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Förord 

Processen av skrivandet har varit mycket givande och intressant och har resulterat till mer 

kunskap samt ett utökande av våra färdigheter. Vi vill tacka förskolorna för ett givande sam-

arbete och för ett trevligt och öppet bemötande under vår empirinsamling. Vidare vill vi tacka 

våra handledare och medstudenter för stöd och råd under skrivprocessen.  

Under arbetets gång har vi försökt att göra så mycket som möjligt gemensamt. Litteraturstu-

dier och inläsning har skett enskilt medan övervägande text skrevs ihop. Christin har lagt ex-

tra fokus på teorier och Ramona har tagit mer hand om formuleringar och språk. Även tittan-

det på filmerna samt analys av materialet gjordes ihop. Textavsnitten analys, resultat, diskuss-

ion och slutsats förformulerades enskilt, men sammanfördes och omformulerades gemensamt.       
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Abstract    

 
Syftet med studien är att undersöka hur genusmönster konstrueras i samband med musikakti-

viteter i förskolans verksamhet och hur dessa kommer till uttryck. Hur visar sig genuskon-

struktioner och vilket förhållande har de till samhällets värderingar och normer? Underlag för 

analys och diskussion var observationer som dokumenterades på film och ägde rum i femårs-

avdelningar på tre olika förskolor. Både planerade och spontana musikaliska aktiviteter står i 

fokus. Undersökningen vilar på ett sociokulturellt perspektiv med utgångspunkt i socialkon-

struktivism och etnometodologi. Etnometodologi undersöker metoder och rutiner som an-

vänds för att skapa mening och konstruera ett gemensamt socialt liv. 

Vidare redogörs för tidigare forskning som kartlägger genus som socialt och kulturellt kon-

struerad och forskning som sätter genus i relation till musik. Analysen sker med hjälp av in-

teraktionsanalysen (Jordan & Henderson, 1995) där materialet granskas och tolkas utifrån ett 

barnperspektiv.  

Studiens resultat visar upp skillnader i flickors och pojkars genus konstruktioner och framstäl-

ler olika metoder och rutiner för att skapa och upprätthålla dessa. Flickor har till exempel en 

benägenhet att uppträda som regeluppehållare och pojkar ses som mer aktiva och initiativta-

gande. Olika faktorer som gruppkonstellationer, miljö och pedagoger är avgörande för resulta-

ten och påverkar barnens genushandlingar. I diskussionsdelen sätts tidigare forskning, teore-

tisk bakgrund och metod i förhållande till resultat och analys. Det dras paralleller till andra 

studier och likheter och skillnader beskrivs och diskuteras.  

 

 

Nyckelord: Genus, musik, förskola, socialt samspel 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Forskning pekar på att det finns skillnader i barns och ungdomars förhållningssätt till musik 

och med dess relaterade aktiviteter. Ericsson (2006) har till exempel kommit fram till att 

flickor ses som lugna och lydiga medan pojkar ses som mer aktiva och initiativtagande.  

Musik intar en större del av vår vardag och är mer tillgänglig än någonsin (Lagergren, 2012; 

Sundin, 1995). Musiken har sin del i varje individs identitetsskapande och har stort inflytande 

på samhällets värderingar och normer. Det förmedlas förväntningar och krav på oss männi-

skor om hur man bör förhålla sig till vissa fenomen. Värderingar som speglar synen på vad 

som är manligt och kvinnligt förs på detta sätt över från generation till generation (Edberg, 

2012).  

Sundin (1988) beskriver hur barn successivt lär sig vad som är tillåtet och inte i en musikalisk 

kultur, musiken ses också som ett medel till socialisation. Genom denna studie uppmärksam-

mas den relation som finns mellan genus och musik i förskolan. Finns det skillnader mellan 

pojkars och flickors beteende och förhållningssätt under musikaktiviteter och hur yttrar sig i 

så fall dessa? Forskning har kommit fram till att det finns skillnader i till exempel instrument-

val, skapande med medierande verktyg eller allmän musik som är av intresse. Fokus här lig-

ger på större barn och ungdomar, vilket ställde frågan om man kan observera dessa fenomen 

redan i förskolan? Ett viktigt uppdrag i förskolans verksamhet är att ge barnen stöd och hjälp i 

att utvecklas som individer och att stötta dem i att hitta sig själv som person oavsett kön. För-

skolepedagoger ska jobba genusmedvetet och visa intresse av att driva verksamhetens ut-

veckling vidare (Lpfö 98, Skolverket, 2010). Detta förhållningssätt är viktigt för samhällets 

framtid och medvetenhet hos pedagoger bidrar till jämställdhet och inkluderat arbetssätt. För 

att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förståelse och sitt förhållningssätt till genus och 

könsroller behöver pedagogerna kunna se, tolka och förstå hur barnen upplever att man är 

som flicka respektive pojke (SOU 2006:75). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande undersökning är att utforska om och i så fall hur genusmönster kon-

strueras i samband med musikaktiviteter i förskolans verksamhet och hur dessa kommer till 

uttryck. 
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Forskningsfrågor: 

 Hur konstrueras genus i musikaliska aktiviteter som dans, sång, musik och rytmik?   

 Hur konstruerar barnen genus i interaktion med varandra respektive pedagogen under 

en musikaktivitet?  

1.3 Begreppsdefinition 

För att göra begreppen ”mätbara” och tydliga behöver man operationalisera dem (Eliason, 

2006).  Med det menas att man konkretiserar begreppen och beskriver vilket innehåll de har i 

förhållande till problemformuleringen.  

Under följande avsnitt förtydligar vi relevanta begrepp med hjälp av litteratur.  

1.3.1 Genus och kön 

Kön definieras som biologiskt betingat (Hirdman, 2007; Butler 2007). Butler (2007)  menar 

att en människa blir född med ett kön och ska senare förhålla sig till socialt och kulturellt 

konstruerade normer och regler som definieras av begreppet genus.   

Begreppet kön kan diskuteras utifrån olika perspektiv (Månsson, 2000). Arbetsindelningen 

mellan könen, där män har inflytande och makt kallas strukturellt kön. Det beskriver hierarki 

och segregation. Tankar och idéer om kvinnligt och manligt benämns som symboliskt kön, 

vilket kan innefatta samhälleliga tecken, beteende, språk och förhållningssätt. Det enskilt upp-

levda könet kallas för individuellt kön. Det formas av relationer och igenom social interaktion 

med andra människor. Här finns ständiga maktrelationer som ofta förmedlas omedvetet, men 

kan uppmärksammas genom strategier i anpassning eller igenom protesthandlingar (Månsson, 

2000). Hirdman (2007) förmedlar att ordet genus betyder ”slag, sort, släkte och kön”. Förfat-

taren anser att ordet kön är mycket värdeladdat och ordet genus behövs för att kunna berätta 

om hur man talat och talar om kön.  

Begreppet genus är relevant i syfte att förstå och diskutera utsträcktheten, det vill säga genus 

är något som står i samband med allt. Med allt menas tankar och förståelse om det manliga 

och kvinnliga som är konstituerat i samhället, bland annat platser, situationer, tyg, mat, politik 

och arbete (Hirdman, 2007). Genus kan ses som en kulturell tolkning av kön men också som 

kulturellt konstruerat (Butler, 2007).   

I studiens mening beskriver genus vad som tolkas och förstås som manligt och kvinnligt. Ge-

nus konstrueras både av pedagogen och av barnen i samband med vardagliga situationer i för-

skolan, med begreppet kön menas det biologiska könet 
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1.3.2 Musikaktivitet 

Med musikaktivitet menas alla aktiviteter där någon form av musik kommer till uttryck. De 

observationer som gjorts innehåller både planerade sångsamlingar och barnens spontana mu-

sikaktiviteter som till exempel dans och sång. Sundin (1995) undersöker i sin studie barns 

musikaliska skapande. Han menar att det i barns lek ofta uppkommer många spontana sång-

liga yttringar, dessa yttringar har en social och kommunikativ karaktär och uttrycks i form av 

rop, ramsor och härmande ljud.  

1.3.3 Barnsperspektiv 

Föreliggande studie intar barnsperspektiv där barnet ses som kompetent och medskapande i 

sin vardag. Det finns idag två skilda perspektiv på barn i förskolan (Karlsson i Sandberg, 

2008). Det ena är barns perspektiv och det andra är barnperspektiv. Johansson (Karlsson i 

Sandberg, 2008) menar att man antingen ser barn som ”human beings” eller som ”human 

becomings”, det perspektiv man har blir avgörande för hur man bemöter barn. Om man ser 

barnet som ”human beings” kommer man nära barns perspektiv, man anser då att barn är 

medskapare av det som sker och är en kompetent och social aktör i vardagen. Om man har ett 

barnperspektiv ser man barnen mer som ”human becomings” det vill säga man ser barnen 

som representant för sin ålder och som något som behöver kompletteras. Det barnet uttrycker, 

ses som en produkt av det utvecklingssteg barnet befinner sig på, medan omgivande faktorer 

som kön, familjetillhörighet och personlighet tonas ner. Att se på ett barn som en individ som 

behöver hjälp med att utvecklas i en speciell riktning för att på sikt bli aktiva vuxna skiljer sig 

från synen att barn är aktiva medskapare av sin barndom och de sociala sammanhang han/hon 

befinner sig i. Barnperspektivet ser till barns rättigheter och gynnar barns utveckling men det 

betyder inte att det alltid lyssnar till barns röster, deras meningsskapande eller deras definit-

ioner, de ses inte som auktoritära. Karlsson (i Sandberg 2008) menar vidare att barnperspekti-

vet utgår från att vuxna ska tillgodose barnens behov av att få utvecklas. Det är viktigt att man 

ser både till barns perspektiv och barnperspektiv i det pedagogiska arbetet eftersom vårt sätt 

att se på barn speglar av sig i vår verksamhet och i slutändan i barnens syn på sig själva (Jo-

hansson, i Sandberg, 2008). 

 

2 Litteratur  

För att lägga en teoretisk grund för studien kommer följande kapitel referera den litteratur 

som beskriver tidigare forskning inom musik- och genusområdet. Här presenteras perspektiv 

och synvinklar som belyser de viktigaste områden i undersökningen.  
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2.1 Tidigare forskning  

2.1.1 Genus som social konstruktion 

Davies (2003) undersöker i sin studie hur och varför barn blir feminina eller maskulina och 

hur det går till när flickor och pojkar gör kön. Hennes forskningsfokus har varit att förstå hur 

könsroller/genus grundläggs och upprätthålls i barns fria lek men också i deras dagliga kon-

kreta aktiviteter.  Författaren har studerat detta genom att hon har gjort observationer i den 

fria leken och analyserat dem utifrån genusperspektiven. Davies tar upp begreppet socialisat-

ionsteori. Teorin beskriver att den som socialiserar (den vuxne) är den aktiva och den som blir 

socialiserad (barnet) benämns som passiv mottagare. Den passiva mottagaren ses som objekt 

som tvingas in i en tämligen färdig form. Socialisationsteorin vilar på samhällets föreställ-

ningar om hur ett barn bör vara i olika situationer och barnet blir av en vuxen introducerad i 

detta. Barnet blir tvunget att upprätthålla rollen som omgivningen, det vill säga föräldrar, 

kamrater och medier tillskriver respektive kön. Maskulinitet och femininitet är konstruerad 

och etablerad i samhällets konstruktion och är därmed en förutsättning för hur livet levs.  

I samband med genus diskuterar Eidevald (2009) vilka positioner (förhållningssätt) som 

är tillåtna hos flickor respektive pojkar. Studien syftar på den vuxnas förhållningssätt till ge-

nus, hur de gör skillnad i olika situationer och hur flickor/ pojkar bemöts på olika sätt. Fokus 

är vad de vuxna tillåter och vad som motarbetas i relation till barns kön.  

