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Abstrakt 

Syftet med föreliggande studie är att genom textanalyser undersöka och skapa en förståelse för 

vilken genusbild som förmedlas till förskolebarn i vanligt förekommande barnvisor. Studien 

ämnar besvara vilket utrymme kvinnor och män får samt hur genusordningen framställs i 

barnvisor. Empirin består av 209 barnvisor från två sångböcker. 10 av dessa 209 barnvisor har 

valts ut för djupare analys baserat på de visor två förskolor har delgett, samt av egna erfarenheter 

från förskolans verksamhet. Dessa 10 barnvisor fanns att tillgå i sångböckerna. Studien bygger 

på innehållsanalys med både kvalitativa och kvantitativa inriktningar. Resultatet analyseras i 

förhållande till genusteoretiska begrepp som grundar sig i studiens syfte och frågeställningar. 

Studiens resultat visar att majoriteten av visorna är könsneutrala, men att mannen är 

överrepresenterad kvinnan. Utöver den manliga dominansen tillåts mannen ta större plats i 

barnvisorna och skildras med högre status än vad kvinnan har. Resultatet visar även en kvinnlig 

dominans när det gäller förekomsten av föräldragestalter. Studiens slutsats är att därmed att 

mannen är överrepresenterad kvinnan och att mannen ges större handlingsutrymme i jämförelse 

mot kvinnan. Barnvisorna ger därmed en föråldrad genusbild där mannen och kvinnan skiljer sig 

åt. Visorna bryter inte mot det traditionella könsmönstret och representerar ett heteronormativt 

synsätt. 

 

Nyckelord: Genus, barnvisor, genusordning, förskola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord  

Efter otaliga timmar på biblioteket och många uppförsbackar senare börjar denna resa lida 

mot sitt slut. Trots arbetets krokiga väg besitter vi numera en bredare kompetens och ser på 

vår kommande yrkestid ur ett annat perspektiv. Att påbörja en studie innebar en osäkerhet och 

ifrågasättande kring vår egna förmåga som forskare. Längs med arbetets gång växte vi som 

forskare och kan nu i efterhand vara stolta över vad vi åstadkommit. Vi vill även passa på att 

lyfta varandra, då arbetsprocessen har präglats av samarbete, diskussioner och jämbördiga 

arbetsfördelningar. Intresset för musik har alltid funnits med i bilden och idéen att titta på 

barnvisor utifrån ett genusteoretiskt perspektiv växte fram under en kvällsrunda med hunden 

en kylig höstkväll. Vi vill tacka våra handledare, klasskamrater och familj som på olika sätt 

gjort det möjligt för oss att genomföra detta arbete. Utan era råd, stöttning och positiva energi 

hade vi fortfarande stått och stampat på ruta ett. Vi vill även utforma ett speciellt tack till de 

förskolor som delgett oss deras barnvisor och sånger som legat till grund för vår empiri.  

 

Tack! 

 

 

André Karlsson och Mikaela Eriksson 
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1. Inledning  
Sångsamlingen med barnvisor är ett återkommande inslag i förskolans verksamhet (Ehrlin & 

Wallerstedt, 2014). Vidare menar författarna att intentionen med visor och sånger är ofta för 

att skapa glädje, gemenskap och lärande för barnen. Musik har visat sig vara av betydelse för 

barns identitetsskapande då musik främjar barns självförtroende och sociala interaktioner 

(Vesterlund, 2003; Granberg, 2000; Pitts, 2016). Genom musik och sånger blir barn säkrare i 

sin identitet på förskolan (Pitts, 2016). Eftersom barn spenderar ett flertal timmar om dagen 

på förskolan skapar de därmed en del av sin identitet under den tiden. Förskolan är även en 

social arena där genus formas och verkar (Wernersson, 2009). I förskolans uppdrag 

formuleras en genusordning, som ska formas hos barn och präglas av jämställdhet. Det 

innebär och definieras att båda könen ska ges jämbördiga villkor och värderas lika 

(Wernersson, 2009). Pedagoger i förskolan ska utifrån läroplanens uppdrag sträva efter att ha 

ett jämlikt förhållningssätt mot samtliga barn i förskolans verksamhet. Dock gör pedagoger 

omedvetet ofta skillnad på pojkar och flickor (Brodin & Hyllander, 1998). Kåreland (2005) 

betonar att könstillhörighet är en fundamental del i barns identitetsutveckling, där förskola 

och hemmet har en väsentlig betydelse. Tack vare förskolans likabehandlingsarbete är det en 

större medvetenhet kring genusarbetet i förskolan idag i jämförelse med förr 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Av egna erfarenheter ser vi att det finns ett medvetet 

tankesätt kring val av lekmaterial, undervisningsmaterial och utformningen av lärmiljöer. 

Vanliga skönlitterära barnböcker eller äldre läseböcker används exempelvis sällan eller har 

bytts mot böcker som bryter traditionella könsroller (Eilard, 2008). Trots denna förändring i 

förskolan under det senaste seklet har vi uppmärksammat att den traditionella sångsamlingen 

lever kvar med de traditionella barnvisorna. Idag är genusvetenskap ett uppmärksammat ämne 

där det finns en ökad medvetenhet om att texter och bilder kan lyfta fram och stärka 

genusordningen. Sångtexterna kan därmed försvaga eller stärka könsstereotyperna (Kåreland, 

2005). Vad är det egentligen för visor som sjungs tillsammans med barnen i förskolan? 

Representerar visorna traditionella könsmönster eller är det en mer nyanserad genusbild i 

visorna?  

 Ovanstående inledning leder in till vår problemformulering som utgör vilken 

genusbild barnvisorna representerar i förskolans kontext. Vi ser en problematik kring 

användandet av traditionella och vanligt förekommande barnvisor i sångsamlingar, utifrån ett 

genusteoretiskt perspektiv.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Utifrån ovannämnd problemformulering är syftet att genom textanalyser undersöka och skapa 

en förståelse för vilken genusbild som förmedlas till förskolebarn genom vanligt 

förekommande barnvisor. Undersökningen ska svara på följande frågor:  

 

➢ Vilket utrymme får kvinnor respektive män i vanligt förekommande barnvisor i 

förskolan?  

➢ Hur framställs genusordningen i förskolans vanligt förekommande barnvisor? 

 

 

1.2 Begreppsdefinition  

I föreliggande avsnitt presenteras och definieras relevanta begrepp för studien.  

 

1.2.1 Barnvisan  

Sundin (2001) skriver fram att traditionella sånger och barnvisor är ett kulturellt arv. Det är 

sånger och visor som föräldrarna fick lära sig som små, som de sedan har överfört till sina 

egna barn. ”Bä, bä vita lamm”, ”Ekorrn satt i granen” och ”Imse vimse spindel” är sånger som 

idag klassas som traditionella. Det var först i slutet av 1800-talet som barnvisan blev en ny 

svensk genre (Zetterholm, 1969). Tidigare hade barn setts som “små vuxna” vilket innebar att 

det dessförinnan inte fanns en efterfrågan på speciell barnlitteratur. Den nya synen på barn 

skapade ett intresse och en efterfrågan av att ge barn egen musik (Reimers, 1995). 

Pramling Samuelsson (2008) menar att man ska skilja på musik för barn och 

barnens musik när man talar om musik. Musik för barn innefattar visor och sånglekar, där 

vaggvisan är ett sådant exempel. Barnens musik syftar istället på sånger och sånglekar som 

har sin tydliga utgångspunkt i barnens erfarenhetsvärld (ibid).  

 

1.2.2 Musik och identitetsskapande  

Det är bevisat att foster reagerar på ljud, såsom hjärtslag, röster och musik, redan i mammans 

mage. Så tidigt som vid 28:e graviditetsveckan har fostret så pass utvecklade nervbanor att de 

inte bara registrerar ljud utan även lyssnar på ljuden (Bjørkvold, 2005). Vidare menar 

författaren att vid tidig ålder kan musik användas som ett hjälpmedel för att finna ord på hur 

man tänker och vill bli uppfattad. Werner (2009) skriver, i likhet med Bjørkvold (2005), att 
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musik kan ha andra funktioner än som identitetsmarkör, nämligen som en kanal för känslor. 

Vidare förklarar Werner (2009) att musik kan utlösa känslor, men även sätta ord på befintliga 

känslor som annars inte kan förklaras. Musik och känslor har på så sätt ett samspel, som blir 

ett medel för barn att uttrycka sig genom. Barn gestaltar sina upplevelser, tankar och vad de 

vill framföra genom musikaliska uttryck som består av kroppsrörelse, tal och sång. Dessa 

integreras i ett flertal olika aktiviteter som barnet möter i vardagen (Bjørkvold, 2005; 

Jederlund, 2002; Sæther & Angelo Aalberg, 2006 & Uddén 2004). Sången är väsentlig i ett 

barns liv då barnet får möjlighet att uttrycka sig och växa som individ. Sången ”ger puls åt 

leken, form åt kroppsrörelserna och känsla åt rösten” för att citera Bjørkvold (2005, s 65) som 

menar att sången är barnets musikaliska modersmål. Vidare menar författaren att sånger sker i 

sociala sammanhang som många gånger involverar andra. I denna sociala gemenskap ges barn 

möjligheten att berätta vem den är genom att sjunga.  

 Eftersom läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) belyser vikten av att 

förskolan ska organisera en vardag där barnen får leka och lära utifrån samma möjligheter och 

på lika villkor oavsett könstillhörighet, anser vi att barns identitetsskapande genom musik och 

genus är av relevans för föreliggande studie.  

 

1.2.3 Genusordning 

Genusordning uppstår när mannen och kvinnan kategoriseras i två grupper och tillskrivs olika 

egenskaper (Hirdman, 2001). Människan skapar osynliga regler och normer för hur vi ska 

förhålla oss till vad som är manligt och kvinnligt. Författaren presenterar två principer som 

genusordningen följer. Den första principen handlar om att det manliga och kvinnliga är 

varandras motsatser och hålls därför isär. Principen får som konsekvens att människan 

kategoriserar omvärlden utifrån vad som anses vara manligt och kvinnligt. Exempelvis kläder, 

lekmaterial, intressen, yrken och färger. Inom den andra principen beskriver författaren att 

mannen utgör normen för det normala. Effekten blir att män och pojkar värderas högre än 

flickor och kvinnor (ibid).  

 Genusordningen är ett av studiens centrala begrepp, därav är det av största vikt 

att som läsare förstå innebörden. I studien används begreppet för att kunna granska och tolka 

texternas innehåll och på så vis närma sig en förståelse för vilken genusbild som förmedlas till 

barn i förskolan.  
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2. Teoretisk utgångspunkt  
Nedan presenteras den teoretiska utgångspunkt som studien vilar på. Eftersom studien 

undersöker vilken genusbild som framställs i barnvisor samt vilket utrymme kvinnor och män 

får i barnvisor antar studien ett genusteoretiskt perspektiv. Genom att undersöka hur kvinnan 

och mannens framställs i barnvisor samt vilket utrymme de båda könen utgör, är det av 

betydelse att anta ett perspektiv som går att applicera till analysen av den insamlade empirin.  

