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Abstract 
The purpose of this essay has been to examine how the understanding of gender is constructed 

in the pre-school context through song lyrics. I choose only to study song texts about animals 

to see what undetected structures regarding gender that may lay behind the lyrics. I used the 

gender perspective to highlight the norms reflected by the texts. The gender perspective has 

helped me as a tool to clarify how these structures can affect us. This is a qualitative survey 

and is based on a critical discourse analysis of about 30 songs texts about animals. The results 

that emerged showed that several of the songs I analyzed could be influenced by different 

stereotypes.  Among the subject that I looked at was the current gender order and the 

heteronormativity as well as empirical material that reflects the queer perspective. The 

normative structures that shape our society and in the song texts that I analyzed could affect 

us on how we perceive ourselves and others in our surroundings. This could thus affect 

children's development of self-identity and the child's understanding of oneself towards their 

surrounding regarding their gender. 
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Sammanfattning 
I detta arbete har syftet varit att ta reda på hur förståelsen av kön konstrueras i förskolans 

kontext genom sångtexter. Jag gjorde valet att endast undersöka sånger som handlar om djur 

för att se vilka osynliga strukturer gällande kön som kan ligga bakom sångerna. Jag har 

använt mig av ett genusperspektiv för att synliggöra de normer som speglas genom sångerna. 

Genusperspektivet har även hjälpt mig som ett verktyg för att konkretisera hur dessa 

strukturer kan påverka oss människor. Detta är således en kvalitativ undersökning och bygger 

på en kritisk diskursanalys av ca 30 djursånger. I resultatet framkom det att flera av sångerna 

jag analyserat påverkas av olika stereotypa föreställningar av människor. Bland annat tittade 

jag på den rådande genusordningen och heteronormativiteten där jag även kunde finna 

empiriskt material som speglar queerperspektivet. De normativa strukturer som präglar vårt 

samhälle och i de sångtexter som jag analyserade kan ha en påverkan på den syn vi får av oss 

själva och andra människor i vår omgivning. Detta kan således påverka barns 

identitetsutveckling och barnets förståelse av sig själv gentemot sin omvärld utifrån barnets 

kön. 

Nyckelord 
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Inledning 
Genom egna erfarenheter från förskolans verksamhet förekommer musik och sång ofta i för-

skolans verksamhet men hur reflekterade är valet av sånger är en fråga jag ofta ställt mig 

själv. I mötet med en pedagog jag har stött på under den verksamhets förlagda utbild-

ning(VFU), nämnde pedagogen att de arbetade genusmedvetet genom att endast sjunga djurs-

ånger på avdelningen. Detta väckte fler tankar hos mig, därför jag ville ta reda på hur det ser 

ut, om djursånger är fria från stereotypa bilder av män och kvinnor eller om de kan vara så att 

sångerna kan reproducera olika strukturer gällande genus. I läroplanen för förskolan (Skolver-

ket, 2016) står det att bland annat musik är en uttrycksform för kommunikation och skapande. 

SOU (2006:75) menar att förskolan är en arena som har skapat och fortfarande skapar olik-

heter gällande kön. Vad är det för kommunikation som sker via musiken och människorna 

sinsemellan i förskolan om sångerna som sjungs reproducerar stereotypa bilder av pojkar och 

flickor? Vad skapar det för möjligheter för barnen i förskolan utifrån deras kön? ”Flickor och 

pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen 

utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.”(Skolverket, 2016, s.5). Förskolan ska såle-

des motverka stereotypa könsmönster enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016). Uti-

från egna erfarenheter är det förhållningsättet det första många tänker på när det diskuteras 

jämställdhet i förskolan. Jag vill däremot undersöka i denna studie om materialet som finns 

tillgänglig i förskolans verksamhet påverkar oss omedvetet och vad det kan signalera för vad 

som faller inom ramen för vad som anses kvinnligt och manligt enligt normen. Eftersom tidi-

gare studier(jag presenterar i forskningsöversikten) och Läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2016) menar att musik påverkar oss och att det kan ge utlopp för känslor och kommunikation. 

Vill jag därmed titta på musiken som ett material som finns i de flesta förskolor, och om detta 

uttryckssätt kan reproducera stereotypa föreställningar om kön. Målet med denna studie är att 

bidra med kunskap och djupare förståelse till verksamma och blivande förskollärare om bland 

annat könsfördelningen gällande sånger som handlar om djur i förskolan. Det vill säga att jag 

vill titta på hur det ser ut i förskolan för att få en bild av vilka sånger som finns representerade 

i flera av våra förskolor idag som handlar om djur och vad djurens kön respektive genus får 

för betydelse. Men även för att synliggöra dolda strukturer som kan ligga invävda i sånger för 

barn. Syftet med denna studie således är inte att titta på hur sångerna sjungs av pedagoger el-

ler hur sångerna mottas barnen utan jag vill fokusera mer på vad texterna förmedlar genom 

analysera texterna utifrån de djursånger som aktuella i förskolan idag. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vad hur visor och sånger i förskolan kan tolkas 

utifrån ett genusperspektiv genom en kritisk diskursanalys av sångernas låttexter 

 

Frågeställningar 

I denna studie kommer jag använda mig av dessa frågeställningar för att konkretisera syftet 

och få en djupare förståelse av vad jag vill undersöka. 

 Hur konstrueras förståelsen av kön i barnsånger som handlar om djur i förskolan?  

 Hur kan detta ses utifrån ett samhällsperspektiv av hur kön konstrueras i den sociala 

kontexten?  

  Vad finns det för könsöverskridande eller normbrytande roller representerade i 

texterna utifrån ett queerperspektiv?  
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Här nedan kommer jag presentera tidigare forskning som är relevant för mitt syfte med denna 

undersökning om musik och genus. Jag hade svårt att hitta litteratur som vävde samman dessa 

områden men det är i min diskussionsdel jag tänkt länka samman dessa två områden. Jag har 

delat upp denna del i två olika teman för att tydligare kunna se vilka forskare som är aktiva 

inom vilket område. Vidare har jag även valt presentera varje forskare för sig under varje tema 

för att påvisa deras olika forskningar och hur dessa är relevanta för min undersökning.  

 

Forskning om musik och identitetsskapande  

Inom detta forskningsområde fann jag mycket intressant forskning om hur musiken påverkar 

oss och vårt identitetsskapande i relation till musiken. 

Manfred Scheid  

Scheid (2009) är en forskare som har intresserat sig för musik och vad det bidrar med för 

identitetsskapande hos främst ungdomar. Ungdomarna använde musiken både på fritiden men 

också i skolan för att förstå sin omvärld och sig själva. Studien utgår från det sociokulturella 

och social-konstruktivistiska perspektivet som tar avstamp i föreställningen att 

identitetsskapandet sker med hjälp av medierade redskap och tillsammans med andra 

människor. Scheid kunde se i studien att ungdomarna förknippade musik till olika identiteter 

både den individuella men också identiteter för olika gruppkonstellationer. Det kunde ta sig 

uttryck genom att ungdomarna lyssnade eller på andra sätt använde sig av olika typer av 

musik beroende på om de var själva eller om de var tillsammans med andra. Genom att 

identiteten av musiken också kan förknippas med en livsstil enligt ungdomarna, på så vis att 

identiteten skapas av musik genom åsikter och fysiska uttryck till exempel genom kläder. 

Vidare kan man utläsa att musiken i studien även associeras till olika känslor för de 

undersökta. Den mest framträdande känslorna med musiken var förknippade med glädje och 

gemenskap/samhörighet som en del i kamratskapet. I resultatet tar Scheid upp att musiken är 

betingat för pojkar respektive flickor och menar på instrument och olika musikgenrer kan 

tillskrivs de respektive könen på olika vis. Exempel på detta är att titta på tabell 2 där vilka 

genrer eleverna sjunger eller spelar representerat i kön. Av det kan man utläsa att jazzmusik 

framfördes av 55 % pojkar och 19 % flickor medan popmusik framfördes av 60 % pojkar och 

53 % flickor. Vidare hänvisar Scheid (2009) till Richards (1998) att det inte är skillnaden 

mellan könen som spelar roll när det gäller vilken musik de lyssnar på utan hur ungdomar 

själva uppfattar och samtalar om sin relation till musiken som betyder något. 