Arbete med jämställdhet i förskolan anses vara av stor vikt (SOU 2006:75). Förskolan är 

mycket betydelsefull och normativ och förmedlar värden och normer i alla dimensioner av sin 

verksamhet bland annat relaterat till kön. Förskolan formar och möjliggör vissa positioner och 

relationer samt hindrar andra. Undersökningen har kommit fram till att förskolan formar kön 

och könsmönster genom ramar, struktur och innehåll i verksamheten.  

Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson (2009) har bland annat undersökt barnens ge-

nuskonstruktioner i leken. Fokus låg på interaktion i leken och lärande mellan barn - barn och 

mellan barn och förskolepersonal. Här har pedagogen en framträdande roll som genuskon-

struktör vilket ofta sker omedvetet. Författarna reflekterar över att pojkar ofta står i fokus och 

flickor osynliggörs av pedagogen. Det är pojkar som är mer aktiva och uppmärksamheten av 

pedagogen hamnar mer hos dem. Flickor däremot tar kontakt med pedagogen, men blir inte 

hörda eller sedda, frågor eller uttalanden får ingen direkt respons. Genom olika exempel be-

skriver Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson situationer där pedagogerna omedvetet 

konstruerar genus. Förskolepersonal använder maskulinitet som verktyg och norm där till ex-

empel handdockor får enbart manliga namn. Pedagogerna benämner saker i leken stereotypt. 

En djurskötare som till exempel ska få ordning på alla vilda djur blir manlig. Det är i samspel 
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med andra som man skapar sin egen identitet, genom att man observerar och jämför sig med 

andra och deras position. Genom den kännedomen har personen möjlighet att hitta sin egen 

position som i detta fall är kvinnligt eller manligt (Davies, 2003). Fenomenet som Davies 

(2003) beskriver, kallar Månsson (2000) Positionering. Begreppet beskrivs som en process 

genom individer och dess identitet blir reproducerad i en sociokulturell interaktion med andra. 

Individen förses med beskrivande egenskaper som till exempel ungdom eller feminin. Dis-

kussionen om genus borde börja med en debatt om identitet (Butler, 2007). Det finns många 

olika faktorer och egenskaper hos individen som påverkar dess genus och bestäms bland annat 

av samhällets struktur, det vill säga det finns en kulturell ”matris” och genom den identifierar 

individen sig själv och blir identifierad av andra. Avvikelser från denna ”matris” finns men är 

inte accepterade. Davies (2003) poängterar att individer som beter sig avvikande ifrån köns-

konstruktioner ofta anses som konstiga och kan segregeras från gruppen till exempel om en 

pojke gör saker som anses vara typiskt flickiga blir han kallad för mes. Samhället förväntar 

sig av en fullvärdig medlem att vara antingen maskulin eller feminin. ”Du kan inte vara det 

ena och beter dig som det andra. Manlighet och kvinnlighet är två kategorier som handlar om 

relationer och som utesluter varandra.” (Davies, 2003, s.77). Människan har behov av att vara 

olika varandra, trots det strävar vi efter att vara lika andra. Vi vill tillhöra olika grupper där vi 

känner igen oss. Vi blir accepterade om vår individuella identitet inte är alltför avvikande 

ifrån andra individers (Birgerstam i Skolverket, 1999). 

Den traditionella synen på manligt och kvinnligt är avgörande för våra värderingar, hur vi 

uppfattar oss själva och andra är beroende av samhällets förhållningsätt (Eichler, 1980 i 

Månsson, 2000). Barn måste uppleva sig själv som pojke eller flicka för att förknippa detta 

med sin självbild, eller Jagbild som författarna kallar det (Evenhaug & Hallen, 2001).  

Månsson (2000) analyserar en studie av Levy (1991)  där barnens uppfattning och förhåll-

ningssätt till kön och genus undersöktes. Med hjälp av bilder som visade könstypiska aktivite-

ter skulle barnen sammankoppla det de såg med en manlig eller kvinnlig figur. Resultatet vi-

sade att barnet förknippade bilder med manliga aktiviteter med den manliga figuren och bilder 

med feminina aktiviteter med den kvinnliga figuren. Om bilden till exempel visar att någon 

dammsuger kopplade barnen det med kvinnan. Davies (2003) som studerar barn och dess po-

sitionering i leken, tar upp ett exempel där en pojke lekar ”mamma, pappa, barn”. Pojken po-

sitionerar sig i leken som manlig och där med försörjaren i familjen och utför typiskt manliga 

aktiviteter. Han uppträder auktoritärt och disciplinerande i de fall han tar hand om barnet. Fe-

nomenet observeras av författaren flera gånger i olika situationer. Även när barnen intar den 

andra könsrollen görs det med inslag av det egna könets koder. Till exempel när en pojke intar 

”mammarollen” så gör han det på ett manligt sätt. Kvinnorollen ses som mer samarbetsvillig, 
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omsorgsinriktad och sensitiv, medan mansrollen är mer en instrumentell roll. Mannen förvän-

tas vara mer dominant, oberoende och självsäker (Evenhaug & Hallen, 2001). Davies (2003) 

beskriver genom socialisationsteorin att förhållningssätt överförs från vuxna till barn. Barnen 

får därmed veta hur man bör vara som flicka respektive pojke och hur man bör förhålla sig till 

andra människor. Könet tillskrivs typiska egenskaper (Evenhaug & Hallen, 2001).  

Inte bara samhället och vuxna skapar eller förmedlar genuskonstruktioner utan även barnen 

skapar och upprätthåller dessa (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). Genus 

konstrueras av både barnen och pedagogen. Det är dock främst barnen som är nyskapande och 

utmanande. I Ärlemalm-Hagsérs & Pramling Samuelssons (2009) undersökning visar resulta-

tet att flickor är regeluppehållare där de korrigerar andra barns beteende och säger tydligt vad 

som ses som rätt eller fel. Under resultaten som benämns som ”gränsöverskridande” beskrivs 

situationer där barnen konstruerar genus på nytt, till exempel beskrivs en flicka som kallar en 

legofigur som ”mamma” fast pedagogen genusmärkt figuren som manlig tidigare. I en annan 

händelse berättar en pojke att han vill bli fröken när han blir stor.  

2.1.2 Musik ur ett genusperspektiv 

Musiken har idag en stor betydelse och intar mer plats i samhället än någonsin. Lagergren 

(2012) konstaterar att musikutbytet som barnen möter idag är stort och teknikens utveckling 

och tillgänglighet bidrar till det. Samhällets utveckling är på väg att ge barnen möjlighet att 

inte bara konsumera utan också reproducera musik och därmed skapa sin egen kultur. Musi-

kens variation har förändrats med tiden och har blivit viktigare i sociala sammanhang. Det 

förmedlas uppfattningar och värderingar som individen ska förhålla sig till (Sundin, 1988). 

Musik påverkar människans identitetsskapande starkt, anser Scheid (2009) som undersöker 

vilken betydelse musik har i ungdomars liv. Genom musik förmedlas livsstilar och identiteter 

(Sundin, 1995). Medier ger musik en större plats i samhället och det sänds värderingar och 

maktpositioner i den. Innehållet och mängden av musik i vardagen har förändrats, barn har 

idag tillgång till musik hela tiden och har möjlighet att lyssna på det nyaste ur popindustrin. 

Även Edberg (2012) menar att genom musik skapas identitet, status, gemenskap med mera. 

Musik beskrivs som en ”del av vårt varande som kulturella individer” (Saar, 1999,  s. 9). Han 

poängterar att musik kan urskiljas i olika stilar och presenteras varierande i olika kulturer och 

refererar till värden där musiken existerar. Artisterna presenteras som förebilder som individer 

försöker efterlikna. Unga kvinnor följer till exempel diskussioner om kvinnoideal och kropps-

fixering som framställs i medier som musik (Edberg, 2012). I Ericssons (2006) undersökning 

diskuterar ungdomar flickornas positionering i musiken. En pojke beskriver kvinnor som 

”passiva, små, söta flickor” som står i bakgrunden. En flicka inflikar i samtalet ”eller ….. dom 
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som står i fronten knappt påklädda…”.  Populärmusikens historia är påverkad av genuskon-

struktioner som upprätthålls genom generationer. Negativa effekter av dessa konstruktioner 

ska motverkas, val av musikinstrument, musikalisk aktivitet eller musikalisk makt ska inte 

påverkas av könet (Edberg, 2012). 

Sundin (1995) undersökte barnens musikaliska skapande i tre olika förskoleklasser. Han 

observerade barnens spontana musikyttringar, genomförde individuella experimentella aktivi-

teter där barnen sjöng samt intervjuade barnens föräldrar för att undersöka deras och barnens 

musikaliska vardag. Vidare dokumenterade pedagogerna hur barnen visade intresse för musik 

samt deras sångförmåga. Sundin drar i sin undersökning slutsatsen att pojkarna, i den fria le-

ken använde sig av ett större omfång än flickor, medan det var tvärtom i experimentet han 

gjorde. Han funderar kring om detta resultat kan härledas till inlärningen av könsroller och 

funderar vidare på om det kan vara så att när pojkar sjunger spontant använder de sig av ett 

större omfång, medan de blir generade och motvilliga när de ombeds sjunga och därmed 

krymper deras omfång. Barns spontana sjungande är ett naturligt fenomen som kan observeras 

bland annat i förskolans verksamhet, ofta i samband med leken (Evenhaug & Hallen, 2001). 

Sången sker då vid sidan av huvudaktiviteten till exempel att ett barn sitter och sjunger samti-

digt som han/hon ritar en bild. Barnet använder sång på olika vis för att konkretisera leken. 

Ibland kommunicerar barn genom att sjunga, det så kallade ”sjungande talet”. Det sjungande 

talet kan användas när barnet vill berätta något eller fråga om något men även för att retas.  

Ericsson (2006) undersökte ungdomars uppfattning av lärande i musikundervisning ur 

olika perspektiv. Bland annat kom han fram till att det finns tydliga skillnader mellan pojkar 

och flickor i samband med musikaliska aktiviteter. Ericsson resonerar att flickor ses mer som 

lugna och lättsamma medan pojkar ofta framställs som livliga och mer framåt. Även Scheid 

(2009) menar att pojkar är mer framåt och tar för sig. Pojkar är mer självsäkra, står för det de 

gör och stöttar varandra mer än vad flickor gör. Sundin (1995) diskuterar den musikaliska 

aktiviteten utifrån olika faktorer. Han kan inte se några tydliga skillnader mellan ålder och 

kön men anser att musiksamlingarna tilltalar flickorna mer. 

 I en studie av Lagergren (2012) där barnen producerade musik med hjälp av medierande 

verktyg, kom det fram att prestationen i homogena grupper är mer konfliktfri och känneteck-

nas av intresse, engagemang och samspel. Lagergren har även kunnat observera skillnader i 

pojkars och flickors instrumentval till viss del. Flickorna på en musikskola har valt att spela 

klarinett och fiol medan pojkarna har valt att jobba främst med trombon, trumpet och block-

flöjt. Den grundskola som ingick i Lagergrens undersökning visar dock inte samma tendens 

till genusstyrt instrumentval som övriga skolor i hennes studie. Edberg (2012) diskuterar poj-

kars och flickors instrumentval och menar att pojkar ofta väljer elgitarr och trummor, medan 
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flickor hellre spelar fiol. Han sätter dessa val i direkt sammanhang till samhällets värderingar 

och uppfattningar. Scheid (2009) drar paralleller mellan kön och musikstil då det i hans 

undersökning visade sig att flickor föredrar genrer där röst och text dominerar som till exem-

pel ballader och folkmusik. Pojkar däremot intresserar sig mer för musik som förknippas med 

el- och popinstrument som till exempel jazz och rock. 