 

2.1 Genusteoretiskt perspektiv 

Det genusteoretiska perspektivet är ett brett perspektiv, vilket innebär att det innehåller många 

varierande aspekter. En förenklad definition är att det genusteoretiska perspektivet avser de 

ramar och strukturer som sätts för vad som anses vara kvinnligt och manligt, och vilken 

betydelse det har för mannen och kvinnan (Tallberg Broman, 2009). Dessa ramar och 

strukturer produceras i sociala sammanhang, såsom i förskolans verksamhet. Wedin (2009) 

skriver att det i förskolans värld handlar om att kritiskt granska det innehåll som används i 

verksamhetens undervisning och sedan problematisera detta för att undvika genusfällor. Vår 

tolkning är att perspektivet handlar om att reflektera och problematisera normer, värderingar 

och andra maktstrukturer utifrån vad som betraktas som manligt och kvinnligt. Eftersom 

studien fördjupar sig i och analyserar barnvisor utifrån ett genusteoretiskt perspektiv granskas 

innehåll i förskolans undervisning.  

Nedan presenteras begrepp som berör det genusteoretiska perspektivet och som är av 

relevans för studien. De valda begreppen ämnar bistå med att förstå, förklara och värdera 

studiens resultat och höja det till en generell nivå. Begreppen är noggrant utvalda utifrån 

studiens syfte och frågeställningar.  

 

2.1.1 Genus och kön  

Genus är ett begrepp som ideligen ifrågasätts och analyseras inom genusforskningen. Det 

finns flera teoribildningar och skilda synsätt på relationen mellan genus och kön (Kåreland, 

2005). Svaleryd (2002) skriver fram att genus handlar om vårt sociala, kulturella och 

biologiska kön. Vidare förklarar författaren att fokus ligger på relationen mellan könen. Hur 

kvinnor och män beter sig, deras sysselsättning och vad som betraktas vara kvinnligt och 

manligt. Enligt Kåreland (2005) bygger varje samhälle på en genusordning. En ordning där 

det finns tydliga mönster för vad som är manligt eller kvinnligt. Genusordningen innefattar 

kopplingen mellan sysslor och beteende som sätts i relation med manligt eller kvinnligt. 

Författaren menar att genusordningen formar våra liv. Både vad gäller vårt mentala liv men 
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influerar också våra drömmar och förhoppningar. Vidare menar författaren att vad som 

bedöms som manligt eller kvinnligt är både kulturellt och historiskt betingat. Lenz Taguchi 

(2004) och Tallberg Broman (2002) skriver fram en maktdimension i genus, vilket förenklat 

innebär att det manliga är det normala och önskvärda. Det kvinnliga ses då som det avvikande 

och icke önskvärda. Tallberg Broman (2002) påvisar att det rör sig om processer och inte 

givna sanningar. “Skolan, lärare, pedagoger är alla betydelsefulla aktörer i formandet av 

genus”, (Tallberg Broman, 2002, s. 25).  

Vidare menar Lenz Taguchi (2004) att könet är konstruerat och att de likheter och 

skillnader som finns mellan könen är mänskliga påfund. Eidevald (2011) förklarar att synen 

på kön är biologiskt given, och att synen på genus är en social konstruktion i förskolan. 

Hirdman (refererad i Wedin, 2009, s. 46) beskriver att normen för män och kvinnor i dagens 

samhälle är att “det män är och gör är mer värt än det kvinnor är och gör”. Genom detta 

synsätt på män och kvinnor skapas en över och underordning. Det innebär inte att samtliga 

pojkar har en högre status än flickor. Inte heller att alla kvinnor är underlägsna män. Dock 

hjälps vi alla åt att skapa genusordningen (Wedin, 2009).  

Därmed tolkar vi att det är av betydelse att inte endast tänka på vad och hur vi 

uttrycker oss i förskolan, utan att visa i handling och ge olika alternativ. Att kritiskt granska 

det material som används i undervisningssyfte ger upphov till att upptäcka de genusmönster 

som finns och öppnar upp för att bryta gamla mönster och skapa nya. Förskolan har en 

betydande möjlighet att påverka att traditionella normer inte förstärks, utan istället bryts.  

I studiens andra frågeställning presenteras begreppet genusordning. Det innebär att 

studien syftar till att undersöka mannens och kvinnans egenskaper, utrymme, status och sätta 

dem i relation till vad som anses vara kvinnligt och manligt.  

 

2.1.2 Jämställdhet  

Svaleryd (2002) menar att jämställdhet i stora drag handlar om hur könen förhåller sig till 

varandra, samt att flickor och pojkar ges samma och likvärdiga möjligheter. Oavsett om du är 

pojke eller flicka, man eller kvinna ska alla ha samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter i livet (Svaleryd, 2002). Enligt Tallberg Broman (2002) är jämställdhet ett 

begrepp som preciserades och tydliggjordes under 1960-talet. Sedan 1969 bedrivs 

jämställdhetsarbetet inom förskolan då begreppet implementerades i förskolans styrdokument. 

I dagens styrdokument skrivs jämställdhetsarbetet fram i förskolans värdegrund som 

uttrycker:  
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“Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende 

av könstillhörighet. Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar 

barnens utveckling, val och lärande. Hur förskolan organiserar utbildningen, hur barnen blir 

bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på barnen bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska därför organisera 

utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina 

förmågor och intressen, med samma möjligheter och på lika villkor, oberoende av 

könstillhörighet” (Skolverket, 2018, s.3). 

 

 Eidevald (2011) skriver att medvetenheten hos pedagoger är viktig. Vidare 

förklarar författaren att det finns olika arbetssätt där pedagoger erbjuder olika material i 

strävan efter könsneutralitet. Att som pedagog införa arbetssätt, analysera det och sedan låta 

analysens resultat vara grunden för nya arbetssätt visar på en medvetenhet hos pedagogerna 

(ibid).  

 Begreppet jämställdhet är av betydelse för studien då resultatet kommer att 

behandla mannen och kvinnans utrymme, rättigheter och möjligheter och analyseras utifrån 

ett jämställt samhälle och förskoleverksamhet.  

 

2.1.3 Heteronormativitet  

Begreppet heteronormativitet nämns ursprungligen inom queerteorin (Ambjörnsson, 2006). 

En förenklad förklaring av queerteorin är att den associeras med kön och specifikt 

könsnormer. Teorin intresserar sig för hur normer kring människans sexualitet uppstår och 

upprätthålls (Wedin, 2009). Författaren beskriver att i ett heteronormativt samhälle finns det 

strukturer eller normer kring människans sexualitet. Det är en norm att människan är 

heterosexuell och att kvinnor och män har ett sexuellt begär till varandra. All annan sexuell 

läggning blir därmed avvikande. Heteronormativitet grundar sig i att det endast finns två kön, 

man och kvinna. Dessa ses som varandras motsatser och förväntas därmed attrahera varandra 

(ibid).  

Eftersom studien undersöker vilken genusbild som förmedlas till förskolebarn är det 

av relevans att analysera utifrån ett heteronormativt synsätt. På så sätt kan studien granska 

vilken bild av människans sexualitet som representeras i barnvisorna.  

 

2.1.4 Utrymme  

På grund av brist på en definition av utrymme som är i enighet med föreliggande studie har vi 

skapat en egen definition av begreppet för studien och dess forskningsfrågor. I detta 
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sammanhang utgör utrymme hur många gånger det kvinnliga respektive det manliga könet 

omnämns som huvudkaraktär i barnvisorna. I studien definieras även utrymme som det 

handlingsutrymme det manliga respektive kvinnliga könet ges i barnvisorna. Det innebär att 

en barnvisa kan innehålla båda könen men majoriteten av barnvisan hänvisar till något av de 

respektive könen. 

 

2.1.5 Statusroll 

Ridgeway (2001) förklarar att statusfattningar eller social status, är statuspositionen i 

samhället som grundar sig på kön, ras, etnicitet, utbildning och yrke. Vidare förklarar 

författaren att statusuppfattningar eller social status återspeglas mellan en grupp och en annan 

och legitimeras av kompetensskillnader bland personer som tillhör respektive grupp. I 

föreliggande studie definieras statusroll på liknande sätt. Social status, eller statusroll som 

benämns i studien, avser mannens och kvinnans position i arbetsmarknaden, deras yrke, 

inkomst och levnadsförhållanden i det analyserade materialet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

3. Tidigare forskning  
Under denna rubrik kommer relevant forskningsresultat presenteras som berör studiens valda 

problemområde, syfte och forskningsfrågor. Tidigare forskning som behandlar barnvisor 

utifrån ett genusteoretiskt perspektiv är till vår vetskap inte särskilt bred, vilket innebär att vi 

har fått bredda vårt sökningsfält och presentera forskning som på olika sätt är närliggande vårt 

område. Det har även inneburit att vi har fått söka efter forskning som är riktad mot 

grundskolan. Följande teman kommer behandlas: Barnvisor och sånger sett ur ett 

genusteoretiskt perspektiv, Förskollärares förhållningssätt till genus i förskolans verksamhet 

och Förskollärares didaktiska övervägande av barnvisor och sång i förskolan. Efter varje 

tema presenteras en kort motivering om vart studien tar vid i relation till den tidigare 

forskning som presenterats. Därefter kommer forskningsläget sammanfattas och reflekteras 

över.  

 

3.1 Barnvisor och sånger sett ur ett genusteoretiskt perspektiv 

Dansereaus (2014) har analyserat material i utbildningssyfte i musikutbildningen för 

förskollärare i USA. Det analyserade materialet användes i både privata och offentliga 

utbildningsmiljöer och ämnades att användas tillsammans med barnen i förskolan. Författaren 

analyserade och kategoriserade 953 sånger från 19 böcker efter textens huvudkaraktär. 

Studien visade att av de barnsångerna med könsdominanta karaktärer dominerades 65,2 % av 

manligt kön och endast 34,8 % av kvinnligt kön. Studien visade att sångerna innehåller en 

underrepresentation av det kvinnliga könet, även vad gäller de sånger som handlar om 

djurkaraktärer. Författaren menar att jämställdhet i könsrepresentationen bör prioriteras samt 

att förskollärare ska sträva efter att innehållet i sångerna ska ha en jämställd representation av 

könen. 

Hawkins (2007) genomförde en innehållsanalys av två sångböcker som användes av 

lärare i grundskolan. I likhet med Dansereaus (2014) genomfördes studien i USA. Samtliga 

sånger i böckerna analyserades utifrån vilket kön som nämns flest gånger samt vilka 

egenskaper dessa kön tilldelas i sångerna. Resultatet visade följande: i 21 av 53 sånger var 

huvudkaraktären en man, i fyra sånger var huvudkaraktären en kvinna och i 30 av sångerna 

gick det inte att identifiera något kön. Det var med andra ord betydligt fler sånger som 

handlade om män än om kvinnor. Vidare visade resultatet att de egenskaper som tilldelades 

män och kvinnor var könsstereotypiska. Män tilldelades egenskaper som bestämda, 

maskulina, äventyrslystna och självständiga i jämförelse mot kvinnor som gavs följande 

egenskaper: tillgivna, omhändertagande, ömsinta och förstående. Kvinnorna beskrevs också 
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som vackra och trogna vilket inte framgick i någon sång om männen. Författaren kunde även 

utläsa utifrån resultatet att männen gavs karriärer och jobb, så som cowboy, bonde, kung och 

sjöman. I jämförelse med männens arbete tilldelades kvinnorna i sångerna hushållsarbete 

vilket innefattade sömmerska, mamma och tjänare.     