 

Maria Wassrin 

I Wassrins (2013) studie har hon studerat de yngsta barnen i förskolan, många är ännu inte två 

år gamla, Hon har fokuserat på hur musikaktiviteter skapas och hålls levande i förskolan av 

barn och pedagoger tillsammans där barnen många gånger ännu inte har ett verbalt språk. 

Utifrån det kunna synliggöra yngre barns initiativ med utgångspunkt i vad musikpraktiken 

erbjuder genom exempelvis verbala och kroppsliga utföranden. Det hon påvisar i studien är 

att rummet har betydelse och förhållandet mellan individerna är relevant för barnens 

kroppsliga uttryck och rörelse i samband med musikaktiviteter. Wassrin menar att barn gör 
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och upplever musik med kroppen och det är så de skapar en relation till musik vilket också 

styrker att musik inte enbart är ljud utan också handlar om det fysiska uttrycket. Det är därför 

hon menar att det är en förutsättning att barnen får röra sig fritt till musiken. Genom att med 

kroppen kunna känna och uppleva musiken i motsatts till om barnen istället ombeds sitta still 

när det är musikaktiviteter. En av pedagogerna som deltog i studien förklarar att hennes 

position spelar roll för barns musicerande och menar att hon själv brukar placera sig i samma 

nivå som barnen så att allas huvuden är i samma höjd. Då bidrar det till jämnare maktbalans 

mellan vuxna och barn och skapar närhet. En annan pedagog anser också att lyhördhet för 

barnens initiativ och improvisationer är viktigt vilket leder till att musikaktiviteten kan ta nya 

riktningar och blir då något de bygger tillsammans och tar då vara på barnens olika 

kompetenser. Pedagogens roll blir då att ta ett steg tillbaka och inte utöva sin makt som en 

vuxen person utan pedagogen finns med och handleder och tolkar barnen i deras 

improvisationer och förslag. Wassrin framhåller betydelsen av att titta på vad barnen faktiskt 

gör och att barnen inte rör sig slumpmässigt till musiken. Det sker en interaktion med 

musiken och i ett samspel med andra personer för att nå en djupare och en mer precis nivå där 

bland annat ett aktivt lyssnande ingår och blir en förutsättning för samspelet till musiken.  

 

Fortsättningsvis i Wassrins (2013) studie tar hon upp att musikaktiviteterna eller som hon 

benämner det musicking-event har betydelse för skapandet samt för relationer och menar att 

det är både individen och gruppen som helhet som är viktiga i utformningen av dessa 

situationer. Slutligen kunde hon se som resultat i studien att de barn hon studerat hade 

förmåga att kommunicera i samspelet av musikaktiviteten och även ta egna initiativ och 

komma med egna bidrag till sammanhanget. Barnen är således kompetenta deltagare och en 

stor resurs i musikaktiviteterna. De har en djup och fokuserad koncentration under lång tid 

och använder olika medierade redskap dels sin egen kropp men även materiella ting 

tillsammans med andra. Hon kunde även se att när barn grupperas för att sitta i ring begränsar 

det barnens musikaliska kreativitet samt om barnen blir ombedda av pedagogerna när, vad och 

hur de ska sjunga, i egenskap av pedagogers makt. Wassrin tydliggör att barnen är aktiva 

subjekt som sätter ramarna för hur musikaktiviteten blir genom exempelvis att de själva får 

välja instrument, tempo eller liknande efter vad som intresserar dem. Wassrin(2013) uttrycker 

det som att musiken inte uppstår från tomma intet och därför blir även pedagogens roll viktig. 

Det är en förutsättning att pedagogen är närvarande och tillhandahålla verktyg och resurser till 

barnen så de får dessa möjligheter till att uttrycka sig inom ramen för musicking. Vidare 

menar hon för att barnen ska få ta del av en bred musikrepertoar behöver pedagogen finnas till 

för att benämna och sätta ord på olika termer och begrepp inom musiken. Pedagogen finns där 

för att läsa av och stötta barnen i deras initiativ genom att tolka och förstå deras signaler men 

också för att bidra med en kreativ improvisation genom exempelvis att ändra dynamiken och 

spänningen i aktiviteten.  

 

Ingeborg Lunde Vestad  

Lunde Vestad (2013) har gjort en studie om hur inspelad musik så som CD-skivor och mp3-

filer används av barn i åldrarna 3 och 6 år ur ett barnkulturellt perspektiv. Detta visade sig 

vara främmande i vissa avseenden för barnens kännedom. Lunde Vestad påstod att i princip 

alla barn i Norge har tillgång till eller äger antingen CD- eller mp3- spelare och var vana vid 

att på deras egna villkor lyssna på musik. Lunde Vestad intresserades därför av att undersöka 

detta på grund av att hon tänkte att sångerna och musiken ändå fanns tillgänglig för barnen. 
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Hon hade en tanke om att barnens användande av sånger och musik och hur det användes 

hade någon inverkan på barnens egen relation till musik. Vidare beskriver Lunde Vestad 

Barnekultur(s.23), barnkulturen, som en kultur för, med och av barn. När Lunde Vestad sedan 

började titta på den barnkulturen idag beträffande inspelad musik besökte hon två förskolor 

där hon gjorde både video-observationer och intervjuer med barn och pedagoger på förskolan. 

Det inledande syftet med att video filma under observationerna var att få syn på hur musiken 

görs för att synliggöra hur meningsskapandet till musik skapas genom att få en djupare 

inblick i deltagarnas vardag. Syftet med det var också för att synliggöra hur barnen använde 

musiken, om musik fanns tillgängligt för dem och vad som gav dem tillgång till den samt på 

vilket sätt pedagogerna bidrog med kunskap till barnens musikupplevelser. I Lunde Vestads 

studie valdes nio barn ut som hon senare även besökte i deras hemmiljö. Detta var på grund 

av att hon ville titta närmare på hur musiken blir en del av kulturen i barnens vardag såväl 

hemma som på förskolan. Det gjorde vårdnadshavarna delaktiga genom att de själva spelade 

in sekvenser när deras barn använde sig av inspelad musik för att ha en grund till intervjuerna 

Lunde Vestad hade när hon besökte familjerna. I analysen tittades det först och främst på 

tillgängligheten av musik artefakter där barnens lyssnande på musiken och hur artefakterna 

bjöd in barnen till att lyssna och ta del av det materialet. Resultatet av detta visade att barnen 

lyssnade på musik på många olika typer av situationer under dagen bland annat när de tog det 

lugnt och i anslutning för att gå och sova, när de åt mat, när de åker till och från förskolan i 

bilen med sina föräldrar. Fortsättningsvis tittade Lunde Vestad även på hur barnens deltagande 

i musiksituationer och kunde se att det finns olika sätt barnen deltar. Barn kan delta i musiken 

genom att sjunga, leka, dansa, lyssna och leka parallellt med musiken. Lunde Vestad kunde 

även se att musiken tillät barnen att leva sig in i den och barnen fick då tillgång till olika typer 

av känslor de anammade och provade i deras lek. Avslutningsvis poängterar Lunde Vestad att 

vuxnas insikt i barnens musikaliska lek och deras kunskap om musik och identitet samt musik 

och känslor är viktigt för att uppmuntra och stötta barnen i deras musik utveckling, men också 

viktigt för barnens egen självutveckling.  

 

Forskning om jämställdhet i förskolan 

Under detta tema har jag valt att presentera endast en forskningsstudie eftersom den på många 

vis är väldigt uttömmande om vad som är bristfälligt inom förskolans jämställdhetsarbete. 