Ericsson (2006) undersöker elevers diskurser om musikundervisning där bland annat ge-

nuskonstruktioner i samband med musik diskuteras. En av pojkarnas uppfattning om flickor-

nas prestation i trumspelande beskrivs. Pojken menar att de inte kunde konkurrera med flick-

orna fast att viljan att spela trummor var större hos dem. Flickorna hade alltså lättare att pre-

stera, i detta sammanhang förklarar en flicka att pojkarna rusar fram och spelar vilt på trum-

morna. Vidare menar Ericsson att pojkarna inte tog hänsyn till andra utan gjorde det de ville 

vilket dock lyfts upp som en positiv egenskap. Pojkarna ses här som mer målmedvetna och 

fokuserade än flickorna. Det förmedlas även en bild av konkurrensbeteende mellan könen, 

pojkarna känner sig förödmjukade när flickorna gör bättre ifrån sig. Detta kan sättas i sam-

band med Lagergrens (2012) resultat om homogena grupper, där samarbete i homogena grup-

per beskrivs som mer konfliktfri. Ericsson (2006) kom vidare fram till att flickor tycks ha mer 

behov av hjälp från läraren. Även Scheid (2009) hänvisar till tidigare studier där resultatet 

visar på att mer flickor deltar i lärarstyrda undervisningar. Flickorna behöver mer påtryckning 

för att börja spela (Ericsson, 2006). Pojkarnas roll däremot beskrivs mer som eftersträvans-

värd och dominant vilket flickorna ofta vill motverka och det i sin tur skapar konflikter mellan 

könen. Vidare kommer det till uttryck att flickorna förväntas förändra sig, alltså blir mer do-

minerande, våga mer och främst prestera mer än pojkarna. Flickorna förväntas att kämpa sig 

fram i pojkarnas värld (Ericsson, 2006). Detta perspektiv på flickornas ”revolution” kan rela-

teras till en av Scheids (2009) resultat, där många flickor anger att de lyssnar på rock, metall 

och hårdrock. Han problematiserar detta resultat och menar att dessa genrer ses mer som poj-

kiga i samhället.   

Vilka värderingar och normer som gäller i musikens värld lär vi oss av omgivningen i so-

ciala sammanhang vilket Sundin (1988) kallar musikalisk socialisation. Detta hänger ihop 

med Davies (2003) socialiseringsteori som tidigare nämnts.  

Sundin (1998) menar att barn successivt växer in i en musikalisk kultur, där de lär sig vad 

som är accepterat och vilka förväntningar som ska uppfyllas. Men musiken ses också som ett 

medel till socialisation. Vi tränar till exempel samarbetsförmåga och vistelse i gemenskapen.   
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2.2 Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt presenteras teorier och teoretiska perspektiv som är relevanta för studien. Fokus 

ligger här på socialkonstruktivism och etnometodologi som utgångspunkt. Dessa teorier och 

perspektiv står i relation till forskningssyfte och frågeställning. Studien handlar om genuskon-

struktioner under musikaktiviteter och baseras på ett sociokulturellt perspektiv. Genus skapas 

och upprätthålls, alltså konstrueras av samhället och förs vidare till följande generationer (Da-

vies, 2003). Undersökningen kännetecknas av socialkonstruktivismens kritiska förhållnings-

sätt till sann och oföränderlig kunskap och ifrågasätter kognitiv psykologi (Ericsson, 2003).  

Denna syn på kunskap utgör en relevant utgångspunkt för vidare analyser och diskussioner. 

Ett vidare perspektiv för undersökningen är etnometodologi som utgör en lämplig meto-

disk utgångspunkt i förhållande till forskningssyftet. Etnometodologi används vid undersök-

ningar om människans sociala interaktion och tillvaron i en naturlig miljö där det skapas me-

ning som i sin tur upprätthåller normer och värderingar (Feldman i Nylén, 2005).  Här ligger 

vardagliga situationer som speglas genom prat, samspel och agerande i fokus, i den aktuella 

undersökningen observeras barns interaktion med varandra och pedagogen på förskolan i 

samband med musikaktiviteter.  

Därutöver kartläggs begrepp som perception och kommunikation. Dessa begrepp står i 

samband med socialkonstruktivism och etnometodologi och sätts senare i relation till resulta-

ten. Kommunikation ses i studien ur ett sociokulturellt perspektiv som en länk till individens 

omgivning och vidare som ett verktyg som är avgörande för människans lärande (Vygotskij, 

1995; Säljö, 2001). Hur människan uppfattar, tolkar och upprätthåller normer och regler i 

samhället får konsekvenser för individens och slutligen samhällets utveckling (Sommer, 

2008).  

2.2.1 Ett sociokulturellt perspektiv och socialkonstruktivism  

Studiens sociokulturella perspektiv handlar om människans lärande i första hand. Perspekti-

ven har sitt ursprung i Vygotskijs (1998) teori som utgår från att allt lärande sker genom soci-

al interaktion. Individer använder sig av främst olika språksystem och medierande verktyg 

som till exempel böcker eller datorer (Säljö, 2000). I vår studie ses (Vygotskij, 1998) verktyg 

som såväl språkliga (intellektuella) som fysiska. Verktygen fungerar som en länk till 

samhället genom att människan försöker förstå sin omvärld, till exempel hur han/hon förstår 

genuskonstruktioner.  Termen verktyg är av stor vikt (Vygotskij, 1998) i det sociokulturella 

perspektivet och är en produkt av människan. Verktyg utvecklas med erfarenheter under tiden 

och förmedlar värden och normer som symboliserar samhällets syn och uppfattningar.  
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Musik som en aspekt i forskningssyftet, är ett av verktygen och intar en stor del av den sociala 

vardagen (Sundin, 1988). Det förmedlas värden och uppfattningar av olika kulturer som 

människan identifierar sig med. Till exempel klassisk musik ses som fin och flickig och rock 

eller metalmusik som tuff och manlig (Edberg, 2012). 

Grundtanken med det sociokulturella perspektivet är att resurser skapas genom interaktion 

mellan människor (Säljö, 2000). Redan en nyfödd kommunicerar och samspelar med sin 

omvärld. Den kommunikativa och sociala utvecklingen sker sedan i ett växelspel mellan 

barnets fysiologiska förutsättningar och deras behov av kontakt med omvärlden. Evenshaug & 

Hallen (2001) kartlägger människans utveckling och menar också att barnen redan från första 

början samspelar med sin omgivning. Författarna beskriver processen av den musikaliska 

utvecklingen hos barn, de menar att barnen redan tidig reagerar på musik. Barnen lär sig 

snabbt att göra skillnad mellan tal och musik och reagerar på olika musikaliska variationer 

som till exempel klang, rytm och tonläge. Genom dessa kvaliteter skapar människan mening i 

språket och är därmed en viktig aspekt i individens kommunikation. Framförallt under 

förskoletiden är det ett viktigt steg i barnens utveckling.  

Föreliggande undersökning drar paralleller mellan det sociokulturella perspektivet och 

socialkonstruktivism, då allt lärande sker i samspel med andra, blir kulturen med dess värde-

ringar och normer en social konstruktion.  Socialkonstruktivism utgör därmed studiens teore-

tiska perspektiv.  Sociala företeelser beskrivs som en produkt som är socialt konstruerad av 

samhället och inte som naturlig och oföränderlig (Scheid, 2009). Kunskap och vetande är 

alltså socialt konstruerade faktorer (Wenneberg, 2001). Wenneberg framhäver två drag som är 

mycket centrala i socialkonstruktivism. Det ena är att socialkonstruktivism kan ses som en 

uppgörelse av traditionella perspektiv som bland annat realism, rationalism och positivism 

från 1800- och 1900 talet. Det andra är ett kritiskt perspektiv som inte tar det direkta, omedel-

bara förgivet. I vår studie ses sociala handlingar bara i en ytlig bemärkelse som naturliga och i 

första hand socialt konstruerade. Den socialkonstruktivistiska utgångspunkten ifrågasätter en 

kognitiv psykologi eftersom den utgår ifrån inre mentala processer (Ericsson, 2006).   

Samhället är intresserat av att föra vidare och bevara kunskaper och färdigheter från gene-

ration till generation. Vi människor skaffar miljöer och kommunikativa situationer, där vi 

förmedlar våra erfarenheter, så att inget riskerar att gå förlorat. Individer återskapar kunskaper 

och färdigheter i alla kulturer och under alla sociala och historiska villkor. Människan organi-

serar eller konstruerar därmed sin kultur (Säljö, 2000). I denna bemärkelse ses förskolorna i 

undersökningen, som en kultur som skapas bland annat av barn och pedagoger.  

Verktygen som används för att skapa förskolans kultur, spelar en stor roll för barnens lä-

rande (Vygotskjis, 1995, Säljös, 2000). Kunskapen skapas bland annat genom språk som 
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verktyg (Wenneberg, 2001). Genom språket utvecklar barnen ett tänkande som konstruerar 

och strukturerar verkligheten. Språket utgör, ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv en stor-

het och skapas gemensamt i sociala sammanhang. Undersökningen frågar inte efter om kun-

skapen är sann och giltig utan den frågar efter hur kunskapen har producerats, som är typiskt 

för socialkonstruktivism (Wenneberg, 2001).  

Sommer (2008) uttrycker sig så här: ”Kulturen svävar inte fritt i ett tomrum, utan är knuten till de 

traditioner som karaktäriserar samhällsinstitutioner” (s. 119). I synnerhet av undersökningen syfte ses 

här barnens identitetsutveckling och självuppfattning inte för sig själv, utan står alltid i relat-

ion till samhällets konstruktioner (Sommer, 2008).  

2.2.2 Etnometodologi 

Etnometodologi har sitt ursprung i fenomenologi och symbolisk interaktionism (Nylén 2005).  

Både interaktionism och etnometodologi studerar den interpersonella interaktionen (Cuff & 

Payne 1996). Vår studie grundar sig på det sociala samspelet och tillvaron genom vardagliga 

situationer av förskolans barn och personal som speglas av prat, samspel och agerande och 

därmed konstituerar etnometodologi (Nylén, 2005). Det är inte bara en meningsfull kommu-

nikation som är avgörande utan även tolkningsarbete är av stor vikt (Cuff & Payne, 1996).  

Harold Garfinkel är etnometodologins grundare och menar att i en etnometodologisk an-

sats ses sociala konstruktioner inte som givna och förutbestämda utan perspektivet riktar sig 

mer på en inre process av individen, där det skapas mening (Garfinkel 1984). Studien avser att 

undersöka metoder och rutiner som barn och pedagoger använder för att skapar mening och 

konstruera ett gemensamt social liv som är ett typiskt drag för etnometodologi (Garfinkel, 

1984).  Med detta avseende undersöker studien hur genus skapas och upprätthålls med hjälp 

av metoder och rutiner som skapar mening i vardagen. Vardagliga situationer eller händelser 

som till exempel musikaktiviteter i förskolan får mening eller betydelse för barnen genom de 

olika sätt vi uppfattar och tolkar dessa på (Garfinkel i Cuff & Payne, 1996). Former av den 

sociala världen som ses som naturliga är ofta i slutändan skapad av samhällets normer och 

värderingar som genom en inre process konstruerar en gemensam verklighet (Garfinkel, 

1984).   

