiseringsprocess samt elevers 
identitetsskapande och grupptillhörighet. Detta visar sig i barns val av musik och är viktigt som 
lärare att vara medveten om. Det mönster som upptäckts i vår studie anser vi är en del av 
traditionella könsmönster av vad som är kvinnligt respektive manligt. Det handlar inte bara om hur 
dessa informanter värderar och kategoriserar musik. Det kan sättas i ett vidare perspektiv, det 
handlar om normer och värderingar i samhället. Skolan liknar ett miniatyrsamhälle, även där skapas 
en mentalitet och normer om vad som kategoriseras som kvinnligt och manligt. Kan det vara så att 
vi har med vår studie fått eleverna att börja tänka i begrepp flick- och pojklåt. Eller fanns det redan 
inom dem omedvetet eller medvetet? 

Utifrån Lpo 94 är ett av lärarens uppdrag att motverka traditionella könsmönster. Vi vill poängtera 
att vi som lärare eller vuxna bör bli mer medvetna om dessa mönster som kan visa sig i många av 
barns handlingar och en av dem är genom val av musik. Därför anser vi att det är viktigt att försöka 
bryta mot de traditionella könsmönster om vad som är kvinnligt respektive manligt inom musik. Vi 
anser att ett exempel kan vara att förmedla jämlika attityder till all slags musik. Varför inte laborera 
med musik, till exempel låta flickor spela rock och pojkar får spela kärlekslåtar? Vi anser att det är 
viktigt att vara medveten om sin egen roll vid presentationen av musik eller musikinstrument, då 
lärare eller vuxna faktiskt kan påverka elevers preferenser. Bruce & Kemps (1993 enligt 
Hargreaves & North et al. 1997) studie visar på detta, att det går att påverka elevers preferenser för 
bestämda instrument, genom att byta kön på den förebild som spelar instrumentet. Deras restultat 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

 

Vad tyckte ni om enkäterna? Var det svårt/lätt? 

Var det några låtar med som ni inte kände igen? 

Finns det flick/pojklåtar?  Om ja, hur kan man beskriva dem?  

Påverkas man av kompisars musiksmak, det kompisar gillar/inte gillar? 

Vad är musik för er?  

Tycker ni om musik? 

Vad lyssnar du på för musik? 

Hur finner/hittar du ny musik? 

Är det okej att som pojke lyssna på ”flickmusik” och vise versa? 
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