 

Statens offentliga utredningar  

I statens offentliga utredningar (2006:75) vill de bidra med mer kunskap till förskolan när det 

handlar om jämställdhetsarbetet och de vill med denna utredning försäkra sig om att förskolor 

inte väljer bort jämställdhetsarbetet på grund av bristande kunskap om området. De vill att det 

ska ske ett långsiktigt arbete beträffande jämställdhet i det pedagogiska arbetet i förskolan 

eftersom det ingår i förskolans värdegrund. Statens offentliga utredning om jämställdhet i 

förskolan vilar på ett genusperspektiv i deras analys och vill med detta inspirera och lyfta 

betydelsen av att arbeta genusmedvetet i förskolan. De tar avstamp i skollagen där det finns 

ett uppdrag om att flickor och pojkar inte ska hindras från att utveckla sina färdigheter på 

grund av traditionella könsroller. De menar att vad varje pedagog eller yrkesverksam person i 

förskolan har för personliga åsikter är inte deras ensak men i förskolan finns ett uppdrag 

personalen måste följa. Statens offentliga utredningar menar att förskolan har haft svårt att 

motsvara läroplanen för förskolans uppdrag när det gäller att motverka traditionella 
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könsmönster men för otränade ögon kanske inte det är lika tydligt om en förskola är jämställd 

eller inte när alla verkar nöjda och glada på en förskola. De anser att barnen agerar utifrån vad 

vuxna i deras omgivning sätter upp för spelregler för dem att följa och blir då på så sätt också 

med och reproducerar normer för vad flickor och pojkar får göra. Det finns även en utbredd 

tanke om att när pedagoger ser barnen som enskilda individer är det ett uttryck för att de även 

behandlar barnen likvärdigt och rättvist men det behöver inte alltid vara så menar 

forskarna(SOU 2006:75). Detta individperspektiv ger inte alltid rätt sken, utan det kan finnas 

dolda könsstrukturer ändå. Statens offentliga utredningar anser att de största skillnaderna 

mellan pojkar och flickor ligger i de förväntningar pedagoger har på respektive kön. Ett 

exempel på detta menar Statens offentliga utredningar är att pojkar ofta anses som högljudda, 

stökiga, bråkiga och otåliga medan flickor vanligt anses vara tystlåtna, lugna, hjälpsamma och 

kunna ta ansvar och följa regler. Vidare menar forskarna att de förväntningar som ställs på 

flickor respektive pojkar påverkar barnen och ger dem en uppfattning om vad som anses som 

är manligt respektive kvinnligt. Statens offentliga utredningar menar att konsekvenserna med 

att inte ha ett jämställdhetsarbete påverkar i högsta grad barnen och de enskilda pojkarna och 

flickorna i förskolan. Med en genusmedveten pedagogisk verksamhet ges varje flicka och 

pojke möjlighet i framtiden att inte hämmas i deras individuella utveckling av vuxnas snäva 

förväntningar på vad som faller inom ramen för vilket kön barnen tillhör.  

 

Sammanfattning 

 

De forskningar jag ovan har presenterat i kunskapsöversikten vill jag kunna bidra med viktiga 

begrepp och synsätt till min slutdiskussion. Vidare kommer jag nu presentera varje 

forskningsbidrags relevans till min undersökning. Scheid (2009) beskriver att 

identitetsskapandet hos barn kan med hjälp av medierade redskap och det är i mötet med 

andra människor en identitet till musiken skapas. I min diskussion kommer jag använda mig 

av detta i den bemärkelsen att de sånger i det empiriska materialet bidrar med tankar om hur 

könsidentitet skapas i mötet av medierade redskap som musiken är. Detta får betydelse för hur 

barn i förskolan uppfattar sig själv och andra i form av genuskategorier genom att synliggöra 

hur textens innehåll i musiken påverkar oss och vår omvärld. Med det menar jag att sångerna 

säger något till om vad som är möjligt för ett barn att vara eller bete mig utifrån sitt kön och 

de genus aspekterna som tillskrivs barnet. I Wassrins (2013) studie behandlar hon betydelsen 

av pedagogens förhållningssätt när det gäller musikaktiviteter. Hon påvisar att pedagogerna 

behöver ha ett öppet förhållningsätt och ge barnen utrymme att själva musicera på sitt eget vis 

men att pedagogen finns till hands för att stötta och bidra med vidare kunskap. Det jag tar 

med mig från Wassrins (2013) studie är pedagogernas inflytande över barnen och att det jag 

med min undersökning vill är att bidra med kunskap till pedagoger att tänka utanför ramarna i 

valet av musik i förskolans verksamhet utifrån ett genusperspektiv. Men även att pedagoger 

bidrar med en bredare bild och möjliggör en mångfald av sånger där karaktärerna tillskrivs 

olika roller utifrån genusstrukturer. SOU(2006:75) studie om jämställdhet i förskolan bidrar 

med kunskaper till min undersökning genom att i deras utredning påvisar att förskolan inte 

lever upp till de jämställdhets krav som finns i förskolan och att motverka traditionella 

könsmönster. Detta tänker jag är relevant till min undersökning på grund av att det är denna 

tanke jag utgår från. Eftersom jag vill med min studie då bidra med nya kunskaper om hur 

könsroller och könsroller kan bli synliga i verksamhetens material och miljö, såväl även 

musik som är en del i den. Lunde Vestads (2013) avhandling är relevant för min undersökning 

genom att hon diskuterar identitet och barns självutveckling påverkas av musik och de känslor 
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som förknippas med det. Det kommer jag ta vara på i min diskussionsdel där jag kommer 

diskutera hur barns identitetsskapande hänger ihop med musik utifrån genus. Med det menar 

jag att genus är något som ständigt reproduceras i olika sammanhang och förståelsen kan 

således också ha betydelse för barns identitetsskapande och syn på kön. Detta är således något 

som även SOU(2006:75) påvisar i sin utredning. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Den teoretiska utgångspunkt detta examensarbete kommer ta avstamp från är ett 

genusperspektiv för att få syn på olika strukturer som kan finnas i de vanligt förekommande 

sånger vi sjunger på förskolan idag.  

 

Genusperspektiv 

Genusperspektivet är ett brett perspektiv som inkluderar flera olika aspekter men min tolkning 

av detta att det handlar det som att problematisera och ifrågasätta normer, värderingar och 

andra maktstrukturer utifrån vad som är manligt och kvinnligt i flera avseenden. Detta är en 

förenklad definition av genusperspektiv och det är naturligtvis mer komplext än att bara 

ifrågasätta normer. 

  Att problematisera utifrån kön/genus kan innebära att försöka fånga                

                          hur man i olika tider och i olika kulturer sett eller ser på kön, på vad     

  som är kvinnligt och manligt och vad detta har betytt för skola,  

  utbildning, arbetsliv. Vidare att försöka fånga och göra sig medveten  

  om: Hur framställs och beskrivs män och kvinnor idag t ex i texter  

  som läroböcker, barn-ungdomsböcker, i filmer, i videospel, i  

  reklam? (Tallberg Broman, 2001, s.9) 

Detta kan tolkas som i likhet av min egen definition av vad genusperspektiv är och att det på 

något vis handlar om att få en medvetenhet om vilka ramar som sätts för vad som anses vara 

kvinnligt respektive manligt. ”Barnet föds in i dessa kulturellt samlade 

tankekökkenmöddingar/figurer. Med andra ord, varken män eller kvinnor föds till det, båda 

skapas.”(Hirdman, 1998, s.151). Som Hirdman(1998) uttrycker det är detta ett vidare sätt att 

se på dessa ramar, strukturer och system och vad de i sig har för betydelse för män och 

kvinnor. Dessa strukturer är inte något som finns där ute i samhället utan det är något som 

skapas och reproduceras överallt i alla typer av sammanhang såväl i förskolans verksamhet. 