Det finns inga specifika metoder till etnometodologi utan empiriinsamling kan ske på 

många olika sätt (Nylén, 2005). Ofta hämtas inspiration till metoden ifrån etnografin. Då 

etnometodologi avser att undersöka social interaktion och relationer i naturlig miljö, är obser-

vationer, som är metoden för empiriinsamling för studien, en vanlig metod. Resultaten redo-

visas detaljrikt och utförligt (Nylén, 2005).   
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2.2.3 Perception och kommunikation  

Begreppet perception beskriver en process där en rad faktorer påverkar sinnesintryck och 

tolkningen av dessa. Faktorer som till exempel tidigare erfarenheter, behov, intressen och 

emotionell sinnesstämning är avgörande hur vi uppfattar och tolkar saker och ting (Evenshaug 

& Hallen, 2001). I föreliggande studie beskriver perception en viktig del i individens kommu-

nikation och är därmed avgörande för den sociala samvaron. Individens, alltså barnens och 

pedagogens sätt att uppfatta och tolka omgivningen och sen agera i den, är djupt förknippat 

med samhällets sociala och kulturella mönster (Säljö, 2000). Föreställningar och uppfattning-

ar samt verktyg förs vidare genom kommunikation. Kommunikation kan ses som en länk mel-

lan kulturen och individens tänkande.  

”Vi re-presenterar världen för oss själva och för andra med samma redskap, kommunikat-

ionen har en utsida vänd mot andra och en insida vänd mot oss själva och vårt eget tän-

kande” (Säljö, 2000, s. 105). 

I undersökningen beskriver den dubbla re- presentationen en process som handlar om 

barns lärande på två plan (Vygotskijs, 1995). Först sker lärande på ett socialt plan och 

först därefter på ett psykologiskt, individuellt plan. Säljö (2000) menar att resurser som 

vi använder för att förstå och kommunicera har vi tidigare fått ur interaktion med andra, 

där vi resonerade och tolkade verkligheten. Här spelar förnimmelsen, alltså perception-

en en stor roll. Sommer (2008) diskuterar Sterns teorier kring barnets förnimmelse. 

Stern menar att redan i tidig ålder förnimmer barnet inte bara en enskild del av händel-

sen, utan barnet har förmågan att förnimma helheten. Detta betyder att barnet på ett per-

ceptuellt plan uppfattar känslor, personens helhet, form och temporala regelbundenheter 

på samma gång. På så sätt utgör orden som sägs, tonläge, kroppsspråket, miljön med 

mera en helhet i förnimmelsen.  

 

3 Metod 

Under detta avsnitt presenteras vilka metoder som ligger till grund för studien. Urval och pro-

cedur för datainsamling, samt dokumentation och analysmetod av empiri redovisas.   

3.1 Urval och procedur  

Urvalet av studieobjekten skedde efter särskilda kännetecken (Denscombe, 2004), som miljö, 

ålder av barnen och verksamhetens utformning. Undersökningen genomfördes på tre olika 

förskolor med ungefär samma förutsättningar och miljö. Objekten utgjordes av avdelningar 

med femåriga barn, barnen hade sin egen miljö och verksamhet avskild från mindre barn. Ge-
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nom tidigare kontakt fanns det inblick i hur verksamheterna ser ut och hur de är utformade. 

Vid första kontakten med förskolorna angående undersökningen, informerades det om studien 

i stora drag, intresset för delaktighet var stor. Via e-mejl hölls kontakten och det skickades ut 

informationsbrev till föräldrarna. Pedagogerna på avdelningarna tog hand om utdelning och 

insamling av informerat samtycke. Tillsammans med förskolepersonal planerades tid och ut-

formning av observationerna. En planerad musikaktivitet i form av en musiksamling skulle 

äga rum, vidare skulle det göras observationer av barnen i den ”fria” leken innan och efter den 

planerade samlingen.  

Förskolorna benämns med A, B och C och de barn som tillhör respektive förskola får ett 

namn som börjar med den bokstaven, tillexempel en pojke från förskola A heter Albin. 

På förskola A hade inte alla barn tillstånd från föräldrarna. Det gjorde att bara fyra pojkar och 

två flickor kunde vara delaktiga i undersökningen. Här kan man diskutera om detta är en rätt-

vis och sann bild av barnens naturliga miljö. Men eftersom barnen brukar bli indelade i 

mindre grupper under vissa aktiviteter, anses att det inte är relevant för undersökningen.  

En pedagog tog hand om aktiviteten. På förskola B var inte alla barnen närvarande på grund 

av sportlov. Två pedagoger tog hand om aktiviteten som hölls för sju flickor och tre pojkar i 

undersökningen. På förskola C deltog fyra flickor och sju pojkar. Aktiviteten startade med en 

pedagog och avslutades med två.   

Urvalet avser möjligheten att jämföra objekten med varandra och därmed senare eventuellt 

kunna göra en generalisering utifrån resultaten (Denscombe, 2004).  

3.2 Insamling av empiri 

3.2.1 Observation  

Studie grundar sig på en kvalitativ forskning där musikaktiviteter i förskolan dokumenterades 

på film. Dokumentation på film utgör en vanlig metod för datainsamling inom etnometodo-

logi (Jordan & Henderson, 1995). Vi som forskare uppträdde som renodlade observatörer 

(Eliasson, 2006). Detta avser ett passivt och naturligt förhållningssätt som minskade faran att 

påverka omgivningen eller händelsen. I synnerhet i detta förhållningssätt kan observatören 

inta en mer objektiv inställning till det som händer. Det är dessutom lättare att fånga nyanser 

under hela aktiviteten med ett icke aktivt agerande (Jordan & Henderson, 1995).   

Det säkerställs validitet genom att strukturera och organisera observationerna på samma sätt 

vid alla tillfällen. Valet av metoder för datainsamling och analys anses spegla autentiska och 

verkliga händelser. Syftet med undersökningen är att framställa hur barn konstruerar genus 

och hur de visar detta i relation till musikaktiviteter. Observationer är en lämplig metod i re-
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lation till forskningssyfte och frågeställningar. Undersökningen avsåg att observera handling-

ar och språk som sker naturligt i förskolan.  

3.2.2 Videoinspelning som verktyg 

Videoinspelning användes i denna studie som verktyg för dokumentation.  

Genom att dokumentera i form av en videoinspelning finns möjlighet att återkomma till 

materialet när det behövs. Det är viktigt att dokumentera händelser så att man har lätt att åter-

komma och analysera materialet flera gånger (Eliasson, 2006). Dessutom finns möjligheten 

att bättre kunna se vad som sker och hur enskilda faktorer utgör helheten (Jordan & Hender-

son, 1995). Hur är relationen mellan det som individerna säger, vad de gör och i vilken sam-

manhang de står till omgivningen?  

Att filma kan vara ett effektivt och trovärdigt sätt att dokumentera händelser på, som för-

fattarna uttrycker sig, forskaren är intresserad av vad som ”verkligen” händer.  Skillnaden till 

att dokumentera i form av film och att skriva upp vad som händer ligger i att man redan när 

man skriver upp händelser värderar och tolkar information. Videoinspelningen är mer objek-

tiv än vad en ren observation är. Nu kan man fråga sig om den som filmar och bestämmer vad 

som ska ses på filmen verkligen är värderingsfri och dokumentera den ”sanna” händelsen? 

Filmaren kan mycket väl bestämma vad som ska synas eller inte, vilket även Jordan & Hen-

derson (1995) diskuterar. 

Detta förhållningsätt uppmanar till uppsyn och hög medvetenhet när materialet analyseras. 

Frågor om det vad materialet verkligen visar och vad vi reflektera över är avgörande för resul-

taten.  

I denna studie valdes att sitta vid en bestämd plats, där vi kunde observera och filma största 

delen av aktiviteten. Anledningen till att sitta vid en fast plats är att undvika att missa detaljer 

av händelserna om man går runt med kameran (Jordan & Henderson, 1995). För att kunna 

vara flexibel och kunna zooma vissa delar valdes att ha kameran i handen istället för att mon-

tera fast den. Jordan & Henderson (1995) menar att kamerans närvaro och medvetenhet om att 

forskaren filmar kan påverka objektens beteende som exempelvis att individer håller sitt an-

sikte mot kameran eller blir irriterad av att det är filmning på gång. Hela situationen kan vara 

konstlad och därmed speglas inte sanningen. Barnen och personalen reagerade i början på att 

aktiviteten filmades. Vissa barn kunde bete sig onaturligt och titta extra mycket i kameran. 

Det upplevdes dock att det gav sig under aktiviteten och utgav ingen större påverkan på 

materialet och därmed på analysen och resultatet.  
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3.3 Analys 

För denna studie valdes att använda den så kallade interaktionsanalysen (Jordan & Henderson, 

1995) som innebär att man analyserar olika sekvenser som dokumenterades på film. För 

undersökningen sågs materialet från sekvens till sekvens och analyseras var för sig. Trovär-

digheten dvs. reliabiliteten höjdes och gjorde informationen och resultaten till mer reliabel 

kunskap. Alla händelser har en början och ett slut och en viss struktur det gäller att identifiera 

de. Genom att vara lyhörd och öppen är det lättare att verkligen tydligt se när sekvensen bör-

jar och slutar. Det kan finnas små detaljer som utgör den verkliga strukturen. Till strukturen 

tillhör tillexempel turtagningen som kan vara avgörande för aktivitetens uppbyggnad. Det kan 

här förmedlas dolda normer och värderingar.  

En vidare faktor som studien tar hänsyn till är graden av deltagande. Att vara icke deltagande 

säger mycket om aktivitetens struktur eller innehåll eller aktivitetens betydelse i helhet (Jord-

an & Henderson, 1995). I analysen valdes som värdefull strategi att dela upp videon i olika 

mindre sekvenser som analyserades beroende från varandra. Händelserna spaltades upp och 

noterades när någonting nytt hände. Sekvenserna kunde ha olika karaktär. Om det hittades ett 

fenomen som verkade vara relevant för analysen, gällde det att försöka bekräfta fenomenet. 

Det vill säga att det söktes efter fler sekvenser med samma fenomen (Jordan & Henderson, 

1995). En detaljerad genomgång av materialet gav också möjlighet att jämföra olika sekven-

ser med samma fenomen. Interaktionsanalys sätter fokus på strukturen av social interaktion. 

Här spelade både verbal och icke verbal kommunikation en roll. Faktorer som till exempel tid 

och miljö kan vara betydelsefullt för analysen och ska betraktas som en del i händelsen (Jord-

an & Henderson, 1995).  

Under processen var frågan om validitet central. Mäter vi verkligen det vi vill mäta? Tran-

skribera det vi vill analysera och kan relatera till forskningens syfte och mål?  

Transkriberingen är en viktig del i arbetet och är avgörande för resultatet (Jordan & Hender-

son, 1995). Forskaren måste vara medveten om vad som ska transkriberas, då alla detaljer 

som missas kan förfalska resultatet. Verbal kommunikation är alltid viktigt i individens inter-

aktion med andra, men även kroppsspråket kan vara avgörande för kontexten.  Jordan & Hen-

derson (1995) poängterar att vissa forskare anser att man ska transkribera allt material i 

minsta detalj, då även pauser, miljön och andra faktorer kan vara avgörande för analys och 

resultat. Forskare ska fråga sig vad som är relevant för den forskning man gör. Utifrån detta 

förhållningssätt valdes för denna studie att enbart relevanta och avgörande detaljer transkribe-

rades och utgjorde material för analys och diskussion.  
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3.4 Etik 

Undersökningen visar ett viktigt och tydligt förhållningssätt till de etiska principerna (Kvale 

& Brinkman, 2010) på följande sätt. En samtyckesförfrågan (se bilaga) skickades ut till för-

äldrarna via pedagogerna på de utvalda förskolorna där vi informerade om upplägget av 

undersökningen och det allmänna syftet, samt vilka risker och fördelar som kan vara rele-

vanta. Informerat samtycke innebär att de personer som deltar i studien gör det av fri vilja och 

kan när de vill dra sig ur studien. Samtidigt fungerar denna skriftliga överenskommelse som 

skydd för oss som forskare och barnen och personal på förskolan som deltagare. Detta är av 

särskild vikt då det visas respekt gentemot alla inblandade. 