Avhandlingen Så sjöng barnen förr skriven av Netterstad (1982) baseras på 337 

sångböcker som ämnades undersöka vilka värderingar och attityder som skolsångerna 

förmedlar till barn i de sex lägsta klasserna. Avhandlingen omfattar åren 1842–1972 där 

resultatet visar att skolvisan består av många varierande genrer, men som till sin funktion inte 

ändras något markant genom tiden. Vidare visar resultatet att genren som innehåller de 

sedelärande sångerna illustrerar förebilder och levnadsmönster där pojk-och flickrollerna 

framträder med tydlighet. I likhet med Hawkins (2007) studie visar Netterstads (1982) 

undersökning att pojkarna skildras som modiga och handlingskraftiga, till skillnad mot 

flickorna som beskrivs som goda och undergivna.  

Vidare har Egan och Perrys studie (2001) visat att barn utvecklar sin könsidentitet i 

tidig ålder. Författarna förklarar att spädbarn och små barn visar förståelse för könskategorier 

och könsrelaterade attribut. Redan vid tre ålders kan barn identifiera sig med ett kön.  

Sheid (2009) menar att barn och ungas identitetsskapande sker med hjälp av medierande 

verktyg och i samspel med andra människor. Studien utgår från ett sociokulturellt och ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Resultatet visade intressanta aspekter, exempelvis 

förknippade respondenterna musik till olika identiteter och livsstilar. Musiken ansågs vara 

betingande för pojkar respektive flickor. Vidare menar författaren att instrument och olika 

musikgenrer kan tillskrivas respektive kön på olika vis (ibid).   

Hawkins (2007) studie skiljer sig åt mot Dansereaus (2014) och Netterstads (1982) 

studie och avhandling i den mån att Hawkins fokuserar på material som används i 

grundskolan. Dansereaus (2014) och Netterstad (1982) studier är mer generella och inte lika 

praktiknära som Hawkins undersökning. I linje med Hawkins (2007) studie ämnar 

föreliggande studie att behandla material som är hämtat från fältet.  

       

3.2 Förskollärares förhållningssätt till genus i förskolans verksamhet  

Barn formar sin personlighet i samverkan med många olika element i sin vardag, exempelvis i 

mötet med samhället, familj och förskola (Maccoby, 2002). Vidare menar författaren att barn 

oftast utvecklar de attribut som anses typiska för deras kön. Samt att en tillhörighet till 

antingen manligt eller kvinnligt är en grundsten i utvecklingen till vem man är som person. 

Författaren menar att i barndomen påverkas barnen av samhället till vad som anses vara rätt ur 
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ett manligt och kvinnligt perspektiv. Barndomen kan därför ses som startpunkten på barns 

könstillhörighet (Maccoby, 2002 & Egan & Perry, 2001).  

 Servos, Dewar, Bosacki och Coplan (2016) genomförde en studie i Kanada där 

materialet samlades in genom telefonintervjuer med förskollärare. Syftet var att genom 

intervjuerna undersöka om barns kulturella bakgrund hade någon påverkan på hur dem lekte 

på förskolorna, samt vilka lekar dem valde. Resultatet visade att pojkar och flickor ofta 

behandlas olika, både i hemmet och i förskolan. Traditionella könsstereotypiska beteende 

uppmuntras och förstärks då de är socialt accepterade. Dock skriver författarna att i de yngre 

åldrarna leker barnen oftast tillsammans i en blandad grupp. När barnen börjar bli äldre, fyra 

till sex år, är det vanligt att pojkar leker tuffare lekar som involverar riddare samt polis och 

tjuv. Detta kan i sin tur ses som att pojkarna tar avstånd från flickornas lugnare lekar och 

väljer mer maskulint valda lekar (ibid). Vidare visade resultatet att kulturen i hemmet 

speglade sig i förskolans verksamhet vilket ledde till att barnen valde de lekar som ansågs 

vara socialt accepterade. Till exempel fick pojkar höra av sina föräldrar att de inte ska leka 

utklädnadslekar, vilket resulterade i att pojkarna tog avstånd från de lekarna även i förskolan. 

I studien framgick det med andra ord att förskollärarna identifierande ett samband i barns 

lekar och hemmet vad gäller barns identitet- och könsskapande.  

I Ärlemalm Hagser och Pramling Samuelsson (2009) studie visade resultatet att 

förskollärarnas bemötande gentemot barnen var en viktigt grund i förskolans genusarbete. 

Studien genomfördes i Sverige i sex förskolegrupper och materialet samlades in med hjälp av 

videoobservationer med fokus på lek och lärande. Resultatet visade att de deltagande 

förskollärarna engagerade sig mer i pojkarnas frågor än vad de gjorde i flickornas frågor. 

Vidare fick forskarna syn på att maskuliniteten var överordnad då förskollärarna valde att ge 

de pedagogiska redskapen mer maskulina egenskaper. Ett centralt resultat i studien är att 

genus konstrueras av både pedagoger och barn i förskolan. Dock var det främst barnen som 

var nyskapande och det var barnen som utmanade de rådande strukturerna då förskollärarna 

var mer benägna att agera könsstereotypiskt (ibid). 

 I kontrast till detta menar Aina och Cameron (2011) att det är viktigt att förskollärare 

är medvetna om könsstereotypiska lekar och beteende då barn redan från födseln blir präglade 

med vad som anses vara stereotypiskt rätt ur samhällets ögon. Vidare menar författarna att 

genom en medvetenhet går det att motverka och jobba mot könsstereotypiska mönster redan 

från barns yngre åldrar.       

Ovanstående forskning är av relevans för föreliggande studie eftersom musik ingår i 

förskolans undervisning. Eftersom studien ämnar undersöka framställningen av mannen och 
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kvinnan i vanligt förekommande barnvisor är det av intresse att granska vilken genusbild 

barnvisorna representerar.  

 

3.3 Förskollärares didaktiska övervägande av barnvisor och sång i förskolan 

I Simeonsdotter Svenssons (2009) avhandling framgår det att samlingen i förskolan utformas 

för att skapa lärandetillfällen i sociala sammanhang, där både barn och vuxna deltar. 

Davidsson (refererad i Simeonsdotter Svensson, 2009) menar att samlingen har en social och 

emotionell innebörd även om innehållet i samlingarna skiftar.  

 Still (2011) genomförde en studie kring barnvisors innehåll och hur det 

förmedlas till barnen. Undersökningen bygger på en hermeneutisk ansats då författaren vill 

förstå de planerade musikaktiviteterna. Resultatet visade att pedagogerna flitigt ställde frågor 

kring innehållet i texterna. De använde bilder som förstärkande material för att tydliggöra 

innehållet för barnen. Vidare menar författaren att pedagogerna förklarar och förtydligar de 

ord som barnen inte förstår i texterna. Studien visade att barnen ifrågasatte enskilda ord och 

handlingar som inte överensstämmer med deras erfarenhet och verklighet. Vidare visade 

resultatet att pedagogerna förmedlar ett kulturarv genom användning av traditionella 

barnvisor. Forskningen belyser vikten av närvarande pedagoger som möter barnens 

funderingar.  

 I sin avhandling presenterar Alvestad (2001) sin studie som baseras på data från 

djupintervjuer med åtta svenska förskollärare. Studien bygger på svenska förskollärares 

uppfattningar av den pedagogiska planeringen och praktiken, i relation till den svenska 

läroplanen. Resultatet visade att det som planeras i förskolans musikaktiviteter är barnens 

görande, snarare än vad barnen ska lära sig av aktiviteten. Eftersom förskolan fokuserar på 

barns görande istället för lärande genomförde Asplund Carlsson, Pramling och Pramling 

Samuelsson (2008) ett projekt som syftade till att förändra pedagogernas tankesätt kring 

innehåll och barns lärande i förskolans musikaktiviteter. Studien har en variationsteoretisk 

utgångspunkt och deltagarna erbjöds utbildning i nytänkande kring undervisning i relation till 

läroplanen för förskolan för barns lärande och förändrade kunnande. Det genomfördes 

intervjuer i början och slutet av projektet. Resultatet visade att pedagogerna uttryckte ett 

förändrat synsätt om estetik och lärande. Från att ha barns personlighetsutveckling som mål 

och att se sina egna brister på kunskap inom musik som ett hinder, uttryckte pedagogerna i 

slutskedet av projektet att de blivit mer medvetna om vikten av att formulera lärandeobjekt 

även inom musiken och övriga estetiska uttrycksformer. Studien visar att den övergripande 
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diskursen om innehållet av musikaktiviteterna handlar om att barnen ska ha roligt och ges 

möjlighet att koppla av.  

 I likhet med Asplund Carlsson, Pramling och Pramling Samuelsson (2008) 

skriver Saar (2005) om estetiken, exempelvis sång och musik, som medel för både lärande 

och glädje. Författaren genomförde en studie som fokuserade på estetiken som metod för att 

lära ut akademiska ämnen. Metoderna för studien var mikro-etnografi och diskursanalyser där 

materialet samlades in på två skolor under 1,5 år. Resultatet visade att det fanns stora hinder 

att interagera kreativa aktiviteter och estetik till akademiska ämnen. Vidare presenterar 

författaren två inriktningar för estetiken, svag och stark estetik. Inom svag estetik menar 

författaren att kunskapsinnehållet inte ändras och att estetiken appliceras för att göra tråkiga 

ämnen mer lustfyllda. Med stark estetik avser författaren att estetiken används för att förändra 

kunskapsinnehållet, exempelvis kan stark estetik förändra synsättet på sångexter.  

Vår studie kommer i analysskedet reflektera och problematisera pedagogers didaktiska 

roll vad gäller val av visor och sånger i förskolan, eftersom vi undersöker vilken genusbild 

som visorna förmedlar till förskolebarn.  

  

3.4 Sammanfattande reflektion 

Ovan har tidigare forskning presenterats som visar att barn redan i tidig ålder utvecklar sin 

identitet och personlighet. Barn formas utifrån samhällets syn på vad som anses vara manligt 

och kvinnligt betingat, vilket innebär att barn utvecklar egenskaper som anses tillhöra deras 

biologiska kön. Detta anses vara en viktig del i utveckling till vem man är som person och kan 

ses som startpunkten på barns känsla av könstillhörighet.  

 Vidare har forskning visat att flickor och pojkar behandlas annorlunda baserat 

på deras kön och traditionella könsstereotypiska beteende uppmuntras då dem är socialt 

accepterade. Dessa könsstereotypiska beteende kan exempelvis kopplas till barns val av lek. I 

barns yngre åldrar är det vanligt att både flickor och pojkar leker tillsammans. I takt med att 

dem blir äldre sker dock en separation och det är vanligt att könsstereotypiska lekar framhävs. 

I relation till detta har forskning visat att det är viktigt att pedagoger har ett medvetet tankesätt 

kring kön och genus för att på så vis kunna utmana och bryta könsstereotypiskt beteende.  

