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ª (Bildspel om musik och kön i 
populärkultur via leksaker, reklam, tv 
med mera) 



Representera ett undantag 



P3 Guld-galan 2010 



Hör inte hemma i musiken 



ª Populärmusikområdet beskrivet som 
mansdominerat och maskuliniserat 

ª En rad olika projekt som arbetar för att 
motverka obalansen mellan könen 

ª Studien undersöker hur man inom 
sådana projekt talar om genus, 
populärmusik och social förändring 



Studien 

Rundabords-diskussioner med personal 
och deltagare från: 

ª ett tidsbegränsat projekt inom en 
ungdomsorganisation 

ª ett lokalt nätverk för unga musiker 
ª en rocklinje på folkhögskola 
ª ett rock/pop-läger för unga tjejer 



Spatiala (rumsliga) begrepp 

Ta plats 

Rum 

Utrymme 

Territorium 

Position 

Område 

Dörr 



“ta plats” 

ª Både space och place 
ª Utrymme: ”Bagaget tar för mycket plats” 
ª Position: ”Var god tag plats!” 



Olika aspekter av att ta plats 

ª Ta plats med ljud 
ª Ta plats med kroppen 
ª Ta plats i ett territorium/på ett fält 
ª Ta plats i ett eget rum 



Att ”ta plats” innebär att 
balansera mellan… 

empowerment <–-------> objektifiering 



Att ”ta plats” innebär att 
balansera mellan… 

synas och höras <–---> slippa synas och höras 



Begreppet ”ta plats” 
balanserar mellan… 

Rättviseprojekt <–---> Marknadsdiskurs 
 

(jämför uttrycket ”Girl Power” som myntades av riot grrrl-
rörelsen och sedan togs som slogan åt popgruppen The Spice 

Girls) 



Projektet Musik och Genus 
(2009–2012) 

ª  Alla studenter och medarbetare ska kunna göra 
aktiva och medvetna val i syfte att ge kvinnor och 
män lika villkor och full integritet i undervisning och 
i kontakter med skolans stödfunktioner. 

ª  Studenter och medarbetare ska muntligt kunna 
beskriva sina konstnärliga eller yrkesmässiga val och 
kritiskt reflektera över egna och andras val ur såväl 
genus- och jämställdhetsperspektiv som ur andra 
normkritiska perspektiv. 



Aktiviteter 

ª Öppen seminarieserie för personal och 
studenter 

ª Personalseminarier om normkritik 
ª Varje enhetschef ansvara för två 

aktiviteter i sin enhet 



Skepsis – ett “kvinnoprojekt”? 

»Vi har inget genus i vår ensemble 
- vi är bara killar.» 
 
»Har vi satt igång att tala 
om detta har vi inget att förlora 
och kan lika gärna fortsätta.» 



Improvisationsutbildningens 
loggböcker 

ª Förgivettagna begrepp, ideal: 
ª »ett personligt uttryck» 
ª »ta risker» och »ta för sig» 
ª »musiken som ett världsspråk» eller »ju 

mindre prat desto bättre» 
ª »sångare som ömtåliga, utsatta och sköra» 



Normkritiska diskussioner 
relevanta för alla 

ª Arbetsfördelning och delaktighet 
ª Sångarens position 
ª Nervositet, press, prestationsångest 
ª Tydligare kommunikation från läraren 

efterfrågades 



ª  ”Min utgångspunkt (…) är att normer kring musik och 
genus inte kan separeras från normer kring frågor 
om musikaliskt lärande, musikundervisning, 
musikalisk kvalitet och så vidare. Tillsammans 
skapar dessa normer gränser för vad som uppfattas 
som ”normalt” i detta specifika sammanhang.” 

 
(Musik och genus, Lindgren, s. 100) 



ª  Vilka (outtalade och uttalade) normer lägger 
grunden för hur vi bedömer musikaliska 
gestaltningar – och vad får det för konsekvenser för 
frågor om jämlikhet? 

ª  Vilka (outtalade och uttalade) krav har vi på vad 
som kan kvalificeras som hög musikalisk kvalitet – 
och vad får det för konsekvenser för frågor om 
jämlikhet? 

ª  Var drar vi gränsen för vad vi uppfattar som gedigen 
musikalisk kunskap, för vad vi uppfattar som 
kulturarv, för hur vi ser på musikaliska genrer, 
laptopen som instrument och så vidare – och vad får 
det för konsekvenser för frågor om jämlikhet?” 



Cecilia Björck 
Göteborgs universitet 

Institutionen för pedagogik, kommunikation och 
lärande 

cecilia.bjorck@gu.se 
 

Avhandling kan köpas på www.adlibris.se 
eller ladda ner på http://hdl.handle.net/2077/24290 

 
Rapporten från projektet Musik och genus finns att 

ladda ner via: 
http://hsm.gu.se/Samverkan/musik-och-genus 

 