Kvale & Brinkman (2010) diskuterar frågan om vem som ska ge samtycke om man tillexem-

pel gör en studie kring barn, då går förfrågan om att delta i studien till föräldrarna. Barnen kan 

då bli ”underordnade” sina föräldrar och känner sig tvingade att delta i studien. Detta motver-

kades i vår undersökning genom att ta hänsyn till vad barnen ville, barn som kände sig obe-

kväma framför filmkameran fick stå vid sidan av eller med ryggen emot, detta är en anledning 

till att endast filma med en kamera. Detta upplevdes som en bra lösning och verkade kännas 

okej även för barnen.  

Etiken som filosofiskt förhållningsätt är av särskild vikt i vetenskapliga undersökningar 

(Birkler, 2008). Rollen som forskare är betydelsefull och man måste ha ett moraliskt och an-

svarsfullt forskningsbeteende (Kvale & Brinkman, 2010), det vill säga visa känslighet och 

engagemang vid moraliska frågor. Hanteringen av all information skedde och sker på ett an-

svarsfullt sätt så att inga förskolor eller identiteter avslöjas. Vidare förmedlats en så korrekt 

och ärlig redovisning av resultaten som möjligt. Undersökningen påverkas inte av andra över-

väganden eller hänsynstaganden än de som är sanna i undersökningen (Denscombe, 2004). 

Redovisningar av denna studies resultat är korrekta och ärliga och uppnår därmed en hög ve-

tenskaplig kvalitet (Kvale & Brinkman, 2010). Validiteten, reliabiliteten samt kontrollen av 

data får en moralisk mening med detta förhållningssätt. Validitet beskriver hur giltig, riktig 

och sann undersökningen är och reliabilitet visar på hur tillförlitlig studien är (Kvale & 

Brinkman, 2010).   

4 Resultat och analys  

I detta avsnitt presenteras undersökningens resultat i form av olika rubriker som speglar inne-

hållet av fenomen och står i förhållande till forskningssyfte och frågeställning. Under rubriken 

Olika gruppkonstellationer = olika genuskonstruktioner? beskrivs situationer som känneteck-

nas av olika egenskaper och konstruktioner av gruppen. Främst i förhållande till antalet pojkar 
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och flickor i gruppen och dess påverkan på resultatet. Genom kategorierna Lydiga och lätt-

samma flickor, Busiga och dominanta pojkar, Flickor som tillrättavisar? och Pojkar mer ini-

tiativtagande? framställs de olika egenskaper som beskrivs som typiskt manliga respektive 

typisk kvinnliga. Slutligen redovisas olika strukturer och innehåll i musikaktiviteten under 

kategorier ”Musikens innehåll en fråga om genus?” och ”Spontan musik – en interaktion?”.   

Dessa rubriker illustrerar genuskonstruktioner som sker i en naturlig och vardaglig miljö i 

förskolan där både planerade och oplanerade musikaktiviteter äger rum.    

4.1 Olika gruppkonstellationer = olika genuskonstruktioner?  

I samtliga aktiviteter visar sig att barnen ofta interagerar med andra barn av samma kön. Poj-

kar som sitter bredvid pojkar blir mer pratsamma, högljudda, aktiva och ofokuserade än de 

pojkar som sitter med en flicka på var sida om sig.  

Även flickorna interagerar med varandra men mer diskret än pojkarna. De pratar lågmält och 

utbyter blickar, leenden och lätt kroppskontakt med varandra. Då barnen sitter varannan pojke 

varannan flicka är det tystare och mer fokuserat. Flickorna stannar upp och tittar rakt framför 

sig utan har kontakt med någon annan emellanåt. Följande exempel beskriver fenomenet.  

 

Pedagogen fördelar lappar med barnens namn. Hon placerar ut barnen så att de sitter varan-

nan flicka och varannan pojke. En flicka, Cecilia, ler stort mot Claes, som sitter bredvid henne. 

Hon kryper nära honom, så att deras ansikten nästan rör vid varandra. Claes rynkar ansiktet 

och drar sig undan och hamnar därmed längre bort från Cecilia. Cecilia följer efter honom och 

Claes backar ännu mer. Pedagogen ber Cecilia att sluta, vilket hon inte gör. Efter ett par tillsä-

gelser förflyttar pedagogen Cecilia och sätter henne bredvid sig. Samtidigt som Cecilia får sin 

nya plats förflyttar sig Claes och Carl närmre varandra, de satt tidigare på var sida om Cecilia.  

Mellanrummet som blev efter att Cecilia förflyttats hamnar istället mellan Claes och Carina. 

Claes och Carl vänder sig mot varandra, ler och tar varandras händer för att trycka de mot 

varandra. Carina och Christina som sitter på varsin sida av pojkarna, Claes och Carl, reagerar 

inte på händelsen. Båda flickorna sitter stilla på sina tilldelade platser och väntar på att aktivi-

teten ska fortskrida.  

 

Pedagogen konstruerar i början av aktiviteten en miljö där barnen sitter varannan pojke 

varannan flicka. Hon kommunicerar och förmedlar normer och värderingar som kan tolkas 

som förväntningar i hur barnen ska bete sig. Detta kan ses som om pedagogen i förhand styr 

barnens handlingar. Genom att lägga ut lapparna i förväg gör pedagogen ett medvetet val om 

hur barnen ska sitta och konstruerar därmed ett visst genusstyrt beteende.   
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När Cecilia kryper mot Claes gör hon ett försök att interagera med honom. Claes visar 

dock genom sitt ansiktsuttryck då han rynkar hela ansiktet men också genom sitt kroppsspråk 

när han backar undan att han inte är intresserad av kontakt. Ur ett sociokulturellt perspektiv 

blir det i detta fall ingen ömsesidig interaktion mellan barnen eftersom Claes inte gör någon 

ansats till att besvara Cecilias försök till kontakt. När Cecilia blir förflyttad drar sig Claes och 

Carl mot varandra och en ömsesidig social interaktion äger rum. Pojkarnas samspel förstärks 

när de har kroppskontakt med varandra. Flickorna, Carina och Christina interagera inte med 

någon utan följer tyst det som sker.   

4.2 Lydiga och lättsamma flickor? 

Fokus i detta avsnitt ligger på flickorna som speglar samhällets förväntningar av flickor som 

lättsamma, lydiga och lugna. Flickorna framträder som duktiga.   

 

Beatrice sjunger först med gruppen, börjar sen mima med stora munrörelser till texten. Hon 

slänger huvudet bakåt och gör grimaser. Hon gungar med hela kroppen och huvudet från sida 

till sida. En pedagog tittar på henne och skakar sakta på huvudet. Flickan slutar med sitt bete-

ende. Strax efter startar hon igen och när pedagogen återigen tittar på henne slutar hon och tit-

tar rakt ner i golvet. Flickan sjunker ihop och dra upp axlarna mot öronen med en blick fäst i 

golvet. Vid ett par tillfällen strax efter denna händelse tittar hon långsamt upp på pedagogen 

och snabbt ner i golvet igen. 

 

Beatrice får till sig uppmärksamheten av en pedagog genom sitt beteende. Pedagogen signale-

rar med en försiktig skakning av huvudet att detta beteende förmodligen inte är önskvärt.  

Det behövs inte mer än ögonkontakt och en lätt rörelse med huvudet för att Beatrice ska upp-

höra med sitt beteende. Observationen vittnar om att flickan behöver mer än en ”tillsägning” 

för att helt sluta med det hon gör, men dessa tillsägningar sker mycket diskret från pedagogen 

då hon bara behöver titta på flickan. En möjlig tolkning kan vara att Beatrice socialiseras i 

detta sammanhang. Pedagogen signalerar till Beatrice att hon ska vara lydig och anamma sig 

ett beteende som flickan förväntas ha. Flickans reaktion kan ses som ett uttryck för att hon är 

medveten om att beteendet inte var rätt. Beatrice anses veta vad blickarna och huvudskak-

ningen betyder och verkar skämmas senare, vilket visar sig genom hennes kroppsspråk. Hon 

sitter ihopsjunken och har en försiktig blickkontakt med pedagogen.  

 

Pedagogen säger ”Å Alma får ta den röda rektangeln med den blåa kvadraten”. Alma tar upp 

lappen på pedagogens uppmaning. Efter lite prat om sången säger pedagogen ”Då får Alma 

räkna till tre” vilket hon gör lugnt och tydligt.  
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Ovanstående exempel beskriver hur en flicka väntar på sin tur och pratar enbart när pedago-

gen frågar något eller ber henne om att ta upp lappen och räkna in sången. Pedagogen bekräf-

tar flickans beteende genom ett lugnt och positivt bemötande och förstärker därmed flickans 

lugna och försiktiga sätt. Almas lydighet kan tydas som ett uttryck för upplevda och tolkade 

värderingar och normer som förmedlades tidigare. Flickan förväntas att vänta på sin tur och 

följer pedagogens instruktioner. Vilket hon också gör. 

Nästa exempel beskriver hur flickor är benägna att framstå som duktiga. 

  

Pedagogen säger ”Nu var det Gubben Noak då. Vilka kan den? Ja, vi får se vilka som kan 

den.” Beatrice och Beata sjunger jättehögt och artikulerar tydligt med munnen till texten. Bea-

trice och Beata står stelt och stadigt. Hon tittar hela tiden på pedagogen. Flera barn tittar på de 

”högsjungande” tjejerna.  Pedagogen säger efter sången ” Den var du med på Beata” Och Be-

atrice säger då ”Jag med!”. Beata säger ”En gång till!!” och börjar sjunga. Men hon avbryts 

och den tas inte igen.  

 

Flickorna söker mycket ögonkontakt med pedagogerna både under sångerna och i konversat-

ionerna emellan. Här framträder flickorna som självsäkra. Flickorna står som ”soldater” fram-

för pedagogerna och med stadig blick förmedlar de att de kan sången, vilket förstärker in-

trycken om att flickorna vill visa upp sig och få uppmärksamheten. Flickornas prestation 

kommer i fokus och de konstruerar en bild av ”duktiga” flickor. 

Att både Beatrice och Beata står stelt och rakt som ”soldater” kan i första hand verka onatur-

ligt och konstlat men det kan också tolkas som flickornas sätt att förstärka sin uppfattning och 

ger därmed uttryck för en bra prestation. Efter sången kommenterar och bekräftar pedagogen 

flickornas beteende och förmedlar att de har uppfattat flickornas budskap. Dock framhävs 

först bara Beata som den som framstår, vilket kommenteras omedelbart av Beatrice genom 

”Jag med!”. Det kan tolkas som om Beatrice lägger mycket värdering på att hennes prestation 

också bör uppmärksammas.    

4.3 Busiga och dominerande pojkar? 

Flertalet gånger under de pedagogstyrda passen på alla tre förskolorna går eller kryper pojkar 

iväg, de lekbråkar med varandra, de försöker ta det någon annan har i handen och de är myck-

et i rörelse till exempel genom att de hoppar upp och ner på sina knän. De är mycket lättdis-

traherade om det är något som sker eller om något föremål som till exempel en spegel fångar 

deras uppmärksamhet. Pedagogens tillsägelser får inte mycket gehör hos pojkarna som i regel 
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forsätter med sitt beteende som skulle förändras. Följande exempel påvisar hur en av pojkarna 

agerar i detta sammanhang.  