 Berörd forskning visar att musik anses vara en bidragande faktor till barns 

identitetsskapande samt att huvudrollen i barnvisor representeras till störst del av män. 

Kvinnan är underrepresenterad och beskrivningen av mannen och kvinnan är 

könsstereotypiska. Det vill säga att mannen beskrivs som modig och handlingskraftig och 

kvinnan som godhjärtad och undergiven.  
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Utbudet av studier kring barnvisors innehåll i relation till ett genusteoretiskt perspektiv 

har varit smalt. Trots att några artiklar och avhandlingar har framställts (till exempel 

Dansereaus, 2014; Hawkins, 2007 & Netterstad, 1982) saknas det forskning som fokuserar på 

barn i förskoleåldern. Det hade således varit intressant med ytterligare forskning inom 

området som inriktar sig på förskolan och barnvisor som används i dess kontext. Med tanke 

på att barn i tidig ålder utvecklar sin identitet och personlighet och att texter formar barn är 

det av intresse att ta hänsyn till såväl barnvisor som musikaktiviteternas innehåll. 
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4. Metod 

I föreliggande avsnitt redogörs det för val av undersökningsmetod, urval och avgränsningar, 

empiriskt material, forskningsetiska aspekter samt analysverktyg och analysprocess.  

 

4.1 Val av undersökningsmetod  

Val av metod grundar sig i studiens syfte och forskningsfrågor. För att kunna besvara 

forskningsfrågorna utgår studien främst utifrån en kvalitativ metod. Bryman (2011) skriver att 

skillnaden på en kvalitativ och kvantitativ metod är att inom det kvalitativa spektrumet 

inriktar sig forskaren mer på ord än på siffror. Forskaren söker alltså efter rika och fylliga data 

och inte hård reliabla data. Eftersom studien ämnar undersöka kvinnans och mannens 

utrymme i barnvisorna har studien inslag av en kvantitativ metod, genom att studien 

undersöker hur många gånger ett fenomen förekommer i texterna. Vidare skriver Ahrne och 

Svensson (2015) att det finns många skäl att som forskare studera texter. Enligt författarna 

påverkar texter vårt samhälle och ger oss människor föreställningar om hur samhället är och 

borde vara. Vidare är det viktigt som forskare att ta hänsyn till de texter som analyseras då de 

tillhör olika genrer. Texter produceras därmed för olika sammanhang och vi som författare 

måste därmed närma oss en förståelse för i vilket sammanhang texten konsumeras, till 

exempel om de ska informera eller underhålla (ibid).  

Studien bygger på textanalys i form av innehållsanalys som metod. För att bearbeta 

materialet kommer både en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys användas. Motivering av 

analysverktygen kommer redogöras för senare i texten.  

  

4.2 Urval och avgränsningar  

Vi tog kontakt med tre avdelningar på tre förskolor i Sverige. Från vår studentmejl skickade 

vi ut ett informationsbrev som beskrev syftet med undersökningen och att vi önskade få ta del 

av de barnvisor och sånger som de använder i den dagliga verksamheten tillsammans med 

barnen. Det blev ett bortfall på en av tre respondenter och våra egna erfarenheter från VFU 

och tidigare arbetsplatser fick till viss del prägla studiens empiriska material. Vi tog även 

kontakt med en bibliotekarie på ett närliggande bibliotek som delgav oss några av de mest 

lånade sång-och barnvisböckerna för att kunna redogöra ett sammantaget resultat och 

analysera specifika visor. Det framgick inte under vilken tidsperiod bibliotekarien avsåg men 

vi tänker att det rör sig om hennes verksamma tid som bibliotekarie på det utvalda biblioteket. 

Vi har därmed arbetat med ett bekvämlighetsurval som baseras på tillgängligheten till 

sångböckerna (Bryman, 2011). Vi har valt att titta på sammanlagt 209 barnvisor, varav tio av 
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dessa har analyserats på ett mer djupgående plan. De 10 barnvisor som ligger till grund för 

analysen är de visor och sånger som förskolorna delgett oss samt våra egna erfarenheter av 

visor från tidigare arbetsplatser och VFU-perioder. De analyserade barnvisorna fanns tillhands 

i de två sångböcker vi lånade från biblioteket.  

 I valet av barnvisor som grundar sig på våra egna erfarenheter från förskolans 

verksamhet har vi varit värderingsfria och valt barnvisor som vi vet förekommer i förskolans 

verksamhet. Samtliga 209 barnvisor är på svenska och 46 av dem klassas som traditionella. Vi 

har valt att inte utesluta någon typ av genrer eftersom vi vill få en bred och representativ bild 

av användandet med barnvisor i förskolan. Eftersom högtidssånger och visor om djur är ett 

återkommande inslag i förskolans verksamhet tog vi beslutet att inte undvika sånger likt dem. 

Hade vi valt att analysera särskilda delar och uteslutit vissa sånger hade resultatet kunnat bli 

otillförlitlig. Eftersom vi tittar på barnvisor föll det naturligt för oss att inte analysera 

populärmusik, då det inte passar in för denna studies ramar.  

 

4.3 Empiriskt material 

4.3.1Våra bästa barnvisor  

Hahne (2008) har sammanställt visor och sånger för barn, med barn och till barn. Boken 

inriktar sig på visor barn själva kan sjunga och dansa till. Boken erbjuder noter, ackord, 

tonarter och texter som gör att den som vill kan både spela och sjunga tillsammans med 

barnen. Författaren skriver fram att boken innehåller alla de traditionella visorna, men även 

nyare sånger som blivit allmänt omtyckt genom film, TV eller på förskolan.  

Boken har sammantaget 198 visor och sånger. Vi har valt att titta på den generella 

bilden av kvinnan och mannen som framställs i dessa visor. Därför har vi gått igenom 

samtliga 198 visor i vår innehållsanalys men valt ut nio visor för en djupgående analys utifrån 

innehållsanalys. 

 

4.3.2 Alla barnens bästa sångbok  

Gahrton (2017) har skapat en färgsprakande barnbok med klassiska och nyare sånger och 

visor för barn. Samtliga sånger presenteras med noter och ackord. Boken finns också utgiven 

som skiva som går att finna på Spotify och Itunes Store. Där finns det även möjlighet att ta del 

av karaokeversionen av visorna.  

 Boken har sammanlagt elva visor och sånger och vi har genomfört en 

innehållsanalys på samtliga av dessa visor. För djupare analys har vi valt ut en av visorna. 
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4.3.3 Barnvisor  

Dessa tio barnvisor valdes ut utifrån den respons vi fick från de förskolor vi kontaktade samt 

utifrån våra tidigare erfarenheter.  

Sångtitel  Textförfattare  

När mamma var liten  Astrid Lindgren  

Marchleken  Alice Tegnér  

Var bor du lilla råtta?  Britt. G. Hallqvist 

En bonde i vår by  Traditionell  

Sjörövar-Fabbe Astrid Lindgren 

Lille katt  Astrid Lindgren 

Mors lilla Olle  B. Nordström  

Det var en gång en målare  Thore Skogman 

Trollmors vaggvisa  Margit Holmberg  

Josefin  Theodor Larsson 

 

4.4 Forskningsetiska aspekter 

I denna studie har det tagits hänsyn till de forskningsetiska huvudkrav som formulerats av 

Vetenskapsrådet (2002). Det innebär att vi tog hänsyn till informationskravet genom att ta 

kontakt med respektive förskola och informerade dem om syftet med vår studie. Genom att 

informera berörda om att vi endast kommer använda det insamlade materialet i 

forskningssyfte beaktade vi nyttjandekravet. Vi meddelade samtliga involverade att arbetet 

kommer att publiceras på DIVA och därmed bli ett offentligt dokument. För att ta hänsyn till 

samtyckeskravet gjorde vi det tydligt för förskolorna att de själva fick ta valet över att lämna 

ut material från förskolan till oss. Slutligen beaktade vi konfidentialitetskravet genom att vi 

informerade samtliga förskolor om att förskolans namn inte kommer framgå i arbetet. 

Eftersom det blev ett bortfall på 1 av 3 respondenter och studien dessutom kompletteras med 

våra egna erfarenheter kommer vi inte nämna vart dessa erfarenheter kommer ifrån.  

I utformandet av informationsbrevet till de tre förskolor valde vi att inte nämna att 

studien står på genusteoretiska grunder. Valet grundade sig i att vi inte ville påverka deras val 

av barnvisor och därmed undvika en så kallad intervjueffekt. Det innebär att de intervjuade 

(eller i vårt fall, de som delgav oss verksamhetens barnvisor) medvetet eller omedvetet förstår 

vad som förväntas av dem (Patel & Davidsson, 2011). Hade vi informerat om vårt 
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genusteoretiska perspektiv hade det kunnat leda till att respondenterna valt att delge oss de 

barnvisor som de anser är genusmedvetna, men som sällan används i verksamheten.  

 

4.5 Analysverktyg och analysprocess  

I föreliggande avsnitt presenteras de analysverktyg som har använts i studien samt stegvis 

redogöra den analysprocess som har genomförts. För att kunna besvara studiens 

forskningsfrågor har innehållsanalys som analysverktyg valts. Analysprocessen har grundat 

sig i det genusteoretiska perspektivet som har förklarats ovan i texten. 

 

4.5.1 Kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys 

I föreliggande studie kommer det empiriska materialet bearbetas med hjälp av 

innehållsanalys. Då studien främst är av kvalitativ inriktning kommer större delen av det 

empiriska materialet att behandlas utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Dock behövs inslag 

av kvantitativ innehållsanalys då studien ämnar besvara det utrymme som ges till det manliga 

respektive kvinnliga könet i barnvisorna.  

 Bryman (2011) förklarar att en innehållsanalys går att applicera på de flesta 

dokument och texter. Vidare framhäver författaren en skillnad mellan en kvalitativ och en 

kvantitativ innehållsanalys. Inom en kvalitativ innehållsanalys finns det utrymme att bearbeta 

och omstrukturera begreppsbildning, datainsamling, analys och tolkning. Detta brukar inte 

genomföras inom kvantitativ innehållsanalys. Inom kvantitativ innehållsanalys angriper 

forskaren texten utifrån förvalda kategorier som sällan ändras under processens gång. I den 

kvalitativa innehållsanalysen har det lagts fokus på ord och beskrivningar medan det har 

fokuserats på siffror och hur många gånger något omnämns i den kvantitativa 

innehållsanalysen. Vidare har det undersökts kring mannens och kvinnans handlingsutrymme 

i den kvantitativa delen av innehållsanalysen. Utifrån innehållsanalys sker den kvantitativa 

och kvalitativa innehållsanalysen på ett systematiskt sätt utifrån förvalda kategorier och 

teman. Vidare menar Bryman (2011) att dessa kategoriseringar och teman grundar sig i de 

företeelser som forskaren finner intressanta för given studie I likhet med denna beskrivning 

har vi valt att analysera barnvisorna utifrån följande kategoriseringar: Mannens och kvinnans 

utrymme i barnvisor, Mannens och kvinnans egenskaper och utseende i barnvisor samt 

Mannens och kvinnans statusroll och familjebild i barnvisor. Nedan redogörs det stegvis för 

bearbetningen av det empiriska materialet utifrån kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys.  