”Förskolan formar kön och könsmönster. Det sker genom ramar, strukturer och innehåll, 

genom förhållningsätt och pedagogiskt material, vilka är relaterade till de genusregimer som 

dominerat i olika tidsperioder.”(Tallberg Broman, 2009, s.68). Det kan förstås som att 

förskolan också är en institution som kan reproducera snäva könsroller för barnen i deras 

förhållningsätt men även genom det material som återfinns i förskolans miljö. Det är i detta 

som jag har intresserat mig för genom denna studie för att se om det finns nyanser av dessa 

strukturer även i vad som sjungs i förskolan. För förskolan kan ett genusperspektiv handla om 

att kritiskt granska det innehåll som återfinns i verksamheten och i undervisningen och 

problematisera detta i förhållande till vilka föreställningar det skapar (Wedin, 2009). Wedin 

diskuterar även att det sätt som pedagoger pratar med barnen kan ha betydelse för hur barnen 

uppfattar omvärlden och sig själva.  

 
Judith Butler betonar också språkets betydelse för vår identitetsutveckling. Språket 

påverkar oss lika mycket som våra aktiva handlingar. Vi och omgivningen skapar 

oss själva när vi beskriver varandra.[…]Det spelar därför stor roll hur pedagoger 

tilltalar barn och elever.(Wedin, 2009, s.48-49). 

Det kan tolkas som att pedagoger behöver tänka efter vad de säger till barnen eftersom det 

påverkar barnens syn på sig själva och deras identitet och då också påverkar hur barnen 

förväntas bete sig i förhållande till sitt kön. 
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Begrepp 

Nu presenteras några begrepp från genusperspektivet som kommer vara relevanta för min 

analys av det empiriska materialet för att förstå mina resonemang. 

Genus  

Det finns en tendens att blanda ihop kön och genus och jag vill nu klargöra skillnaden och hur 

jag tänk använda begreppet genus i mitt arbete. ”‘Kön’ syftar huvudsakligen på att skillnader 

mellan män och kvinnor identifieras och ges biologisk förklaring”(Franck, 2007, s.65). 

Utifrån Francks beskrivning tolkar jag det som att kön förklarar den biologiska skillnaden 

mellan män och kvinnor. Vidare menar Franck(2007) att även de personliga egenskaperna och 

beteenden hos män och kvinnor också då kopplas ihop med deras kön. I och med det försöker 

man ofta få en biologisk förklaring till olika företeelser eller beteenden. Exempel på det är att 

män ofta ses som starka och drar då slutsatser att det är på grund av mannen i egenskap av 

hans kön. Det vill säga att det skulle vara naturligt för honom att vara stark eftersom han är en 

man. Genus och andra sidan förklarar Franck(2007) som de sociala och kulturella skillnaderna 

mellan man och kvinna och vilka roller deras kön tillskrivs för egenskaper. ”’Genus’ syftar 

istället på att de skillnader[…]i det samhälle och den kultur vi lever i fostras barn redan som 

små att ta till sig och agera i enlighet med bestämda roller,[…]”(Franck, 2007, s.65). Det kan 

förstås som att genus är det socialt konstruerade ”regler” och normer för hur pojkar/män och 

flickor/kvinnor förväntas förhålla sig till sin omvärld genom deras beteende och handlande. 

Svaleryd (2003) beskriver en annan definition av genus vilket är att män och kvinnor är 

dikotomier i form av ett system. 

Genus är den samlande benämningen i modern könsforskning och betecknar ett 

system som består av två motsatta och uteslutande kategorier vari mänskligheten 

placeras; man/manligt och kvinna/kvinnligt. Genus omfattar vårt kulturella, sociala 

och biologiska kön. Genus är vad det kulturella arvet och det sociala systemet 

format oss till.(Svaleryd, 2003, s.29). 

Detta kan ses som att kön kopplas ihop med de biologiska skillnaderna medan genus handlar 

om de sociala förväntningarna och skillnaderna på respektive kön och jag kommer i denna 

studie använda just dessa distinktioner på kön och genus. 

Genusordning  

Begreppet genusordning handlar om det strukturer i samhället som vidmakthåller dels 

kvinnors underordning mot män, men också om de företeelser som gör män och kvinnor till 

dikotomier (Wedin, 2009). I likhet med Wedin diskuterar även Hirdman (1998) 

genusordningen men beskriver det som ett genussystem. 

 
”Det ska förstås som en dynamisk struktur(system); en beteckning på ett ”nätverk” 

av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka genom sin 

interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och 

regelbundenheter.”(Hirdman, 1998, s.149). 

Både genussystemet och genusordningen handlar båda om de strukturer som män och kvinnor 

förhåller sig till i samhället. Wedin (2009) beskriver att genusordningen kan delas in i två 

kategorier, dels att ”manligt och kvinnor hålls isär” men också att ”det manliga värderas högre 

än det kvinnliga”. Den första kategorin i genusordningen att manligt och kvinnligt hålls isär 

handlar om den föreställningen om att män och kvinnor är varandras motsatser och inte bör 

blandas ihop. Den andra principen i genusordningen enligt Wedin handlar om att det män är 
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och gör värderas högre än det kvinnor gör och är, och det kan t.ex. handla om prestationer, 

egenskaper eller beteenden. Denna genusordning är något jag kommer förhålla mig till i min 

analys genom att synliggöra dessa två kategorier utifrån mitt urval av sångtexter. 

 

Queer   

Queer eller queerteori är begrepp som ofta dyker upp i genusforskning och det är även något 

jag själv har tänkt titta på i denna studie. ”Sexualitet är nära förknippad med kön och finns 

inbäddad i könsnormer. Inom genusforskningen är det queerteori som intresserar sig för hur 

normer kring sexualitet uppstår och upprätthålls.”(Wedin, 2009, s.49). Ambjörnsson (2006) 

beskriver queerperspektiv som att det kan handla om identiteter, handlingar, ett normsystem 

men även om makt och tillhörighet. Det jag kommer fokusera på är främst identitet men också 

hur ett normsystem påverkar hur barn och pedagoger kan se på könsnormer som inte faller 

inom ramen för män och kvinnor och det heteronormativa synsättet. Begreppet 
Heteronormativitet är en del i queerteorin som handlar om de processer som formar och 

reproducerar den heterosexuella normen i samhället. Den norm som påverkar vad som anses 

normalt i den bemärkelsen av hur heterosexualiteten utövas och det sätt som heterosexuella 

människor lever på(Wedin, 2009).  Wedin (2009) menar att heteronormativitet även handlar 

om den syn på att det är män och kvinnor som anses ha ett sexuellt intresserade av varandra 

leva ett kärleksfullt liv tillsamman och skaffa barn tillsammans, medan verkligheten inte alls 

behöver se ut på detta vis. ”En norm är osynlig tills någon bryter mot den. Så länge alla beter 

sig i enlighet med normen tycker vi att det är som det ska vara, det är normalt och som 

vanligt.”(Wedin, 2009, s.43). 
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Metodologisk ansats och val av metod 
Jag kommer i denna studie utgå från en kvalitativ metod genom att ta hjälp av en kritisk 

diskursanalys där jag på ett djupare plan vill analysera djursångtexternas innehåll utifrån ett 

genusperspektiv. För att synliggöra olika strukturer som kan finnas rotade i de vardagliga 

sånger vi sjunger på förskolan genom att titta på hur flickor och pojkar framställs i sångerna. 