 

I slutet av en sång håller pedagogen fram sin hand mot Albert som reagerar med att kraftfullt 

kasta iväg lappen i riktning mot pedagogen. Pedagogen tar upp lappen medan hon säger ”Nej, 

jag vill inte ha den så, jag vill ha den i handen” hon räcker lappen mot Albert igen och säger 

”Nu får du göra om det”. Albert tar emot lappen och efter en kort stund med ett stort leende 

sträcker han lappen i riktning mot pedagogen, tar tillbaka den för att åter sträcka den ända 

fram till pedagogens ansikte. Medan han gör detta står han upp samtidigt som han småspringer 

på stället. I jämna mellanrum under denna frekvens vänder sig Albert mot sina kompisar som 

tittar upp på honom. De andra pojkarna skrattar medan de tittar på Albert.  

 

Alberts handlingar kan tolkas som att han tar pedagogen som symbol för att framstå som do-

minant och få högre status. Pedagogen reagerar med ett kraftfullt nej och ber pojken göra om 

det på rätt sätt. På grund av Alberts beteende är pedagogen tvungen att pausa aktiviteten och 

detta bidrar till att pojkarnas uppmärksamhet ligger på Albert. Pojkarnas skratt kan ses som en 

bekräftelse för Alberts beteende och förstärker bilden av en pojke med makt. Här förskjuts 

makt från pedagogen till Albert. Plötsligt är det Albert som har en ledande roll och bestämmer 

vad som ska ske. Alberts beteende som situationens ledare och dominant pojke kan tolkas 

som om han försöker kommunicera och han upprätthåller genusbeteende som ses som typiskt 

manliga i samhället.  

Materialet visar vidare att alla pojkar inte är utåtagerande och dominanta. Till exempel på för-

skola B är det två pojkar som verkar lugna och tillbakadragna. I alla fallen där videomaterialet 

visar pojkar som är lydiga och tysta, sitter dessa pojkar antingen mellan två flickor eller mel-

lan pedagogen och en flicka.  

4.4 Flickor som tillrättavisar  

I många sekvenser i samlingarna agerar flickorna dels som ”regelupphållare” och dels som 

ordningsvakter. När flickorna uppmärksammar att någon gör något som kan tolkas som fel, 

poängterar de det för gruppen men framförallt för pedagogen. Här följer några exempel. 

 

Björn plockar på byrån bredvid under sångsamlingen, medan de andra barnen och pedagoger-

na sjunger. Han förflyttar en pappfigur till olika ställen på byrån, därefter ställer han sig åter 

på sin plats och tittar på pappersfiguren för att strax efter gå tillbaka igen och hämta den och 

kasta in den på mattan. Förskolläraren tittar på pojken och säger ”Björn, plocka upp den!” En 

flicka som står bredvid tittar på pedagogen och plockar upp pappersfiguren. Hon ställer till-
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baka den där den stod och tar återigen upp blickkontakten med pedagogen medan hon ställer 

sig på sin plats. Efter händelsen fortsätter aktiviteten.  

 

Bodil observerar Björn under hans aktiviteter. När en pedagog säger till Björn att han ska 

sluta och istället plocka upp pappersfiguren, reagerar flickan och plockar i ordning. Bodil 

plockar snabbt upp figuren och ställer tillbaka den. Bodils handlingar kan ses som en tillrätta-

visning av Björn. Björn har ingen möjlighet att korrigera sitt agerande utan Bodil tar över och 

handlar direkt efter pedagogens påpekande. Bodil upprätthåller en bild av en duktig och lydig 

flicka. Hennes blickkontakt till pedagogen kan tolkas som ett frågande efter bekräftelse. Pe-

dagogen verka acceptera att Bodil tog över rollen som ”ordningsvakt” och reagerar inte på 

Bodils handlingar. Detta förhållningssätt av pedagogen kan ses som en tyst överenskommelse 

om att Bodil har handlat rätt och bestyrker ett ”typiskt” flickigt beteende. Vidare reagerar inte 

övriga gruppen på Björns eller Bodils beteende, vilket kan tyda på att detta är förväntat och 

kanske inte sker för första gången.  

 

Efter Gubben Noak säger Beata på förskola B:”Men nu sjöng inte Björn med!!” och Cilla på 

förskola C säger efter inledningssången ”Han sjöng Mjau!!”. Båda flickorna tar blickkontakt 

med pedagogen och pekar på det barn som de anser har gjort fel. 

 

En tolkning av dessa handlingar kan vara att även här uppträder flickorna som tillrättvisare.  

Under båda händelserna säger flickorna till pedagogen att ett annat barn har gjort något som 

inte verkar vara korrekt eller tillåtet i flickornas ögon. De lägger mer kraft och betydelse i si-

tuationen när de pekar med hela handen. Flickorna konstruerar en bild av att flickor är ordent-

liga och vet hur man beter sig och vad som förväntas. Pedagogen bekräftar detta antingen ge-

nom att inte säga något eller genom att de väljer att tillrättavisa pojkarna.  

4.5 Pojkar mer initiativtagande 

Följande exempel tar upp hur pojkarna tar initiativ på olika sätt för att föra aktiviteten framåt. 

 
Charlie börjar sjunga och gör rörelser till sången ”I ett hus vid skogens slut” medan de andra 

pojkarna pratar och puttar varandra. Pedagogen ingriper genom att krypa fram mot pojkarna 

och säga ”Nu hör ni inte vilken sång det är, det gäller att man lyssnar”. Charlie säger ”I ett 

hus i skogens slut” och alla börjar sjunga.  

 

Charlie visar vilken sång han vill sjunga eftersom han både sjunger och visar rörelser, dock 

får han inte med sig de andra pojkarna som är upptagna med varandra när han inleder sången. 
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Charlie gör ett nytt försök men får fortfarande inte med sig dem och nu ingriper pedagogen 

och hjälper Charlie att få uppmärksamheten.  

 

Pedagogen önskar en rörelsesång som alla sjunger. När sången är slut börjar pedagogen sätta 

sig ner då Christer snabbt drar igång sången igen genom att börja sjunga och gå, pedagogen 

fångar upp detta och sången sjungs och görs en gång till. 

 

Genom att Christer tar initiativet till att starta sången på nytt och samtidigt gå runt drar han 

igång hela gruppen en gång till. Christer visar tydligt med hela kroppen att han vill sjunga och 

göra denna sång igen. 

 

Björn pekar många gånger på lappen och säger ”den ska vi sjunga nu!” Pedagogen svarar 

”Det är Harry har hittat en hare. Den sjöng vi i början”, varav Björn säger ”Nej, det är 

Gubben Noak”. Då säger pedagogen ”Du tycker det är Gubben Noak, då tar vi den ef-

ter de andra två sångerna som barnen ville sjunga. Då kan vi avsluta med den.” 

 

Björn försöker flera gånger under aktiviteten dra igång sången ”Gubben Noak” och visar 

därmed ett intresse för denna sång. Han ger inte upp utan tar flertalet gånger initiativ till att 

önska denna sång, genom att han både verbalt och fysiskt tar i pedagogen och visar på lappen 

att nu är det ”Gubben Noak”.  

I alla ovanstående exempel framstår pojkar som initiativrika och agerande. Pojkarna tar för 

sig bland annat genom att de räknar in sången innan pedagogen uppmanat dem att göra det 

men också genom att de börjar sjunga sången och får pedagogen och de andra barnen att 

hänga på. Det sker inte i något fall att en flicka tar ett liknande initiativ.  

4.6 Musikens innehåll - en fråga om genus? 

Om man analyserar barnmusik kan man upptäcka att det gömmer sig olika genuskonstrukt-

ioner bakom en fin melodi eller en trevlig, rolig text. Vårt material visar situationer som hos 

oss väcker frågor kring aktivitetens innehåll.   

 

Cesar får önska en sång och säger då ”Lilla katt” Varav pedagogen säger ”Lille katt, ja, vet du 

vad jag trodde att du skulle välja? Starwars”.  

 

Cesar i denna sekvens önskar att få sjunga Lilla katt medan pedagogen framför att hon trodde 

han skulle välja en annan sång som kan ses som mer pojkaktig. Cesar tittar på pedagogen och 
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han stannar upp lite, som om han funderar när hon säger detta men kommenterar det inte. I 

detta exempel kan man inläsa att Lille katt ses som ett val som inte speglar pojkens personlig-

het och starwars hade varit ett naturligare val. Pedagogen tillskriver starwars som mer bety-

delsefull och hon förmedlar därmed en bild av något som är mer manligt. Ur barnens perspek-

tiv kan det tolkas som om starwars är mer meningsfull än vad Lilla katt är.  

 

Pedagogen bestämmer att sången om trollen ”Ålle Bålle” ska sjungas. När pedagogen inleder 

sången visar hon rörelserna som hör till. Vid Ålle Bålles far sträcker hon ut armarna med brett 

avstånd och knyter händerna. Pedagogen visar ”mammans” rörelse med mindre avstånd och 

sjunger lägre och när det är Ålle Bålles tur är det bara lillfingrarna som visas och Ålle Bålles 

”Bu” viskas fram. 

 

Musiken i detta exempel fungerar som ett slags verktyg som förmedlar förväntningar vad som 

är manligt och vad som är kvinnligt. Pedagogen kommunicerar tydliga skillnader mellan kö-

nen i form av rörelser och röstomfång medan hon sjunger. Den starke faren visas med brett 

avstånd och ett starkt ”bu”, detta förstärks genom knutna händer som kan tolkas som ett ag-

gressivt och dominant uttryck. Vidare förmedlas mamman som svagare genom mindre rörel-

ser och lägre röstläge. ”Buet” kan tolkas som mer mjukt, alltså mer kvinnligt. Barnen för-

nimmer dessa traditionella skillnader och tar sig an dessa konstruktioner. Barnen imiterar be-

teendet samt återskapar och upprätthåller normer och värderingar som förmedlas. Denna sång 

speglar samhällets syn på genus och därmed konstrueras typiska könsroller. 

 

Pedagogen har bestämt att Lucky Luke och Faster Ingeborg ska sjungas. Ett barn bestämmer 

vilken som ska sjungas först. Lucky Luke och Faster Ingeborg sjungs med samma melodi men 

man byter ut texten och rörelserna för att bättre passa Lucky Lukes karaktär bland annat blir 

kjolen istället byxan, väskan blir puffran och miljön byts ut från stadens torg till vilda västern. 

Samtidigt som texten byts ut ställer man sig bredbent och gör sig större med en lägre tyngd-

punkt. Ansiktet rynkas och man sjunger mer kraftfullt med ett lägre tonläge. 

  

Dessa två sånger innehåller en tydlig genusdefinition där man förstärker de karaktärerna man 

sjunger genom att göra rörelser till dem. Lucky Luke sjöngs direkt efter Faster Ingeborg med 

samma melodi men med rörelser som uppfattas som mer manliga. Både pojkar och flickor var 

lika aktiva i sångerna och den tillhörande koreografin. Det kan inte påvisas att låtval hade nå-

gon synlig påverkan på barnen i detta fall. Dessa sociala handlingar bidrar till synen på vad 

som är kvinnligt och manligt. Pedagogerna visar genom sitt kroppsspråk hur man bör bete sig 

i en manlig respektive en kvinnlig kultur. Innehållet i dessa sånger speglar vardagliga situat-
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ioner i en manlig respektive en kvinnlig värld till exempel när man sjunger att faster Ingeborg 

går på stadens torg medan Lucky Luke springer runt i vilda västern med sitt vapen. 