1. Forskningsfrågor formulerades utifrån problemformulering.  

2. Fördjupning inom tidigare forskning samt 209 barnvisor.  
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3. 209 barnvisor lästes igenom två gånger. 

4. 209 barnvisor lästes igenom med hjälp av kodningar av mannens och kvinnans 

utrymme i barnvisorna. I detta steg togs det hänsyn till de visor som hade 

oidentifierbart kön.  

5. 209 barnvisor lästes igenom med hjälp av kodningar av framställningen av mannens 

och kvinnans egenskaper och utseende. Enskilda ord skrevs ned som beskrev mannen 

och kvinnan.  

6. 209 barnvisor lästes igenom med hjälp av kodningar om mannens och kvinnans 

stausroll och familjebild. Yrken, relationer och ekonomi skrevs fram i kodningarna.  

7. 10 barnvisor (de som används i förskolan) analyserades utifrån de genusteoretiska 

begrepp som det redogjorts för ovan i texten. Dessa begrepp är: identitetsskapande, 

genusordning, statusroll, genus och kön, jämställdhet och heteronormativitet.  

.         

4.5.2 Kodning och kodningsschema  

I analysprocessen användes noggrant utvalda analysfrågor för att på ett strukturerat sätt 

bearbeta och besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Vidare undersöktes barnvisorna var 

och en för sig och svaren skrevs ner i kodningscheman. Enligt Bryman (2011) utgör kodning 

en viktig del av innehållsanalysen. För att hålla studien inom ramarna för innehållsanalys har 

det utformats kodningscheman samt kodningsmanualer. Kodningarna har utformats utifrån 

vad som är relevant för studien. Därav består första kodningen av hur många gånger mannen 

och kvinnan utgör huvudrollen i barnvisornas samt en kolumn som innehåller de barnvisor där 

könet inte går att identifiera. Övriga kodningar består av framställningen av mannens och 

kvinnans egenskaper och utseende samt vilken statusroll som mannen och kvinnan har som 

går att utläsas i barnvisorna. Dessa kodningsscheman innehar de 10 barnvisor som valts att 

specificeras på och som besvarar studiens forskningsfrågor.  

 För att nå ett resultat utgick studien från dessa analysfrågor:  

1. Hur många gånger omnämns mannen som huvudkaraktär i barnvisorna? 

2. Hur många gånger omnämns kvinnan som huvudkaraktär i barnvisorna?  

3. Hur många gånger är huvudkaraktärens kön oidentifierbart i barnvisorna?  

4. Vilka attribut och egenskaper tillskrivs mannen i barnvisorna? 

5. Vilka attribut och egenskaper tillskrivs kvinnan i barnvisorna?  

6. Vilka statusroller tilldelas mannen i barnvisorna? 

7. Vilka statusroller tilldelas kvinnan i barnvisorna?  
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4.6 Reliabilitet och validitet  

Eftersom vi har valt att analysera innehållet i barnvisor utifrån ett genusteoretiskt perspektiv 

har det varit viktigt att ställa rätt forskningsfrågor. Av den orsaken att vår studie grundar sig i 

ett genusteoretiskt perspektiv, har det inte varit av intresse att undersöka exempelvis i vilka 

tonarter barnvisorna sjungs eller vilka rörelser som används till barnvisorna. Studien hade då 

ansetts ha låg validitet. Förenklat sett menar Bryman (2011) att validitet handlar om förmågan 

att mäta det forskaren avser att mäta. Studien syftar till att undersöka framställningen av 

genusordningen i barnvisor samt vilket utrymme mannen och kvinnan får i de undersökta 

barnvisorna. För att nå en hög validitet har vi kopplat vår metod till vårt syfte och våra 

forskningsfrågor. Vi har noggrant valt ut vilka metoder som varit lämpliga för det vi ville 

mäta. Genom våra metodval har vi fått ett resultat som ger studien en hög validitet. Eftersom 

vi endast har valt att utgå från textanalys har det inte skett någon yttre påverkan på resultatet. 

Hade vi istället haft intervjuer som metodval hade respondenterna kunnat påverkas av 

varandra, av oss eller av undersökningen i sitt sammanhang. Bryman (2011) menar att 

reliabilitet avser undersökningens tillförlitlighet. Allwood och Erikson (2010) menar att en 

forskning ska vara värderingsfri och saklig för att kunna ses som tillförlitlig. I vår granskning, 

bearbetning och analys av vår empiri har vi därmed varit så sakliga som möjligt.  
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5. Resultat & analys 

I föreliggande avsnitt kommer resultatet och analysen presenteras. Avsnittet är uppdelat i tre 

teman som är baserade på de kategoriseringar som genomfördes i analysprocessen. Under 

första rubriken presenteras mannens och kvinnans utrymme i barnvisorna, under andra 

rubriken presenteras mannens och kvinnans egenskaper och utseende och slutligen 

presenteras mannens och kvinnans statusroll och familjebild.  

 

5.1 Mannens och kvinnans utrymme i barnvisorna  

Tabell 1: ett utdrag ur bilaga 2 som påvisar utrymmet mellan män, kvinnor och oidentifierade 

huvudkaraktärer i de 209 barnvisor som studien bygger på.  

Manlig huvudroll  Kvinnlig huvudroll  Oidentifierbar huvudroll  

En sjöman for... Blåsippor  Singa singa lill  

Fader Abraham  Idas sommarvisa  Du skåning  

Goddag  
 

Denna ringen den ska vandra  

En bonde i vår by  
 

En taggatrå  

Grevens hund  
 

Hej tummen upp  

Gubben i lådan  
 

Honkytonk  

Lilla Ludde  
 

Huvud axlar knä och tå  

Karl den tolfte  
 

Två kineser spelte klarinett  

Akta dig för krokodilen  
 

I medelhavet  

Hej baberiba  
 

Klappa händerna  

Rauk-rock  
 

Ole dole doff  

Sill i dill  
 

Min hatt den har tre kanter  

  

Resultatet visade att 72 av 209 barnvisor har en man eller pojke som huvudroll, till 

skillnad mot de 17 av 209 barnvisor som utgör kvinnors och flickors utrymme i barnvisorna. 

Männen och pojkarna förekommer därmed 26 % mer än kvinnorna och flickorna i de 

barnvisor vi har tagit del av. I 99 av 209 barnvisor framkommer inget kön, dessa sånger är 

skrivna utifrån jag, du, vi, ni, min och din. I 26 av dessa 99 barnvisor har illustratörerna 

tecknat bilder på män och pojkar och i 21 av de 99 barnvisorna visas bilder på kvinnor och 
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flickor. Vidare har vi kunnat utläsa att djurkaraktärer ofta är av manligt kön. 36 av 209 

barnvisor har manliga djur som huvudroller eller biroller. I 7 av 209 barnvisor framställs 

djuren vara av kvinnligt kön. I resultatet framgick det även att bröder gavs större plats än 

systrar i dessa barnvisor samt att kvinnor ges föräldraegenskaper i större utsträckning än vad 

männen ges. Vidare visar resultatet att i de sånger där båda könen förekommer får mannen ett 

större handlingsutrymme än kvinnan.  

 

5.1.1 Analys     

Vårt resultat visar i likhet med Dansereous (2014), Hawkins (2007) och Netterstads (1982) 

studier att män och pojkar utgör ett större utrymme än kvinnor och flickor i de barnvisor vi 

har tittat på. Vårt resultat kan kopplas till Tallberg Bromans (2002) definition av 

maktdimension inom genus, vilket innebär att det manliga ses som det normala och önskvärda 

medan det kvinnliga blir avvikande. Utifrån det utrymme och handlingsutrymme som mannen 

och kvinnan ges, kan vi utifrån genusordningen och författarens definition tolka resultatet som 

att det manliga är det ordinära medan det kvinnliga blir avvikande. En tänkbar konsekvens av 

den manliga dominansen i barnvisorna är att pojkar i förskolan lär sig att ta större plats än 

flickorna. Eftersom Brodin och Hyllander (1998) skriver fram att pedagoger ofta gör skillnad 

på pojkar och flickor och ger större talutrymme till pojkarna gentemot flickorna i förskolan, 

kan barnvisorna bidra med en bild av att pojkarna förväntas ta större plats än flickorna. Det i 

sin tur kan resultera i en genusbild där mannen bär på makten och kvinnan ses som mindre 

värd, vilket kan kopplas till Hirdman (2009) som lyfter att normen för dagens samhälle är att 

det mannen gör är mer värt än det kvinnor gör. Det kan därmed tolkas som att det kan skapas 

en över och underordning, där kvinnan ses som underordnad mannen. I linje med vad 

Svaleryd (2002) skriver ska mannen och kvinnan, oavsett kön, ges samma möjligheter och 

rättigheter i livet. Genom att underordna kvinnan och ge henne ett begränsat utrymme i 

visorna ges hon inte heller samma rättigheter och möjligheter i livet. Det kan förstås som att 

mannen i sin tur inte har samma skyldigheter som kvinnan. Å andra sidan är det inte männen 

som bär skulden på deras dominans i barnvisorna, utan snarare kvinnans då textförfattarna till 

största del är kvinnor. Barnviseproduktionen har historiskt sett varit ett kvinnodominerat yrke 

och med tanke på kvinnans position i dåtida samhälle, kan det vara en rimlig orsak till att 

även barnvisorna är mansdominerade. Kvinnorna får däremot ett större utrymme vad gäller 

föräldraskapet än männen. Det kan å ena sidan tolkas som att kvinnan är mest lämpad för 

omsorg av barnen, å andra sidan kan det tolkas som att kvinnan besitter lägre status än 

mannen och får ansvara för barnen och hushållet.  
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 I barnvisan Josefin (Våra bästa barnböcker, 2008) tyder titeln på att visan 

handlar om en kvinna. De två första verserna ger handlingsutrymme till kvinnan, Josefin. 

Dock framgår det att Josefin har en fästman som heter Jonathan. Allt eftersom tar Jonathan 

över handlingsutrymmet, vilket kan tolkas som att Josefin får en biroll snarare än en huvudroll 

i visan. Det är även Jonathan som tar besluten och utför handlingarna som nämns i visan. I 

slutändan är Josefins roll endast att göra det som Jonathan säger till henne, samt att sy på sin 

symaskin.  

Å andra sidan är det viktigt att ha i beaktning att huruvida ett specifikt kön omnämns i 

barnvisorna, behöver inte innebära att något av könen är mer normalt eller avvikande än något 

annat. Det är dock av relevans att ha en medvetenhet kring val av barnvisor och vad dem 

förmedlar i förskolans verksamhet.  

 

5.2 Mannens och kvinnans egenskaper och utseende  

Tabell 2: 

Barnvisa Mannen/pojken Kvinnan/flickan 

När mamma 

var liten 

 
“När mamma var liten då var hon så 

rar och så tjock och så trind som en 

bulle, och då sa hennes far att den 

ungen är rar, men hon ser inte ut 

som hon skulle, tycker jag, tycker 

jag, tycker jag, tycker jag, nej, hon 

ser inte ut som hon skulle”.   