Bryman (2011) beskriver en kvalitativ metod som skiljer sig från kvantitativ metod genom att 

den kvalitativa metoden fokuserar på en induktiv syn på sambandet mellan teori och praktik 

utgör resultatet av studien. Vidare menar han att en ontologisk ståndpunkt är central för den 

kvalitativa metoden genom att synliggöra själva konstruktionen av sociala egenskaper. Som 

utgörs av ett samspel mellan människor och att konstruktionen är en del av individerna och 

inget som står utanför dem. Diskursanalys är en del av en kvalitativ metod och utgörs ofta av 

analys av texter där diskursen ger uttryck för språkliga kategorier och hur vi uppfattar dem 

samt hur de påverkar oss.  

En diskurs är således inte bara ett neutralt redskap för att skapa eller förmedla 

mening. Människor vill också uppnå saker och ting då de talar eller skriver, och 

diskursanalysen är inriktad på de strategier som människor använder då de försöker 

uppnå olika syften.(Bryman, 2011, s.475) 

Det tolkar jag som att diskursanalys är ett sätt förstå sig på hur olika strategier och strukturer 

används av människor påverkar och ger sig i uttryck i exempelvis texter. Kritisk diskursanalys 

som jag har valt att använda som metod är således en variant av diskursanalys och detta går 

jag mer inpå här nedan. Min tolkning av skillnaden mellan diskursanalys och kritisk 

diskursanalys är inte att den kritiska diskursanalysen är mer kritisk i den bemärkelsen utan det 

olika analysmetoderna tittar på olika fenomen inom en diskurs. Språket är något som är 

centralt i både diskursanalys och kritisk diskursanalys där språket synliggörs med 

diskursanalys genom att titta på hur språket konstituerar den sociala verkligheten. I Kritisk 

diskursanalys används språket för att koppla samman dess utförande med maktperspektivet 

och sociala skillnader i samhället (Bryman, 2011). 

 

Kritisk diskursanalys  

Det kan tolkas som att kritisk diskursanalys skulle vara mer kritisk än diskursanalys men 

syftet med den kritiska diskursanalysen är att bidra med en förändring i sociala förhållanden 

till makt (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). ”Kritisk diskursanalys är kritisk i den meningen 

att den ser det som sin uppgift att kartlägga den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet 

av den sociala värld, inklusive de sociala relationer, som innebär ojämlika 

maktförhållanden.”( Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s.69). Det kritisk diskursanalys 

metoden belyser är hur språket får för betydande roll när det gäller makt (Bryman, 2011). Det 

man med hjälp av den kritiska diskursanalysen enligt Bryman kan få syn på är hur diskurser 

skapas och vidmakthålls i förhållande till olika fenomen.  

I Kritisk diskursanalys hävdas det att diskursiva praktiker bidrar till att skapa och 

reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper, till exempel mellan 

sociala klasser, mellan kvinnor och män, mellan etniska minoriteter och 

majoriteten.( Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s.69) 

Det är i likhet med Winter Jørgensen och Phillips (2000) som jag har valt just denna metod 

eftersom jag anser att det är relevant och till min hjälp i mitt arbete att synliggöra olika 

strukturer i sångerna jag kommer analysera utifrån kön och genus. För att få syn på hur 
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diskursiva praktiker som språkanvändningen i texter kan vidmakthålla och reproducera 

traditionella könsroller. ”Diskursen inte bara bidrar till att forma och omforma sociala 

strukturer och processer utan speglar dem också.” (Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s.68). 

Detta tänker jag är viktig i min analys för att ta reda på dels för att ta reda på vilka strukturer 

som jag kan se i sångtexterna men också för att det visar också vilken syn sångtextförfattaren 

har i den kontext som sången skrevs i.  

 

Urval  

I mitt val av sånger jag analyserar i denna studie har jag fått genom att mejla förskolor och 

frågat om jag kunnat få ta del av ett urval av de tio mest förekommande sånger de sjunger på 

just den avdelningen. I mitt mejl beskrev jag även att det är specifikt djursånger jag är 

intresserad av att få data om. Eftersom att jag insåg att det finns otroligt många sånger som 

sjungs i förskolan behövde jag begränsa vilka sånger som kunde vara relevanta för min studie. 

Min första tanke var att välja sånger efter exempelvis årstid eller efter traditioner som t.ex. 

julsånger. Jag valde slutligen att ta djursånger då det finns en föreställning om enligt mina 

egna erfarenheter att djur är könsneutrala varelser och då på så sätt blir djursånger 

genusmedvetna markörer i förskolan. Jag ville undersöka om detta faktiskt stämmer eller inte, 

och hur genus skapas genom att könsbestämma djur. Jag gjorde även ett medvetet val genom 

att låta förskollärare i verksamheten hjälpa mig med att göra ett urval av sånger eftersom jag 

ville få en rättvis bild över vilka sånger som är aktuella i förskolan idag. Med det menar jag 

att jag hade kunnat välja exempelvis en sångbok med djursånger och analyserat utifrån den 

men jag ville ta reda på vad som är relevant för förskolan idag. Eftersom en bok som 

eventuellt är ett par gammal kan ge en annan syn på hur djur framställs i sånger ur ett 

historiskt perspektiv. Om jag valt en nyare sångbok kanske de sångerna inte ännu tagit ett steg 

in i verksamheten och blivit en del av den ännu, utan jag ville ha ett sådan aktuellt svar som 

möjligt. Min förhoppning var inledningsvis att få data från 15 avdelningar men fick till sist 

svar från 7 stycken och det blir då ett bortfall på 8 stycken respondenter.   

 

Genomförande  

Mitt genomförande bygger på en mejlkontakt som jag har haft med både förskolechefer och 

förskollärare på förskolor. Där jag formulerat ett mejl(se bilaga 3) där jag har informerat om 

syftet med min underökning och vad jag önskar av deras deltagande. Inledningsvis kontaktade 

jag förskolechefen på respektive förskola för att få ett godkännande för en vidare 

kommunikation med förskollärare på varje avdelning förskolechefen ansvarar för. Eftersom 

mitt genomförande inte involverar en personlig kontakt med ansikte mot ansikte 

kommunikation har jag i mitt genomförande använt min email för att få fram de data som 

utgör resultatet för denna studie. Jag gjorde ett val genom att be förskollärarna bidra med 

deras kunskap och be de dela med sig av djursånger som utgör empirin för min undersökning.  

Jag gjorde även valet att ta kontakt med en större och en mindre kommun i mellansverige, 

eftersom min studie inte är regionbunden och ville på så sätt få in ett varierat resultat av data. 

Detta gjorde jag dels för att få en bredare bild av vilka sånger som sjungs i förskolan idag men 

även för att tidsbristen krävde att jag behövde vidga mitt respondentområde för att ha 

tillräckligt med material att bearbeta i min analys. Dock vill jag poängtera att den insamlade 
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data inte på något sätt är representativ för hela nationen utan kommer fortsättningsvis endast 

presentera det empiriska material jag tagit del av. 

 

Etiska aspekter  

De etiska aspekter jag tagit i beaktning i denna studie är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att forskaren 

måste informera de personer forskaren har tänkt studera eller de personer som på något sätt 

blir berörda av sitt deltagande i studien, om vad undersökningen har för syfte och vad deras 

deltagande innebär (Bryman, 2011). Det innefattar även enligt Bryman att deltagarna blir 

informerade om att deras deltagande är frivilligt och att de kan välja att avbryta sitt deltagande 

närsomhelst under studien. Detta har jag tagit i beaktning i denna studie genom att informera 

förskolechefer och förskollärarna i det mejl(se bilaga 3) jag skickat ut vad syftet med min 

studie är och att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet beskriver Bryman(2011) som det 

krav som handlar om deltagarnas rätt att själva bestämma om de vill delta eller inte och 

behöver då lämna sitt samtycke för sitt deltagande. Gäller det barn behöver även 

vårdnadshavarna lämna samtycke. Jag har i det mejl jag skickat ut frågat både förskolechefer 

och förskollärare om samtycke för sitt deltagande i studien genom att de helt enkelt svarar att 

de vill delta. Detta betyder således att de personer som inte svarat eller tackat nej till att delta i 

studien har jag tolkat som att de inte ger sitt samtycke. Därför har jag som ett etiskt 

övervägande inte heller fortsatt fråga efter deras deltagande eller på något sätt försökt övertala 

dem att vara med. Utan jag har istället tackat för deras svar på de som uttryckligen avböjt 

förfrågan om att delta och sedan lämnat det. Eftersom jag inte vill att den jag fått data på 

något sätt ska kännas påtvingande eller pressat utan jag vill ha ett rättvist och ärligt svar. 