4.7 Spontan musik - en interaktion? 

Under detta avsnitt redogörs för några olika musikaliska handlingar som barn spontant ut-

trycker. Detta sker under barnens fria lek på förskolorna.  

 

En flicka har blivit läst för och sitter efteråt med boken i handen medan hon hummar 

och småsjunger. Ytterligare två flickor småsjunger och hummar medan de leker och en 

pojke sjunger/nynnar på någon poplåt. Denna popsjungande pojke går sedan runt och 

sjunger och dansar till ”gagnamstyle”.  

 

Tre pojkar och en flicka talsjunger/ retramsar leksamt med varandra.  

 

Cecilia springer runt bland andra barn och har sin frisbee på huvudet och sjunger ”jag 

leker hatt … jag leker hatt ... jag leker hatt!” Efter ett tag, så tittar hon i spegeln medan 

hon sjunger och vänder sig sen till kameran och säger ”... och titta hur ursnygg jag 

är…”.  

 

Både flickor och pojkar yttrar musik spontant och det upplevs som att barnen gör detta helt 

naturligt. När dessa handlingar sker sitter barnen ofta för sig själva, det vill säga, musik sker 

inte enbart i interaktion med andra. I de fall då musiken sker i socialt samspel med andra barn 

har det övergått i en retsång eller retramsning mot varandra och ökat i ljudstyrka där barnen 

gått nära varandra både kropp mot kropp och ansikte mot ansikte. Under observationerna 

uppmärksammas att det är övervägande pojkar som är delaktiga i denna form av aktivitet. 

Även detta kan tolkas som om pojkar dras till pojkar i dessa observationer och är de som är 

aktiva i att reta igång varandra, de försöker ständigt överösta varandra så både röststyrka och 

omfång ökar successivt, de samspelar med varandra på detta sätt. Pojkarna är mer kroppsligt 

aktiva i musiken, de dansar runt och tar mycket egna initiativ och de kan ses som orädda för 

att synas, höras och ta plats. De använder sig av hela rummet. Pojkar som sjunger i leken har 

större benägenhet att sjunga texten till sången medan flickorna mer nynnar fram melodin. Ett 

undantag är Cecilias beteende i den spontana leken där hon retramsar/ retsjunger och är lika 

fysisk aktiv som pojkarna, skillnaden är att Cecilia även vänder sig mot pedagoger när hon 

gör detta. 
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4.8 Sammanfattning 

Studiens resultat visar att det skapas och upprätthålls olika konstruktioner av genus, både bar-

nen emellan och det som förmedlas från pedagogen till barnen. Faktorer som gruppkonstellat-

ioner och sångernas innehåll påverkar genusbeteendet. När pojkar och flickor sitter bredvid 

varandra upplevs atmosfären mer lugn och mer harmonisk. Sångens och koreografins innehåll 

förmedlar typiska och traditionella könsroller. Trots det kan det inte uppmärksammas att detta 

har någon omedelbar påverkan på barnen. Flickor visar tendens till att vara mer skötsamma 

och upprätthåller ordningen. Pojkar är mer fysiskt aktiva än flickorna och agerar mer domine-

rande i musikaktiviteterna. Barnens beteende speglar bland annat pedagogens förhållningssätt 

och hennes förväntningar på respektive kön.   

5 Diskussion 

Förskolan är en arena där genus konstrueras i vardagliga situationer (SOU 2006:75). Detta 

påverkar den pedagogiska praktiken och är därmed nödvändig att närmare studeras och disku-

teras. Genom att analysera och tolka den sociala tillvaron i dokumenterade sekvenser försöks 

processer där genus konstrueras att göras synliga. Barnens och pedagogens handlingar är cen-

trala i tolkning och förståelse av fenomenen som lags fram under föregående avsnitt. I detta 

avsnitt diskuteras undersökningens resultat och analys i förhållande till tidigare forskning, 

teori och metod.  

5.1  Flickor och pojkar en produkt av sociala konstruktioner? 

Sundin (1988) och Davies (2003) diskuterar hur barn successivt växer i en kultur där det tyd-

ligt framgår vad som är tillåtet och vilka förväntningar som ska uppfyllas. Resultaten av vår 

studie visar en stark koppling till förväntningar som görs. Genom verktyg som till exempel 

språk, kommuniceras värderingar och normer kring den sociala tillvaron. Flickan Beatrice till 

exempel verkar precis veta vad som förväntas av henne när pedagogen tittar på henne och 

skakar med huvudet.   

Det är bland annat barnen själv som konstruerar och upprätthåller värderingar och normer 

för det sociala samspelet (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). Flickor som 

upprätthåller dessa regler och tillrättavisar andra, observerades under flera sekvenser i under-

sökningen. Resultaten av Ärlemalm-Hagsérs & Pramling Samuelssons (2009) studie påvisar 

samma fenomen. Flickorna korrigerar andra barns beteende. Intressant i samband med vår 

studie är att bara pojkar tillrättavisas av flickor. Är det så att pojkar har mer behov av att blir 
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tillsagda för att kunna upprätthålla förväntningar som ställs eller är det så att flickor tillrättvi-

sar för att framstå som duktiga?  

I tidigare forskning som gjorts beskrivs fenomenet att flickor har större behov av kontakt med 

pedagogen (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009, Ericcson 2006). Att uppmärk-

samma brott mot regler och tillrättavisa, är också en form av att få kontakt med pedagogen. 

Vidare verkar flickor vara benägna att upprätthålla en bild av ”duktiga” flickor som presterar 

bra, även här kan man resonera om att flickor har mer behov av bekräftelse i förhållande till 

prestation vilket speglar samhällets förväntningar (Ericcson 2006).  

I jämförelse med flickornas förhållningssätt, verkar pojkar mer intresserade av att få upp-

märksamhet och bekräftelse av sina kompisar som visar sig bland annat i exemplet med Al-

bert. Resultaten visar att pojkar är mer rörliga i kroppen och har större behov av att få upp-

märksamhet av sina kompisar, medan flickor ses som mer lugna och lydiga.  

Davies (2003) beskriver genom socialisationsteorin ett förhållningssätt som överförs och 

därmed förmedlar vad som bör vara flickigt och vad som bör vara pojkigt. Könet tillskrivs 

typiska egenskaper där till exempel flickor beskrivs som mer samarbetsvilliga och omsorgsin-

riktade och pojkar ses mer som dominanta och självsäkra (Evenhaug & Hallen, 2001). Dessa 

egenskaper upptäcks också i resultaten av vår studie. I samband med resultaten av studien kan 

konstateras att det finns skillnader i genuskonstruktioner vad det gäller pojkar och flickor.  

Det finns olika faktorer som påverkar barnens tolkning, förståelse och handlande. En 

aspekt vi måste diskutera är bland annat gruppkonstellationen. Under studiens gång ställdes 

ofta frågan om resultaten skulle förändrats om grupperna hade bestått av lika många flickor 

som pojkar. I två av grupperna, i förskola A och C, var pojkarna i övertal och i förskola B var 

det flickorna som var fler. Lagergren (2012) konstaterar tydliga skillnader i förhållande till 

prestation och beteende i homogena grupper. Samvaron är mer konfliktfri och kännetecknas 

av intresse, engagemang och samspel. Resultatet av denna studie och i den grupp där flickor 

var i övertal var attityden av hela gruppen mer lugn och harmonisk än på de andra två försko-

lorna där det var fler pojkar. På en av förskolorna var pedagogen till och med tvungen att av-

bryta aktiviteten på grund av bristande delaktighet och koncentration.   

Scheid (2009) kommer fram till att pojkar stödjer varandra mer och tar för sig mer än vad 

flickor gör. I Ericssons (2006) undersökning tog pojkar mindre hänsyn till andra och gjorde 

vad de ville. Vissa drag av detta beteende kan kännas igen i vår studie. Pojkar dras till pojkar 

och det sociala samspelet kan kännas rått och häftigt i vissa fall. Flickorna däremot sitter stilla 

och framstår som duktiga. Allmänt tycks flickor ha lättare att prestera (Ericsson, 2006), vilket 

inte kan fastställas i vår studie. När den rena prestationen är i fokus är det jämlikt mellan kö-

nen. Det finns inga tecken på att flickor presterar bättre. I det stora hela kan det alltså konsta-
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teras att barnen, både pojkar och flickor är delaktiga i samma utsträckning. Det som utgör 

skillnaden är det utagerande.   

5.2 Pedagogen som konstruktör 

Pedagogen har en viktig och framträdande roll i våra observationer. I ett flertal sekvenser på-

verkar pedagogens handlande barnens uppfattningar och förnimmelser av genus. Pedagoger 

förmedlar genom till exempel koreografier till sångerna vad som är manligt och kvinnligt. Det 

pedagogerna signalerar sker dock ofta omedvetet. Musikaktiviteterna som observerades be-

skriver konstruktioner av förväntningar, värderingar och normer. Det förmedlas uppfattningar 

som barnen ska förhålla sig till (Sundin, 1995). Genom musik skapas identitet och det för-

medlas livsstilar (Sundin, 1995, Edberg, 2012).  

Vad förmedlar då pedagogerna, när de visar det manliga trollet med stora, dominanta rörelser 

och det kvinnliga trollet med mindre och försiktiga? Det speglar samhällets och pedagogens 

uppfattning av genuskonstruktioner som anses vara lämpliga för den sociala tillvaron. Det 

överförs en traditionell syn som förmodligen kommer från föregående generationer (Edberg, 

2012). På en av förskolorna valde pedagogerna att det skulle sjungas Faster Ingeborg och 

Lucky Luke. Lucky Luke är en omgjord version av Faster Ingeborg det vill säga att melodin 

och grunden i texten är densamma. Pedagogerna valde att sjunga dessa direkt efter varandra 

vilket kan tolkas som att det ansågs att Faster Ingeborg var mer för flickorna så man får ha 

något som passar pojkarna med. Pedagogen på en av förskolorna delar ut lappar med namn 

och visar därmed att barnen ska sitta varannan pojke och flicka. Redan här signalerar pedago-

gen till barnen att det optimala sättet att ha en samling på är att sätta pojkar bredvid flickor. 

Detta visar barnen att uppfattningarna ännu idag lever kvar vid att pojkar är aktiva, bordusa 

och högljudda och behöver en ”hjälpfröken” i form av den tysta, näpna och snälla flickan. 

Fortfarande visar man med sitt sätt att hantera samlingarna att flickor behövs för att lugna 

pojkar. Pedagogen kommunicerar förväntningar hon har angående genusbeteende av barnen.  

I en av aktiviteterna låter man en pojke välja sång, när han har valt sången Lilla katt uttalar 

pedagogen att hon trodde att han skulle välja Starwars. Pojken ser ut som att han skulle vilja 

byta men det blir Lilla katt som sjungs. Hos pedagogen sker detta automatiskt och oreflekterat 

och pojken kan ha tagit hennes uttalande som att han borde ha valt en annan sång, Lilla katt 

kan ses som en mjuk fin och flickig sång. 

Förskolan är mycket betydelsefull och förmedlar värden och normer (SOU 2006:75). 