Marchleken “När jag sist gick ut att vandra 

mötte jag bland många andra först 

en herre, stolt och tvär, han 

spatserade så här: hm, hm, hm, hm, 

hm, hm å hm”.  

“När jag sist gick ut att vandra 

mötte jag bland många andra sen en 

dam, så nätt och fin, hon trippa´ 

fram med vänlig min: tra la la, tra la 

la, tra la la å tra la la”.  

Mors lilla 

Olle 

“Klappar så björnen med händer 

små, räcker fram korgen: Se här, 

smaka på! Nalle han slukar mest av 

allt vad där är: Hör du, jag tror att 

du tycker om bär!” 

“Mor fick nu se dem, gav till ett skri. 

Björnen sprang bort, nu är leken 

förbi! Å, varför skrämde du undan 

min vän? Mor lilla, be honom 

komma igen!” 

Lille katt “Lille far, lille far, lille söta faren, 

en sån karl, en sån karl, det är tur 

vi har`en.” 

“Lille mor, lille mor, lille söta mora, 

ho fick skor, ho fick skor, men de var 

för stora.” 

Sjörövar-

Fabbe 

“Sjörövar-Fabbe farfars far, är 

minsann en sju särdeles karl. Kring 

alla hav han far och far, tjo-hej 

hade litan lej. Sjörövar yrket 
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passar´n bra. Det är bara att röva 

och ta, och det sa Fabbe gillar jag, 

tjo-hej hade litan lej.” 

 

Den övergripande bilden av mannen i de 209 barnvisorna är att han är en stilig, stolt och stark 

herre som rider iväg över berg och hav. Med både bälte och svärd far han ut i världen för att 

tillintetgöra diverse fiender. Han sliter och arbetar dagarna i ända. Han skördar, ger sig ut i 

krig, jagar bovar, målar och besegrar pirater över de sju haven vilket gör mannen 

ansvarstagande. Aldrig klagar han.  

Pojkarna i visorna beskrivs som äventyrslystna, modiga och busiga. När det manliga 

genuset yttrar sig i en djurkaraktär har de ofta egenskaper såsom stark och farlig. Pojken 

beskrivs som aktiv och är ofta i rörelse, vilket även bilderna illustrerar.  

Kvinnan framställs som den rara, söta, varma kvinnan som sjunger glatt för sina barn 

medan hon bäddar ner dem omsorgsfullt i sina sängar. Hon är glad, snäll och skiner som en 

sol. I de sånger vi tittat på framställs kvinnan som både godhjärtad och tålmodig. Om 

kvinnan i visan inte följer normen, utan anses vara “okvinnlig”, är hon oftast ett troll eller en 

häxa. Kvinnan beskrivs vissa gånger som vacker och nätt och andra gånger som tjock och 

fet. Då ofta av mannen. 

Liten och nätt sveper flickan fnittrandes förbi genom livets utmaningar. Hela livet 

förklaras som en solskensdag. Flickan beskrivs som hjälpsam då hon är moderns lilla 

hjälpreda som sopar golven rena och tar hand om djuren.  

 

5.2.1 Analys 

Vi har tidigare nämnt att sångsamlingen är en stor del av förskolans vardag (Ehrlin & 

Wallerstedt, 2014). Eftersom könsidentiteten formas i interaktion och samspel med andra, 

prövar och övar barn ett könsspecifikt beteende under sångsamlingen i förskolan (Björkvold, 

2005). Vi har valt att titta närmare på visan När mamma var liten (Våra bästa barnvisor, 2008, 

s. 213) och vilken genusbild den förmedlar till unga flickor. Visan handlar om en flicka som 

är rar och snäll men är alldeles för tjock samt har konstiga öron och en märkvärdig näsa. 

Hennes uppmuntran är att trots att hon inte ser ut som hon ska, har hennes far accepterat 

henne.  

Fixeringen vid flickan eller kvinnans utseende är ett återkommande inslag i 

barnvisorna. Enligt normen är flickorna nätta och fina, medan flickan i denna visa bryter mot 

det normala och har brister som hennes far belyser. Återigen blir flickan avvikande, i detta fall 
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genom hennes utseende. Trots barnvisans innehåll har den en moral som tyder på att du duger 

som du är. Utifrån barnvisans innehåll tolkar vi att kvinnan ska se ut på ett visst sätt. I detta 

fall är tjocka kvinnor och flickor det icke önskvärda. I denna visa anser sig fadern ha rätten att 

kommentera flickans utseende och nedvärdera hennes kropp. Utifrån begreppet jämställdhet 

kan det uppstå problematik kring detta uttalande av fadern. Om denna visa används i 

förskolans sångsamlingar kan det sändas ut signaler till barnen som tyder på att de tjocka inte 

är av samma värde som de smala. Vi tolkar även att fadern positionerar sig högre än kvinnan 

då han anser sig ha rätten att kommentera hennes kroppsform.  

I jämförelse mot den nätta och rara kvinnan i Marchlek (Våra bästa barnvisor, 2008, s. 

200) beskrivs männen som stolta och rakryggade. Sättet som männen för sig på kan tolkas 

som att de har auktoritet i jämförelse med flickorna som är mer smidiga och lekfulla i det 

sättet de rör sig på. Utifrån genusordningen kan barnvisan tolkas som att texten förespråkar 

mannens auktoritet framför kvinnans. Redan i framskrivningen av kvinnan förväntas hon ta 

mindre plats än männen.  

I Mors lilla Olle (Våra bästa barnvisor, 2008, s. 201) kan Olle tolkas som modig i 

mötet med björnen. Han både samtalar och berör björnen som i vanliga fall klassas som stark 

och farlig. Kvinnan, eller Olles moder, kan i denna visa tolkas som rädd då hon skriker till vid 

synen av björnen. Utifrån genusordningen är detta egenskaper som klassificeras som manligt 

och kvinnligt. Barnvisan bryter därmed inga traditionella könsmönster.  

 I visan Lille katt skrivs fadern fram som liten och söt. Nästa mening lyder “en 

sån karl, en sån karl, det är tur vi ha´en” (Våra bästa barnvisor, 2008, s. 212) vilket var 

överraskande. Versen kan tolkas som att fadern har egenskaper som en familj inte kan vara 

utan. Kvinnan, eller modern, får däremot en oväsentlig roll i visan som endast beskriver att 

hon får ett par skor, som i slutändan ändå inte passar. Denna tolkning går i linje med de 

egenskaper Sjörövar-Fabbe besitter. Han beskrivs som en enastående karl som ger sig ut över 

haven för att råna och ta beslag på det han vill. Å andra sidan framställs han som svag och 

ynklig, då han blir sjösjuk vid dåligt väder.  
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5.3 Mannens och kvinnans statusroll och familjebild  

Tabell 3:  

Barnvisa  Statusroll & familjebild 

Trollmors 

vaggvisa 

“När trollmor har lagt de elva små trollen och bundit fast dem i 

svansen, då sjunger hon sakta för elva små trollen de vackraste ord hon 

känner…” 

En bonde i vår 

by  

“Och bonden tar en fru, och bonden tar en fru, hej hopp tra la la la, en 

bonde tar en fru” 

 

“och frun hon tar ett barn, och frun hon tar ett barn, hej hopp tra la la 

la, frun hon tar ett barn”.  

Var bor du lilla 

råtta?  

“Hur många ungar har du? Sjuttiotvå” 

 

“Vad gör din fru Lovisa? Steker glass” 

Det var en gång 

en målare 

“Det var en gång en målare som hörde till de snålare han målade på 

berg men han målade utan färg.” 

 

“Det var en gång en snickare som hörde till de kvickare. Han snickrade 

sig rik för han snickra utan spik”.  

Josefin “Det var en gång en flicka som hette Josefin, fin fin fin. Jose Jose 

Josefin. Den enda skatt hon ägde var en symaskin, symaskin skin skin sy 

ma ma ma ma ma skin”.  

 

“Hon hade ock en fästman som hette Jonatan, Jonatan tan tan, Jona 

Jona Jonatan, och han var inte fager men hon var likadan, likadan dan 

dan, lika lika likadan”.  

 

I resultatet framgår det att i majoriteten av de 209 visorna har männen ett yrke. De arbeten 

som har tilldelats männen visar sig ofta vara fysiska, så som snickare, målare, sjöman, soldat 

och bonde. I somliga visor framgår det redan i titeln vilket typ av arbete männen har. En 

annan roll som mannen blir tillägnade i visorna är kung, greve och kejsare, som med både 

pengar och makt ger sig ut och styr sitt rike. Mannen beskrivs som hjälte otaliga gånger då 

han erövrar världen som riddare och soldat. I ett flertal av visorna beskrivs männen som 

slösaktiga.  

Kvinnorna har sällan något yrke. I en av 209 visor arbetar en kvinna som 

biologifröken. Kvinnans främsta uppgift är istället omhändertagande och uppfostran av 

barnen. Hushållssysslor, i form av matlagning, städning och lagning av trasiga kläder, har 

tilldelats kvinnorna och flickorna i barnvisorna.   
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5.3.1 Analys 

Vi har fördjupat oss och analyserat huruvida familjebilden framställs i visorna utifrån ett 

heteronormativt synsätt. I linje med Wedins (2009) definition av ett heteronormativt synsätt 

kunde vi se att familjebilden är traditionellt heteronormativ. Visorna presenterar klassiska 

familjer, som vi kallar för en kärnfamilj. Den består av en mor, en far och barn i form av 

bröder och systrar. Både genusordningen och det heteronormativa synsättet baseras på att det 

kvinnliga och det manliga är varandras motsatser och att de har ett sexuellt begär till varandra 

(Wedin, 2009). Majoriteten av visorna bryter inte mot det heteronormativa synsättet utan 

stärker istället de könsstereotypiska rollerna. Texterna kan därmed, i enighet med Kårelands 

(2005) uttalande stärka könsstereotypiska beteenden. I ett flertal visor framgår det att männen 

tar sig en fru, vilket kan tolkas som att ett äktenskap mellan man och fru är det rätta och enda 

riktiga utifrån ett heteronormativt synsätt (Wedin, 2009). Ingenstans står det tydligt 

framskrivet om ett homosexuellt äktenskap. Å andra sidan var det först år 2009 som det var 

tillåtet med samkönat äktenskap i Sverige (Statistiska centralbyrån, 2012). 

 Vi kan exempelvis analysera visan Vart bor du lilla råtta? (Alla barnens bästa 

sångbok, 2017, s.13). Det framgår med tydlighet att visan handlar om en råttfamilj. Utifrån 

vår förförståelse tänker vi spontant att visan handlar om en man, en kvinna och deras 72 barn. 

Vid närmare eftertanke insåg vi att råttans kön aldrig nämns, vilket skulle kunna tolkas som 

att de lever i ett samkönat äktenskap. Å andra sidan omnämns deras 72 barn vilket innebär att 

råttorna antingen är heterosexuella eller har fått barn på konstgjord väg i ett samkönat 

äktenskap. Det är däremot tydligt att råttans fru lagar mat i form av att steka glass. Att det är 

kvinnans roll att laga mat är ett klassiskt kvinnligt stereotypiskt beteende utifrån 

genusordningen. Om vi utgår från att råttan är av manlig kön, ser vi råttans fru som en biroll 

till honom. Hon ges inte lika mycket utrymme i visan då visan till största del handlar om 

råttan. Råttans fru är därmed underordnad mannen.  