 

Vetenskapsrådet (2011) presenterar några forskningsetiska kodexar som man ska ha i 

beaktning i all form av forskning och ett av de kraven som presenteras är forskningskravet. 

Det menas att forskningen som ska genomföras ska vara relevant för samhället genom det 

resultat som framkommer i undersökningen, exempelvis bättre miljö. Det är något som jag 

kommer ha i beaktande i mitt examensarbete eftersom jag vill min studie bidra med kunskap 

som kan vara relevant för verksamma och blivande förskollärare. Konfidentialitetskravet 

innefattar alla de uppgifter som kommer fram under en studie ska hanteras med stor 

konfidentialitet och på sätt förvara personliga uppgifter på ett sådant sätt att utomstående inte 

kan få tag på informationen(Bryman, 2011). I denna studie har jag inte haft en sådan kontakt 

med respondenterna där personliga uppgifter såsom personers namn varit relevant för mitt 

syfte. Men jag har således varit i kontakt med fysiska personer och förskolor så att deras 

deltagande inte har kunnat vara helt anonymt. Därför har jag behövt notera för min egen skull 

vilka personer jag varit i kontakt med och från vilken förskola för att hålla koll på vilka 

respondenter jag har fått svar av i ett separat dokument. Dessa dokument har jag förvarat i 

låsta mappar på datorn där endast jag känner till lösenordet som kan ge mig tillgång till dessa 

anteckningar. Jag har även fingerat namn på förskolorna så att det inte ska kunna härledas till 

vilken förskola som delat med sig av data till mig. Detta har jag gjort genom att beteckna 

förskolorna med siffror och bokstäver för att veta skillnaden när jag redovisar resultatet 

utifrån de olika kommunerna jag kontaktat. Detta betecknas med ”A1”,”A2”,”B1” osv. Den 

inledande bokstaven ”A” eller ”B” är beteckning för vilken kommun jag hämtat data från 

medan siffran som följer är beteckningen för de olika förskolor och avdelningar från vardera 



 

14 

 

kommun. En annan del i konfidentialitetskravet handlar inte bara om hur informationen 

hanteras under studiens gång utan efter den är avslutad. Vilket jag kommer ta i beaktning 

genom att radera all information när denna studie är klar. Nyttjandekravet som är den fjärde 

punkten för etiska principer enligt Bryman(2011) handlar om att både information och de data 

som en forskare fått fram endast får användas till det forskningsändamål som är sagt. Detta 

tolkar jag som att allt jag får fram i denna studie vare sig det handlar om personlig 

information eller data får jag sedan inte använda i något annat ändamål än denna studie, vilket 

jag kommer följa. 

 

Validitet och Reliabilitet 

Validitet handlar om vad som undersöks och att titta på om det resultat och data en forskare 

får fram i sin studie faktiskt svarar på det man avsett dig svara på i sin studie(Bryman, 2011). 

”Mycket enkelt uttryckt kan validitet ungefär översättas med ’i vilken utsträckning vi 

verkligen undersöker det vi avser att undersöka.”(Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, s.112). 

Det tolkar jag som att de data jag har fått fram ska svara på de frågeställningar och det syfte 

jag tidigare nämnt. Där med anser jag att min studie har hög validitet eftersom i min kritiska 

diskursanalys av de sångtexter jag analyserar stämmer överens med och svarar på de 

frågeställningar jag angett i det inledande avsnittet. Validiteten är således en förutsättning för 

reliabiliteten eftersom reliabiliteten handlar om hur det en forskare avser att undersöka 

faktiskt stämmer överens med forskningssyftet(Bjereld, m.fl., 2009). Med tanke på att jag valt 

att endast har valt att analysera sångtexter i min studie är det något som inte har en större yttre 

påverkan på hur resultatet blir. Därmed säger jag inte att om en utomstående person skulle 

göra en identisk undersökning som min skulle få ett likadant svar eftersom det handlar om den 

sociala kontext vi befinner oss i idag. Jag anser dock att reliabiliteten är hög eftersom den 

metod jag valt svarar min frågeställning och syftet med denna undersökning. ”Det innebär att 

om en mätning inte reliabel kan den inte heller vara valid.”(Bryman, 2011, s.67). Det kan ses 

som att en forskare behöver titta på hur vad och hur en undersökning hänger ihop och svarar 

på syftet för att få både en hög validitet och reliabilitet. Vilket jag tycker min undersökning 

svarar på genom att titta på ett aktuellt ämne inom förskolan och genom att välja en metod 

som kan svara på mitt syfte. 
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Resultat och analys 
I denna avslutande del kommer jag redovisa de data jag samlat in och vad jag har fått fram för 

resultat. Vidare kommer jag analysera resultatet utifrån ett genusperspektiv. Därefter har jag 

delat upp min analys efter tre kategorier, queer, genusordning och heteronormativitet där jag 

kommer presentera några exempel från sångerna. Jag presenterar även två tabeller som redo-

visar mitt resultat på ett tydligt sätt, dock är mitt syfte med tabellerna inte att framföra någon 

form av statistik utan detta används endast som ett redovisningsunderlag.  

 

I tabell 1(se bilaga 2) presenteras i vilken utsträckning djursångerna används utifrån varje för-

skola avsett i antal. De två kategorier representerar vilken av kommunerna A respektive B i 

den mån som sjungs. Det vill säga att Imse vimse spindel har nämnts som en av de vanligaste 

sångerna av tre förskolor både i kommun A och B vardera och ger en total siffra på 6. Medan 

jag leker träd endast nämns av en förskola i kommun B. Tabell 2 utgörs resultatet av vilket 

eller vilka kön som nämns i sångerna utifrån fyra kategorier. I kategorin flickor har jag place-

rat sånger där hon, henne, kvinna, flicka/tjej och mamma nämns i texten som ensamt subjekt. 

I motsättning har jag placerat sånger i kategorin pojkar efter han, honom, man, pojke/kille och 

pappa som nämns i texten. Jag har placerat sånger i kategorin båda där subjekten i sången ut-

görs av både det manliga och det kvinnliga exempelvis mammas och pappas. Den sista kate-

gorin obestämt utgörs av sånger där karaktärerna i sångerna inte har ett givet kön. Utan sub-

jektet i texten benämns utefter den, det, dem eller karaktärens namn samt efter vilket djur det 

är exempelvis lilla snigel. Jag vill poängtera att jag delat in sångerna endast efter vilket/vilka 

kön som nämns oavsett om det har varit huvudkaraktären eller en bifigur.  

 

Resultatet av min kategorisering kanske inte förvånar särskilt, utan mer eller mindre bekräftar 

de strukturer som påverkar vår kultur ur ett genusperspektiv. Även om mitt resultat av hur de 

olika kön presenteras i texterna inte har en markant skillnad finns det ändå en differens mellan 

de sånger där pojkar respektive flickor”nämns som ensamt subjekt. ”Som djur begåvat med 

tal, som rationellt djur har mannen alltid representerat diskursens enda möjliga subjekt, det 

enda möjliga subjektet.”( Irigaray, 1994, s.77). Vilket också bekräftar att djur ofta benämns 

som ett manligt subjekt eftersom det ligger rotat i vårt språk vilket även Wedin (2009) också 

poängterar. Wedin (2009) menar att mannen utgör en norm för mänskligheten och drar en pa-

rallell till historieböcker där männens historia ofta framställs som könsneutral medan kvin-

nans historia behandlas som något säreget i förhållande till mannen. Vidare kommer jag ana-

lysera ett urval av sångtexter utifrån tre stycken teman, genusordning, heteronormativitet och 

queer. 