Verksamheten möjliggör och formar barnens positioneringar och relationer i samhället, men 

samtidigt kan de förhindra dem. När till exempel Cecilia stör aktivitetens struktur, blir hon 
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omplacerad och satt precis bredvid pedagogen. Pojkarna däremot blir tillsagda flera gånger 

med inte omplacerade. Barnen blir tvungna att upprätthålla roller som omgivningen tilldelar 

dem (Davies, 2003). Barnen blir socialiserade, det vill säga att den vuxne förmedlar hur barn 

bör vara i olika situationer. Fokus ligger på vad pedagogen tillåter och vad som motarbetas i 

relation till barnets kön. Beatrice blir visad med pedagogens lätta huvudskakningar och blick-

ar att hon förväntas sluta med beteendet, men Björn som faktiskt stör aktiviteten får ingen 

reaktion alls på sitt beteende. Alltså vad det gäller oönskat beteende kan man resonera att 

flickorna förväntas vara lydiga och artiga, medan pojkarna blir ignorerade. Pojkarna intar 

dock större plats då deras handlingar sker i större omfång och påverkar ofta hela gruppen. 

Flickorna försvinner och blir osynliga (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009).  

När pedagogerna i vår studie pratar vänder de sig ofta till pojkarna, man kan också urskilja 

nyanser och språkbruk i rösten beroende på om pedagogen talar till en flicka respektive en 

pojke. Språket är kraftfullare och det används spontant en annan typ av ord till pojkar. Pojkar-

na blir även tillrättavisade på ett tydligare sätt med det verbala språket, medan flickorna ofta 

får en blick eller man för fingret mot munnen eller lägger en hand på flickan för att lugna eller 

visa att något inte är okej. 

Butler (2007) menar att det finns en kulturell ”matris” och genom den identifierar indivi-

den sig själv och blir identifierad av andra. På en av förskolorna vi studerar finns en flicka 

som har en framträdande roll. Hon är framåt i sitt sätt och rör sig mycket, är mer aktiv än öv-

riga flickor. Här kan man fundera på om denna flicka är lite av en ”pojkflicka”. Davies (2003) 

poängterar att individer som beter sig avvikande ifrån könskonstruktioner ofta anses som 

konstiga och kan segregeras från gruppen. Samhället förväntar sig av en fullvärdig medlem att 

vara antingen maskulin eller feminin (Davies, 2003). Flickan, som beskrivs ovan, blir inte 

aktivt segregerad från gruppen, men tolkningen är att hon upplevs som jobbig av de andra 

barnen. Hon söker ständigt kontakt med de andra barnen på ett aktivt och direkt sätt och de 

andra drar sig undan, hon får inte alltid respons från de andra barnen när hon pratar eller för-

söker dra igång lekar.  

5.3 Musiken som innehåll 

Resultaten visar att det inte finns skillnader i större utsträckning vad det gäller musiken som 

meningskapande verktyg för genuskonstruktioner. Både pojkar och flickor verkar opåverkade 

av musikens innehåll, fast innehållet visar genusstereotyper som i sången med faster Ingeborg 

och Lucky Luke. Sångerna förmedlar tydliga bilder av vad som är manligt och vad som är 

kvinnligt. Faster Ingeborg går på torget och bär kjol och Lucky Luke bor i vilda västern och 
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har vapen på sig. Genom musik förmedlas uppfattningar och värderingar som individen ska 

förhålla sig till (Sundin, 1998). I exemplet med Ingeborg och Lucky Luke ovan förmedlar 

texten att en kvinna ska bära kjol och ha en väska i handen, medan en pojke ska ha byxor på 

sig och uppträda tuffare. Man skapar som individ identitet med utgångspunkt bland annat i 

musiken (Edberg, 2012) och i dessa två sångerna dras det till ytterligheter.  

Scheid (2009) menar att flickor dras till musik där röst och text är framträdande. I denna 

studie visar sig detta resultat vara det omvända. I barns spontana sångaktiviteter förefaller det 

vara så att flickorna nynnar melodin medan pojkarna är mer benägna till att sjunga texten. Vid 

en första anblick ser man inga större skillnader mellan flickor och pojkar men vid mer nog-

grant utforskande uppträder det skillnader. Evenhaug och Hallen (2001) menar att barn ibland 

använder sig av sång för att kommunicera, det så kallade sjungande talet, de menar att detta 

bland annat används när barnen retsjunger mot varandra. Pojkarna i vår studie interagerar mer 

med varandra i musikaliska sammanhang, då i form av ”retsång” eller ”retramsande”. Detta 

tycks vara ett sätt för pojkarna att leka med varandra, de går fram till varandra och retsjunger 

på någon sång mot en annan pojke som svarar med att göra samma sak fast lite högre varav 

den första höjer igen och så fortsätter det så länge pojkarna finner något intresse i det. Sundin 

(1995) kom i sin undersökning fram till att pojkar har ett större omfång på sin röst i den soci-

ala interaktionen än vad flickorna har, medan det i styrda aktiviteter verkade vara tvärtom. 

Föreliggande studie påvisar att pojkar sjunger starkare och högre när det sker spontant i den 

fria leken. Pojkarna sjöng även med i musiksamlingarna men inte alls lika högt eller lika 

mycket. Flickorna förefaller mer tysta och försiktiga än pojkar. De sjunger i musikaktiviteter-

na men nöjer sig med att mest nynna spontant. Musik förmedlar inte enbart normer och värde-

ringar utan är även en källa till den sociala utvecklingen. Genom musiken tränar vi bland an-

nat samarbetsförmåga och vistelse i gemenskapen, detta kallar Sundin (1998) för musikalisk 

socialisation.  

5.4 Med fokus på metod 

I denna studie valdes observationer som metod för empiriinsamling, dessa observationer do-

kumenterades på film. Filmningen skedde endast med en videokamera av hänsyn till de barn 

som av en eller annan anledning inte ville bli filmade. Detta kan betyda att detaljer av sekven-

ser blir missade på grund av att en videokamera inte kan filma ur alla vinklar på en gång. Un-

der analysprocessen upplevdes att ovanstående fenomen var problematiskt i och med att en 

del barn mestadels satt med ryggen mot kameran och då är det inte möjligt att senare utläsa 

dessa barns kroppsspråk och ansiktsuttryck som kan ha stor betydelse för analysen. Utifrån 
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detta förhållningssätt måste vi ställa oss frågan om materialet verkligen visar den ”sanna” 

händelsen. Vi kan endast analysera och tolka det vi ser, detaljer som vi missat kan vara avgö-

rande för resultatet (Jordan & Henderson, 1995). Jordan & Henderson menar vidare att det 

kan hända att forskaren gör egna tolkningar utifrån egna erfarenheter och värderingar när 

han/hon tittar på videon, vilket gör tolkningen subjektiv. Vid analysen av resultatet i studien 

lades mycket fokus på att utgå från ett objektivt förhållningssätt om att en händelse kan tolkas 

på flera olika sätt och att vara medvetna om att vi tolkar utifrån våra erfarenheter och värde-

ringar.   

En annan sak som är värd att diskutera i samband med metodologin är frågan om hur 

mycket vi som forskare påverkar situationerna och miljön då vi filmar. Vi valde att vara 

renodlade observatörer för att påverka så lite som möjligt men upplevde ändå att vi orsakade 

vissa reaktioner från barnen. En sådan situation är barn som tittar mot kameran och gör gri-

maser eller barn som vi upplevde kände sig påpassade och obekväma i kamerans närvaro 

(Jordan & Henderson, 1995). Med utgångspunkt i detta kan funderas på om barnen då verkli-

gen har filmats i sin naturliga och vardagliga miljö. Detta kan inte besvaras eftersom det inte 

går att veta hur aktiviteterna hade sett ut samt hur pedagogers och barns handlingar hade varit 

om forskarna inte hade varit där.  

6 Vidare forskning 

Under analysen av studiens resultat väcktes frågor och funderingar som kan vara utgångs-

punkt för vidare forskning. Ett område som skulle vara intressant att utforska är hur musikak-

tiviteter i förskolan är utformade och hur de skapar mening i barns vardag. Forskning pekar på 

att musik har stor betydelse för barns utveckling och är idag lättillgänglig. Hur visar sig det 

fenomenet i förskolans verksamhet? Vilken roll har musiken i förskolan och är pedagogerna 

medvetna om vad de gör och varför de gör det? När vi tittar på det material som finns kan 

man fråga sig vad musiken har för betydelse för pedagogerna, ses det som viktigt för barns 

utveckling eller är det mer ett nödvändigt ont? 

 

7 Slutsats  

Syftet med denna uppsats är att få reda på om och i så fall vilka genusrelaterade mönster som 

konstrueras och upprätthålls i förhållande till musikaktiviteter i förskolan. Resultatet visar att 

det finns strategier och rutiner som konstruerar genus i förhållande till musik. Flickor upprätt-

håller till exempel regler och tillrättavisar andra, när de upplever något som felaktigt. Pojkar 

däremot strävar efter uppmärksamhet av sina kompisar och agerar dominant. Vidare förmed-
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lar pedagoger en syn på genus som upplevs som traditionellt, genom att bemöta pojkar och 

flickor på olika sätt och genom musikaktiviteters utformning.  

Musiken intar en stor del i samhällets vardag och symboliserar bland annat olika kulturers 

värderingar och normer. Även i förskolans verksamhet är musik en del i barnens vardag och 

är ett uttrycksmedel där barnen bearbetar och utvecklar erfarenheter och färdigheter. Barnen 

har möjlighet att positionera sig genom musik och skapar därmed sin egen identitet. Barnens 

”Jag – uppfattning” konstrueras även av genus.  Flickor ses som lugnare och uppträder som 

regelupphållare, medan pojkar uppfattas som mer fysiskt aktiva och initiativtagande. Detta 

skulle kunna bero på att förväntningarna på flickor är att de ska vara lugna, tysta och försik-

tiga medan förväntningarna på pojkar är tvärtom.  

Dessa värderingar blir dels kommunicerade genom pedagogers förhållningssätt till barnen 

men även genom musikens innehåll, som till exempel texter förmedlar värderingar och nor-

mer på vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Förskolebarnen lever i en kultur som 

fortfarande präglas av starkt invanda mönster av vad som är kvinnligt och manligt, dessa sitter 

djupt rotade i oss alla, yngre som äldre pedagoger – förändringar på djupet tar tid. Bara ge-

nom att uppmärksamma och förstå förhållningsätt som barnen lever i och se hur barnen kon-

struerar och upprätthåller dessa, kan vi förändra och utveckla värden som passar den moderna 

tiden bättre. Denna studie kan bidra till att öppna ögonen och utgör därmed ett steg i ett nytt 

tänkande.  
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9 Bilaga  

9.1 Samtycke  

Hej 

 

Vi heter Ramona och Christin och går sista termin på Högskolan 

Halmstad. Vi läser till förskollärare och hålla på att förbereda vårt ex-

aminationsarbete. 

 

Arbetet ska handlar om hur kommer genus till uttryck i barns hand-

lingar i relation till musik som medierande verktyg och i relation till 

varandra och pedagogen? 

Finns det några skillnader i pojkarna och flickornas agerande i en mu-

sikaktivitet?  

  

Vi har tänkt använda oss av observationer som ska dokumenteras på 

film.  

Filmerna kommer enbart ses av oss och eventuell våra handledarna 

som stödja oss i vårt arbete. Ingeting kommer göras offentlig i någon 

form. I vårt arbete är barnen avidentifierade och det kommer inte 

igenkännas om vilka barn studien kommer handlar om.  

 

Av etiska skäl, vill vi gärna fråga er om tillåtelse att filma era barn. 

Vi ber er att skriva under och lämna in pappret så fort som möjligt till 

förskolans personal. 

Om ni har frågor får ni gärna höra av er till behchr10@hh.student.se . 

 

Tack och med vänliga hälsningar 

 

Ramona och Christin  

 

Barnets namn:   

 

 

Jag tillåter           tillåter ej               att mitt barn blir filmat. 

 

 

Underskrift:   

mailto:behchr10@hh.student.se
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