 Ett annat intressant exempel är visan En bonde i vår by (Våra bästa barnvisor, 

2008, 68). Återigen har mannen ett yrke och förväntas försörja familjen. Han står högst i 

hierarkin och tar sig en fru. Även här kan kvinnan ses som underordnad mannen. Likt andra 

visor skriver författaren att mannen tar sig en fru. Det nämns ingenting om deras glädje, tillit 

och kärlek för varandra. Mannen tar sig en fru vilket kan tolkas som att mannen har rätt att 

välja sin maka medan kvinnan inte har samma möjlighet. Kvinnan tar sig i sin tur ett barn. 

Vilket återigen symboliserar kärnfamiljen där man, fru och barn är det rätta. Å andra sidan 

kan Trollmors vaggsång (Våra bästa barnvisor, 2008, s. 155) tolkas som att modern är stark 

och självständig. Det framgår att hon har 11 barn, men det skrivs inte fram att hon har en 
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partner. Detta kan tolkas som att modern omhändertar och uppfostrar sina barn på egen hand. 

I detta fall bryter det mot det heteronormativa synsättet.  

  Än idag finns det kvinnor (och män) som lever i ett äktenskap som grundar sig 

på ovilja och tvång. Detta kan sättas i relation till barnvisan Josefin (Våra bästa barnvisor, 

2008, s.44) där förhållandet bygger på manlig dominans. Visan kan tolkas som att mannen har 

bestämmelserätt över kvinnan då det är mannen som tar initiativen och handlingarna och 

kvinnan får acceptera detta utan veto. I visan framgår det att båten är en kär ägodel för 

mannen. När båten går på grund kastar han sin fästmö och hennes symaskin överbord. Det 

kan tolkas som att båten värderas högre än vad kvinnan gör i mannens ögon. Å andra sidan 

kan det tolkas som att mannen räddar sin fästmö från den sjunkande båten.   

 Visan En bonde i vår by (Våra bästa barnvisor, 2008, s. 68) skrivs fram som 

traditionell vilket gör att vi inte kan avgöra när visan skrevs. Vi kan däremot sätta textens 

innehåll i relation till bondesamhället som varade under 1700–1800-talet. Familjerna bestod i 

regel av en man, fru och barn. I bondesamhället var det inte kärlek som avgjorde vem man 

gifte sig med, utan snarare om vilken familj man kom ifrån eller hur stor gård man hade. Idag 

ser samhället annorlunda ut och kärleken hyllas på ett annat sätt än dåtida Sverige.  

Det råder en ojämn arbetsfördelning i barnvisorna. I barnvisan Det var en gång 

en målare (Våra bästa barnvisor, 2008, s. 36) framgår arbetsfördelningen tydligt. Visan 

handlar enbart om yrken, där totalt sex yrken nämns varav samtliga har manliga arbetstagare. 

Det går att tolka som att männen har en högre statusroll än vad som ges till kvinnorna. 

Männen har arbeten som genererar pengar, vilket i sin tur kan användas till att försörja 

familjen. Som familjens försörjare blir männen centrala och viktiga, och därigenom blir även 

statusrollen högre. Å andra sidan kan det även tolkas som att männen visar omsorg gentemot 

sina familjer då de arbetar för att ha en möjlighet att försörja sina familjer.  
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6. Diskussion 

Under denna rubrik kommer metod och resultat diskuteras i relation till litteratur och tidigare 

forskning som har redogjorts för ovan i texten. Studiens ändamål var att undersöka vilken 

genusbild som barnvisor förmedlar till förskolebarn. Undersökningen syftade till att besvara 

följande frågeställningar:  

• Vilket utrymme får kvinnor respektive män i vanligt förekommande barnvisor?  

• Hur framställs genusordningen i förskolans vanligt förekommande barnvisor? 

 

6.1 Metoddiskussion  

Vi har varit tvungna att granska vårt val av metod genom hela arbetet. Under arbetets gång 

har det dykt upp problematik kring val av metod. Vi insåg att det fanns olika teoretiska 

perspektiv som hade kunnat appliceras på studien. I slutändan valdes hermeneutiken bort som 

utgångspunkt då det inte fanns möjlighet att sätta barnvisornas texter i relation till författarens 

avsikt med texterna. Eftersom vi valt att studera visorna med avstamp i genus föll det naturligt 

att använda ett genusteoretiskt perspektiv som grund för studien. Vi valde i arbetets tidiga 

skede att skicka ut mejl till pedagoger på tre förskolor i olika kommuner för att få tillgång till 

barnvisor de använder sig av i verksamheten. På grund av bortfall från en av dessa förskolor 

fick vi komplettera deras material med våra egna erfarenheter från fältet. Utöver det valde vi 

även att låna två sångböcker från ett närliggande bibliotek för mer empiriskt material samt en 

större helhetssyn. Vi valde att analysera sammanlagt 209 barnvisor varav 10 av dessa 

bearbetades i en djupgående analys. Vi gjorde ett medvetet val att inte begränsa oss till en viss 

genre inom barnvisor. Nu i efterhand hade vi valt att göra en avgränsning av materialet då vi 

stötte på problematik under kodningen och analysen av materialet. Å andra sidan ville vi se 

helheten och den generella bilden av barnvisorna, vilket innebär att en för snäv avgränsning 

hade gett oss en lägre reliabilitet. Nu i efterhand hade vi valt att skicka ut informationsbrevet 

till fler än tre förskolor eftersom vi fick ett bortfall på en förskola. På så sätt hade vi inte 

behövt komplettera med egna erfarenheter av barnvisor som används i förskolans verksamhet.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen är uppdelad i tre teman och kommer presenteras i följande ordning: 

Mannens och kvinnans utrymme i barnvisorna, Mannens och kvinnans egenskaper och 

utseende samt Mannens och kvinnans statusroll och familjebild.     
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6.2.1 Mannens och kvinnans utrymme i barnvisorna  

Undersökningen visade att det rådde en manlig dominans i de barnvisor vi undersökte. 

Resultatet visade att en manlig huvudroll utgjorde 34 % av barnvisorna medan endast 8 % 

hade en kvinnlig huvudroll. Vidare kunde vi se att djurkaraktärer ofta var av manligt genus. 

Våra erfarenheter pekar på att pedagoger och andra vuxna utanför förskolans verksamhet har 

en bild av att djurvisor är könsneutrala. I de visor vi har tittat på kunde vi dock finna mängder 

av könsstereotypiska beteenden. Även här var det en ojämn fördelningen vad gäller mannen 

och kvinnans utrymme. De djurkaraktärer som representerades av manligt kön kopplades 

samman med egenskaper som stark och farlig. Krokodiler och björnar är exempel på dessa 

djur. I jämförelse såg vi att de djur som representerades av kvinnligt kön beskrevs som 

omvårdande och små till storleken. Eftersom studien visar att barnvisor som handlar om djur 

ofta är av manligt genus, kan det bli problematiskt i förskolans verksamhet om förskollärare 

har ett tankesätt kring att barnvisor som handlar om djur är könsneutrala. Förskollärarna 

presenterar därmed barnvisor i tron om att de är könsneutrala, men som egentligen visar på en 

ojämn könsfördelning. Genusmedvetna val av visor anser vi måste genomsyra de didaktiska 

valen i förskolan.  

I likhet med vår studie pekade Dansareaus (2014) på en manlig överlägsenhet. Studien 

genomfördes i USA där 953 barnvisor undersöktes. Till skillnad mot vår studie presenterades 

inget resultat kring barnvisor av könsneutral karaktär. Vi anser att studien kan anses vara 

otillförlitlig eftersom barnvisor valdes bort som kunde ha pekat på könsneutrala huvudroller 

och undervisningsinnehåll. Då vi valde att även titta på det spektrumet har vårt resultat gett en 

större helhetsbild för den genusbild som förmedlas till förskolebarn. Det finns med andra ord 

mycket material att använda i förskolan som präglas av könsneutralitet. 47% av de barnvisor 

vi tittat på var könsneutrala på det sätt att det inte framgick något kön i innehållet. Visorna var 

istället skrivna utifrån jag, du, vi, ni, min och din. Visor som handlar om årstiderna och 

rättvisa består i princip endast av könsneutralitet. Hade vi valt bort dessa visor i vår 

undersökning hade resultatet sett annorlunda ut. Genom att inte begränsa oss till någon 

specifik genre anser vi att vi istället har fått ett resultat som är mer trovärdigt och som visar att 

det finns visor som inte är skrivna utifrån könstillhörighet.  

Vi anser därför att det är viktigt att som pedagog vara medveten om vilka visor som 

väljs fram i undervisningssyfte. Vi belyser även vikten av att pedagoger ska och borde 

reflektera och problematisera barnvisornas innehåll. På så sätt kan omskrivningar ske som ger 

en utjämnad könsfördelningen i barnvisorna. Ärlemalm Hagser och Pramling Samuelsson 

(2009) påpekar i sin studie att förskollärare engagerar sig mer i pojkarnas frågor. Vidare 
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menar författarna att genus konstrueras av både pedagoger och barn i förskolan. Dock visade 

resultatet att barnen utmanade de rådande strukturerna och var nyskapande i sina tankesätt, till 

skillnad mot pedagogerna som agerade mer könsstereotypiskt. Därför anser vi utifrån vårt 

resultat att det är viktigt att lyfta genusfrågor om innehållet i barnvisorna. Genom att göra 

detta anser vi att det kan uppnås en högre grad av jämställdhet i förskolans verksamhet.  

I genusarbetet i förskolan anser vi att det är viktigt att presentera lika många sånger 

och barnvisor som har manlig och kvinnlig huvudroll. Det kan uppnås genom att byta ut 

huvudkaraktärerna från gång till gång eller öppna en diskussion med barnen om innehållet i 

barnvisan. Det kan även finnas två eller fler upplagor av barnvisan så att barnen får ta del av 

samma visa på varierande sätt. Det kan sättas i relation till Ärlemalm Hagser och Pramling 

Samuelssons (2009) studie som påvisar att barnen var nyskapande och utmanade de rådande 

strukturerna. Det går i linje med Stills (2011) studie som visade att det är av betydelse att 

pedagogerna ställde utmanande frågor om innehållet i texterna. Undersökningen visade att 

barnen på ett medvetet sätt ställde frågor kring texterna som inte stämde överens med deras 

egna erfarenheter. Det är därmed relevant att tillsammans med barnen planera innehållet och 

arbeta med genusfrågor i såväl musikaktiviteter som annan undervisning. På så sätt kan 

förskolans verksamhet undvika genusfällor i sin undervisning. I samråd med barnen kan även 

olämpliga barnvisor identifieras. Under vår analysprocess fann vi barnvisor som i våra ögon 

inte lämpar sig för barn, trots att de benämns som barnens favoritvisor. Det blev därmed en 

diskussion oss emellan om texternas innehåll och för vem barnvisan är tillägnad. Å andra 

sidan kan detta öppna upp för diskussion och reflektion tillsammans med barnen. Bara för att 

en sång definieras som en barnvisa innebär det inte att den enda målgruppen är barn. Vidare 

är det viktigt att förstå att det nödvändigtvis inte är barnvisornas text som fångar barnen, utan 

snarare melodin.  