 

Genusordning  

I de texter i resultatet som utgör data för denna studie kan vidare ses utifrån genusordning och 

dess strukturer genom att presentera några exempel från sångtexterna. Tittar vi på första 

sången som är Lille katt ur ett genusperspektiv och mer specifikt genusordningen kan vi se en 

skillnad mellan hur Idas mamma och pappa presenteras olika i den fjärde och femte versen. 

 
   Lille mor, lille mor, lille söte mora. 

  Ho’ fick skor, ho’ fick skor, men de var för stora. 
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  Lille far, lille far, lille söte faren. 

  En så’n karl, en så’n karl, de är tur vi har’en.( Bengtsson, Carlsson, 

   & Hahne, 2005, s.76). 

 

I texten presenteras mamman, mor, endast i egenskap av att hon fått ett par skor men som 

slutligen inte passar henne. Pappan, far, och andra sidan presenteras som en person som en 

riktig karl som har egenskaper de inte kan leva utan. Vilket Wedin (2009) diskuterar utifrån 

begreppen femininitet och maskulinitet där män och kvinnors handlingar och beteenden för-

knippas med vad som avses som manligt respektive kvinnligt. Hon menar vidare att det finns 

en norm för manlighet som beskrivs som maskulinitetsnorm. ”Genusforskare beskriver att det 

finns en överordnad norm för manlighet, en maskulinitetsnorm, som kan sägas representera de 

kulturella föreställningarna om hur en ”riktig” man ska vara.”(Wedin, 2009, s.52). Vidare be-

skriver Wedin att denna norm inkluderar ett avståndstagande från kvinnor och det som anses 

som feminint. Detta kan tolkas som att, i likhet med sångtexten Lille katt, avses en ”riktig” 

man som någon som inte gör eller beter sig kvinnligt. Kvinnan i denna text, det vill säga. 

mamman få således en intetsägande biroll, hennes egenskaper beskrivs inte och blir inte vik-

tiga i detta sammanhang som mannens blir. Vidare har mannens betydelse stor inverkan i tex-

ten, ”de är tur vi har’en”, han kännetecknas med att mannen i egenskap av att vara man har 

betydelse för hela familjen, för vad hade de gjort utan honom? Detta antyder således även att 

mamman inte är kapabel till att sköta det som pappan är avsedd att göra vilket även We-

din(2009) bekräftar. ”Den andra principen i genusordningen är att det män är och gör är mer 

värt än det som kvinnor är och gör.”(Wedin, 2009, s.46).  

 

Ett annat exempel på genusordningen i sångtexter är i sången Var bor du, lilla råtta? i andra 

versen där råttans fru Lovisa presenteras. Dock har råttan som texten handlar om inte be-

nämns efter kön och kommer i denna del inte försöka lista ut det heller. 

 
   Vad gör din fru Lovisa? Steker glass. 

  Vad vill du ha att spisa? Korv och jazz. 

  Vad vill du ha att dricka? Smultronbål. 

  Vad har du i din ficka? Fyra hål.( Bengtsson, Carlsson, & Hahne, 2005, s.110). 
 

Råttans fru Lovisa har i denna sångtext fått en biroll till råttan som inte benämns vid varken 

namn eller kön. I texten presenteras kvinnan i detta fall endast i egenskap av vad hon gör det 

vill säga ”steker glass”. Tittar man på vad hon gör eller den sysslan hon utför är att laga mat 

vilket utifrån Hirdman i Svaleryd(2003) kan vara ett tecken på att kvinnan i sången det vill 

säga. Lovisa lagar mat eftersom det är hennes uppgift. ”De oskrivna regler som gäller för kö-

nen har Yvonne Hirdman kallat genuskontrakt. Detta kontrakt är en osynlig relation, en kultu-

rellt nedärvd överrenskommelse rörande mäns respektive kvinnors positioner, sysslor och 

funktioner i samhället.”(Svaleryd, 2003, s.31). Vilket betyder i detta sammanhang att Lovisa 

ställer sig och lagar mat på grund av att det rådande genuskontraktet påverkar vad hon förvän-

tas göra som kvinna. Vidare kan jag inte veta vad råttan som har Lovisa som fru har för kön så 

det vore felaktigt av mig att anta att råttan är en man. I vilket fall som helst har råttans posit-

ion betydelse för vilken position Lovisa kan ta i denna text. ”Kvinnor och flickor måste för-

hålla sig till dessa ideal och bedöma vilka positioner som är möjliga och önskvärda att 

ta.”(Wedin, 2009, 53). I denna sång får kvinnan en position som biroll till råttan och i likhet 

med den tidigare sången Lille katt blir kvinnans roll underordnad. Eftersom kvinnorna i tex-

terna inte benämns i en vidare bemärkelse i form av egenskaper eller personlighet. 
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Ett annat exempel på den rådande genusordningen återfinns i sången Ekorr’n satt i granen. 

Där i andra versen presenteras kvinnan, mamman, som en omsorgsfull karaktär till sitt barn. 

Huvudkaraktären, ekorren, benämns med ett manligt genus och han har fått egenskaper i tex-

ten som en aktiv och snabb karaktär. 

 
   Ekorr’n satt i granen, skulle skala kottar,  

  fick han höra barnen, då fick han så bråttom. 

  Hoppa’ han på tallegren,  

  stötte han sitt lilla ben och den långa ludna svansen. 

 

  Sprang han hem till mamma på den gröna ängen, 

  fick han med det samma krypa ner i sängen. 

  Beska piller fick han då,  

  plåster på sin lilla tå och ett stort bandage om svansen.(Bengtsson, Carlsson,  &    

   Hahne, 2005, s.29). 

 

I denna sångtext utgörs genusordningen av i särhållandet mellan män och kvinnor vilket We-

din (2009) också beskriver som den första principen för genusordningen. Den innebär att män 

och kvinnor ses som varandras motsatser d.v.s. dikotomier. ”Med det menas att vi tillskriver 

flickor och pojkar motsatta egenskaper, intressen och beteenden. Ett exempel är att flickor ska 

var söta och gulliga och pojkar det motsatta, dvs. tuffa och starka.”(Wedin, 2009, s.45). Uti-

från denna syn på män och kvinnor som direkta motpoler till varandra kan pojken, det vill 

säga ekorren, och mamman i sången ses som varandras motpoler i deras beteende och egen-

skaper. Mamman tillskrivs egenskaper som omvårdande och lugn vilket är i motsättning till 

ekorren som är fartfylld och oförsiktig.  

 

Heteronormativitet  

Nästa tema jag valt att titta på i denna analys handlar om hur heteronormativitet, och hur det 

bidrar med en strukturell och normativ aspekt via sångtexter.  Första, andra och tredje versen 

ur sången En bonde i vår by kommer i detta avsnitt analyseras. Sångtexten handlar om en 

bonde som bor i en by och han tar sig en fru, frun i sin tur tar ett barn och så fortsätter det med 

att barnet tar ett djur tills det hela slutar med en ost i en sånglek. 

 
   En bonde i vår by, en bonde i vår by. 

  Hej hopp tralalala, en bonde i vår by. 

 

  Och bonden han tar en fru, och bonden tar en fru. 

  Hej hopp tralalala, och bonden tar en fru. 

 

  Och frun hon tar ett barn, och frun tar ett barn. 

  Hej hopp tralalala, och frun tar ett barn. (Nilsson & Gren, 1994, s.104). 