 

6.2.2 Mannens och kvinnans egenskaper och utseende 

I tidigare avsnitt presenterades den manliga dominansen i barnvisorna. Redan i detta skede 

blev vi förvånade över det lilla utrymme kvinnorna fick. I analysen av mannens och kvinnans 

egenskaper och utseende blev vi återigen provocerade. Genom vår kodning blev det tydligt 

hur de båda könen framställs i barnvisorna. Mannen beskrivs som stolt, rakryggad och med 

hög auktoritet i jämförelse mot kvinnan som skrivs fram som liten, nätt och försiktig. 

Still (2011) konstaterar i sin studie att pedagoger samtalar om sångernas innehåll 

tillsammans med barnen i förskolan. Barnen ställer i sin tur frågor om sångernas innehåll som 

inte överensstämmer med deras erfarenheter och verklighet. Studiens resultat stämmer inte 
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överens med de erfarenheter vi har av förskolans verksamhet. Vi upplever att det sällan sker 

samtal kring innehållet i sånger, utan snarare om innehållet i barnböcker. Eftersom vi inte 

uppmärksammat samtal om barnvisornas innehåll tänker vi att barn dagligen möter 

könsstereotypiska beteenden, utseenden och olika attribut trots könsöverskridande innehåll i 

exempelvis barnböcker. Vi ställer oss frågan varför barnböcker byts ut men traditionella 

barnvisor kvarstår. Still (2011) menar att en anledning är att pedagogerna anser att det är 

viktigt att föra vidare sångtraditioner. Vidare menar författaren att pedagoger ofta baserar sina 

val av barnvisor och sånger utifrån personliga erfarenheter. Våra erfarenheter talar för att 

pedagoger ofta gör ett bekvämlighetsurval och därmed väljer barnvisor och sånger som de 

själva känner till. Vi upplever även att populärmusik är främmande för pedagoger på så vis att 

innehållet utmanar andra aspekter än genus.   

Efter att ha analyserat När mamma var liten (Våra bästa barnvisor, 2008, s. 213) har vi 

problematiserat vilken genusbild barnvisan förmedlar till barn, främst flickor. Om en flicka 

ständigt får höra av sin omgivning att hon ska se ut och röra sig på ett visst sätt kan detta 

påverka hennes identitetsskapande. Detta kan i sin tur leda till att den rådande genusordningen 

uppmuntras och fastställs. Vi anser därför att det är av största vikt att reflektera och 

problematisera tillsammans med barnen över vad som anses vara stereotypiskt manligt och 

kvinnligt. Genom att föra ett reflekterande samtal med barnen om barnvisornas innehåll anser 

vi att könsstereotypiska egenskaper kan motverkas. Detta är av betydelse eftersom Servos, 

Dewar, Bosacki och Coplan (2016) påvisar att könsstereotypiska beteenden uppmuntras i 

förskolan och att könen behandlas annorlunda och olika. I tidig ålder lär sig barn vad som 

anses vara rätt och fel utifrån genusordningen. Vidare skriver Maccoby (2002) att barn 

utvecklar attribut som anses tillhöra deras kön, vilket i sin tur är grundstenen i utvecklingen 

av vem man är. Eftersom förskolan formar barns identitetsskapande anser vi att det är viktigt 

att som pedagog stötta och uppmuntra barn i deras utveckling. Eftersom sångsamlingarna i 

förskolan ofta används för att glädja och skapa gemenskap i barngruppen är det ett ypperligt 

tillfälle för pedagoger att utmana de rådande strukturerna i både diskussion och handlingar.  

 

6.2.3 Mannens och kvinnans statusroll och familjebild  

Vi blev inte överraskade över hur barnvisorna framställde familjebilden utifrån ett 

heteronormativt synsätt. Utifrån ett genusteoretiskt perspektiv och vår förförståelse förväntade 

vi oss heterosexuella förhållanden. Å andra sidan blev vi förundrade över hur äktenskapet 

skrevs fram. I majoriteten av visorna beskrivs mannen som överordnad kvinnan och kvinnan 

ges därmed en lägre statusroll. Textörfattarens ordval i barnvisorna leder mottagaren in på en 
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helhetsbild av att mannen innehar en maktposition. Att mannen tar sig en fru är 

återkommande i barnvisorna. Vi har tolkat det som att mannen har bestämmelserätt över 

kvinnan. Utifrån våra tolkningar kan vi se ett samband mellan männens yrkesstatus och deras 

maktposition. Eftersom kvinnan sällan arbetar i visorna kan vi dra slutsatsen att kvinnan är i 

behov av mannens inkomst för överlevnad. Kvinnan hamnar därmed i en beroendesituation, 

vilket i sin tur kan förklara uttrycket och mannen tar sig en fru. Vårt tankesätt stämmer 

överens med låten Lille katt som ger mannen och fadern i familjen egenskaper som familjen 

inte kan leva utan.  

 Aina och Cameron (2011) framhäver att pedagoger behöver en medvetenhet 

kring könsstereotypiska lekar och beteenden. Med det i åtanke kan vi dra kopplingar till barns 

utklädnadslekar som är en populär lek i förskolan. Redan i tidig ålder ska barn få höra att de 

får vara som de är, bli vad de vill och identifiera sig som vem de vill. Barn ska ha rätt till sin 

egen sexualitet utan att någon lägger sina värderingar i det valet. Våra erfarenheter talar för att 

pedagoger avstår från att samtala och reflektera med barnen över känsliga ämnen ifall det inte 

ligger nära verksamheten, exempelvis samkönade äktenskap, andra kulturer och olika 

funktionsvariationer. 

 Å andra sidan behöver inte barnvisornas innehåll vara av enbart negativ 

bemärkelse. Vi anser att visorna även kan vara ett verktyg i genusarbetet då dem kan öppna 

upp för diskussion och reflektion med barn. Eftersom många pedagoger använder barnvisorna 

i förskolan för att föra vidare ett kulturarv kan barnvisorna analyseras i barngruppen och 

förstärka barns medvetenhet kring genus. Vi kan sätta förskollärarnas didaktiska val av 

barnvisor i relation till svag och stark estetik som Saar (2005) presenterat. Vi anser att det är 

viktigt att som förskollärare ha en medvetenhet kring syftet och innehållet i exempelvis 

planerade sångsamlingar. Om syftet är att lära barnen att räkna kan musik vara ett estetiskt 

uttrycksmedel som gör processen mer lustfylld. Det vill säga att svag estetik appliceras i 

undervisningen. Å andra sidan anser vi att stark estetik lämpar sig bäst för frågor som berör 

genus då reflektionen med barnen kommer beröra barnvisornas textinnehåll. Med stark estetik 

går det att uppnå en förändrad kunskapssyn på barnvisornas innehåll.  

Vidare anser vi att barnvisorna symboliserar mer än bara det estetiska. 

Barnvisorna har en historia och berättar hur samhället en gång har sett ut. Hur såg 

yrkesarbetsfördelningen ut förr och hur ser det ut idag? Finns det exempelvis några sjörövare 

idag? Vi menar att detta kan vara intressanta aspekter att reflektera och diskutera med barnen i 

förskolan.  
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7. Slutsats & sammanfattning 

Vi uppmärksammade i tidigt skede att vårt uttänkta område var relativt outforskat. Det 

innebar en motivation och ett intresse från vår sida att bidra med ny forskning och således 

även bredare kunskaper och insikter.  

Genom användning av innehållsanalys hade vi möjligheten att undersöka vilken 

genusbild som vanligt förekommande barnvisor förmedlar till barn i förskoleåldern. Studien 

omfattade 209 barnvisor där 10 av dem analyserats utifrån ett genusteoretiskt perspektiv med 

hjälp av kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys. Vår undersökning visade att majoriteten av 

visorna är könsneutrala, alltså att det inte går att utgöra något specifikt kön. Å andra sidan 

visade studien en manlig dominans vad gäller de olika könens handlingsutrymme. Mannen 

beskrivs som stolt, modig och stark, till skillnad mot kvinnan som presenteras som snäll, nätt 

och glad. Genom text- och innehållsanalys kunde vi tolka mannen som överordnad kvinnan 

utifrån författarens framskrivning av mannen och kvinnan. Det är dock viktigt att understryka 

att resultatet bygger på barnvisor från två förskolor samt våra egna erfarenheter, vilket inte ger 

en generell bild av hur användandet och innehållet av barnvisor ser ut i Sverige.  

Vår slutsats är att mannen är överrepresenterad kvinnan i de barnvisor som används i 

förskolans verksamhet. Mannen ges större handlingsutrymme i jämförelse mot kvinnan samt 

att mannen och kvinnan ges egenskaper som står i kontrast till varandra. Barnvisorna ger 

därmed en föråldrad genusbild där mannen och kvinnan skiljer sig åt. Visorna bryter inte det 

traditionella könsmönstret och representerar ett heteronormativt samhälle.  
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8. Didaktiska implikationer och vidare forskning 

Föreliggande studie hade som utgångspunkt att genom textanalyser undersöka vilken 

genusbild som vanligt förekommande barnvisor förmedlar till barn i förskolan. Studien 

syftade till att besvara framställningen av genusordningen samt vilket utrymme kvinnor och 

män får i barnvisor. Sångtexter kan lyfta fram och stärka genusordningen, vilka i sin tur kan 

försvaga eller stärka könsstereotypiska beteenden.  

 Undersökningen kan därmed bidra med en ökad förståelse och medvetenhet för 

barnvisornas innehåll och vad de egentligen förmedlar till barn. Utifrån våra erfarenheter är 

genusarbetet en stor del av förskolans verksamhet och det sker ständiga förändringar för att 

bryta och utmana könsmönster. Uppsatsen kan ge pedagoger ett nytt perspektiv på 

genusarbetet och på så vis förändra arbetet kring sångsamlingar och musikaktiviteter. En ökad 

medvetenhet kan således leda till fler samtal och diskussioner om genus i förskolans 

verksamhet.  

 I vårt sökande efter tidigare forskning insåg vi att området kring barnvisor sett 

ur ett genusteoretiskt perspektiv var tunt. Det är därmed av intresse att utveckla forskningen 

kring det berörda ämnet. Vi föreslår vidare forskning kring användandet av barnvisor i 

förskolans verksamhet som är riktat mot barn i förskolan. Det hade varit intressant att göra 

antingen en intervju- eller observationsstudie om hur barnvisor används i förskolan. Hade vi 

haft möjligheten att genomföra ytterligare en studie hade vi valt att rikta vårt fokus på barns 

samtal kring barnvisornas innehåll. Vad anses vara rätt och riktigt för dem utifrån ett 

genusteoretiskt perspektiv, samt hur verksamma pedagoger motiverar sina val av barnvisor. 

På så sätt hade ämnet uppmärksammats ytterligare och forskningsfältet hade blivit bredare.  

 Det hade även varit av intresse att utveckla forskningsfältet med studier som 

bygger på mer data än den vi fick in, så sätt har studien en större tillförlitlighet. 
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