 

Mannen och kvinnan som i denna sång benämns är bonden och hans fru och hur i denna sång 

upprätthåller en heteronormativitet. Wedin (2009) beskriver heteronormativitet som de struk-

turer i samhället kring hur den heterosexuella normen reproduceras. ”Heteronormen säger att 

det är kvinnor och män som ska ha sexuellt begär till varandra och att de ska leva tillsammans 

i ett självvalt förhållande, baserat på kärlek.”(Wedin, 2009, s.49). Heteronormen bekräftas och 

upprätthålls i sången genom att mannen(bonden) har begär efter en kvinna(frun) och det är 
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henne han väljer till sin fru. Detta bidrar till en stereotyp bild av kärlek, och att det endast är 

avsett för att ha åtrå till någon av motsatt kön det är med denna man sedan ska välja att bilda 

en familj med. Vidare i texten, ”Och frun hon tar ett barn” skapar en bild av att det är avsett 

inom heteronormen att vilja skaffa barn med sin partner. För att denna norm ska upprätthållas 

behövs också någon som avviker från normen. Wedin(2009) beskriver att heteronormens form 

av hur ”rätt” heterosexualitet inte speglar verkligheten där personer inom heteronormen även 

kan bryta denna bild, exempelvis genom att ett heterosexuellt par väljer att inte leva tillsam-

mans. Vidare menar Wedin(2009) att förskolan och skolan har ett uppdrag i att ifrågasätta nor-

men och ger exempel på hur det kan göras. ”Ett exempel är att i förskolan inte alltid beskriva 

familjer bestående av mamma, pappa, barn, t.ex. genom att läsa sagor om föräldrar av samma 

kön eller ensamstående föräldrar.”(Wedin, 2009, s.50). Vilket också går i likhet med försko-

lans läroplan (Skolverket, 2016) där det beskrivs att förskolan ska motverka traditionella 

könsroller och könsmönster samt att förskolan ska ha ett öppet förhållningssätt till olika lev-

nadssätt.   

Queer 

I denna del kommer jag utifrån mitt resultat presentera vad det finns för könsöverskridande 

och normbrytande sånger utifrån den tidigare redovisade data. Wedin (2009) beskriver queer 

som de personer som inte kan eller vill anpassa sig/följa heteronormen, queer blir då en mot-

sättning till heteronormativitet. I sången Hoppe hoppe hare som handlar om en hare som sitter 

och äter men plötsligt blir jagad av både en räv och en uggla och behöver skynda därifrån.  

 
   Hoppe hoppe hare satt och mumsa bär, 

  klappa sig på magen: ”det var gott, det här”. 

  Fram smyger räven, tänker haren ta.  

  Men Hoppe hoppe hare skuttar ju så bra. 

  

  Skuttar in i skogen bakom mossig sten, 

  stannar han och vilar sina trötta ben. 

  Ugglan flyger tyst ifrån sitt bo. 

  Stackars Hoppe hoppe hare, aldrig får han ro. (Nilsson & Gren, 1996, s.89) 

 

Denna gång är det en man som utgör huvudpersonen i form av haren som vid första anblick 

kan ses som aktiv och stereotypt för manligt genus. Vid närmare anblick kan haren ge tecken 

för att inte vilja bli jagad av de två andra djuren i sången. Det kan också tolkas som att haren 

ger uttryck för att inte vilja identifiera sig vid det som faller inom ramen av de stereotypa 

manliga genuset. Som tidigare nämns så tillskrivs pojkar och män vissa egenskaper, som ex-

empelvis att vara modig, snabb och stark. Om man då ser på denna hare som satt i lugn och ro 

och åt bär men plötsligt blir jagad kan det ge uttryck för att han inte vill springa genom tex-

ten” Stackars Hoppe hoppe hare, aldrig får han ro”. Det vill säga att det kan tolkas som att 

haren gör motstånd mot maskulinitetsnormen genom vilja vara en lugn och stillsamt djur vil-

ket är egenskaper som ofta istället tillskrivs i femininitetsnormer. Wedin (2009) beskriver 

denna norm som något som skapas i relation till den överordning som maskulinitetsnormen 

har. Det vill säga att feminina uttryck står i underordning till de manliga genom att exempel-

vis anpassa sig efter mäns önskemål och intressen. Därför kan denna hare ses som normbry-

tande i den aspekten att han går emot hur en riktig man borde agera i detta sammanhang. 

Hade haren följt maskulinitetsnormen hade han tagit avstånd från allt som förknippas med att 

vara feminin och kanske gjort motstånd till de andra djuren istället för att fly. Detta bekräftas 

av att Wedin (2009) beskriver att inom maskulinitetsnormen även finns maktordningar om 
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vilka män som får ta plats och har makt. ”Längst ner på rangskalan står homosexuella män 

och män som uppfattas som svaga, veka eller klena, dvs. kvinnliga.”(Wedin, 2009, s.52). I öv-

rigt har jag inte kunnat utläsa andra karaktärer i sångerna som bryter mot normen eller har ett 

könsöverskridande uttryckssätt.  

 

Slutsats 

Utifrån mina frågeställningar kan denna analys ses som ett sätt att tydliggöra syftet med min 

undersökning. Jag presenterar exempel utifrån tre olika teman som är kopplat till genusper-

spektivet och drar slutsatser hur sångtexterna kan tolkas utifrån detta. I mitt syfte av denna 

undersökning beskriver jag att målet med det empiriska materialet är att försöka synliggöra 

vilka dolda strukturer som kan finnas i sångtexterna. Det är utifrån detta som jag valt att fram-

föra tre stycken teman som utgör tre olika strukturer som återfinns i vårt samhälle. I det första 

temat genusordning har jag presenterat endast tre sångtexter som jag kan se denna struktur i, 

vilket var sångerna: Lille katt, Vart bor du, lilla råtta? Och Ekorr’n satt i granen. De slutsat-

ser jag sedan presenterade var dels hur män och kvinnor tillskrivs både olika positioner som 

aktörer i texten, men också vilka egenskaper och beteenden de båda kön tillskrivs utifrån de-

ras genus. Vidare beskrev jag i nästa tema som handlar om heteronormativiteten en text som 

behandlar hur den heterosexuella normen upprätthålls i sången. Där sången En bonde i vår by 

utgörs av en stereotyp bild om hur en heterosexuell relation tas i uttryck, men det kan även ge 

en bild om hur en familj beskrivs och på så vis utgör en normerande föreställning om familje-

konstellationer. I det sista temat som handlar om Queer och hur detta perspektiv synliggörs i 

djursångerna. Här återfinns ett exempel utifrån sången Hoppe hoppe hare där huvudpersonen, 

haren, ger uttryck för att vara normbrytande i sina handlingar. Vidare inom temat queer be-

skriver jag hur de feminina och maskulina normerna sätter ramar för vad som är möjligt för 

huvudpersonen att göra i situationen. För att titta på mina frågeställningar så besvarar de två 

första frågorna också de två första teman i analysen om hur kön konstrueras och vad detta har 

för betydelse för samhället. Medan den sista frågan i mina frågeställningar också utgör det 

sista temat i analysen där queer synliggörs som en normbrytande aspekt. 
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Diskussion 
I detta avsnitt kommer jag föra en diskussion om hur den valda forskningen i kunskapsöver-

sikten kan bidra med kunskaper till mitt resultat. Vidare kommer jag diskutera barns identi-

tetsskapande i förhållande till musik och genus diskursen. Fortsättningsvis presenterar jag 

även hur mitt metodval har bidragit med kunskap om mitt valda område och för en diskussion 

om mitt metodval. Avslutningsvis kommer jag presentera förslag på vidare forskning utifrån 

mitt resultat och gör en sammanfattning av hela undersökningen.   

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna undersökning har varit att titta på djursångers texter ur ett genusperspektiv 

och utifrån det synliggöra dolda strukturer om kön. Men även att dessa strukturer kan påverka 

oss medvetet och omedvetet och utifrån detta område hoppas jag bidra med kunskap till förs-

kollärare hur de kan tänka kring sånger i förskolan. För att återkoppla till mitt empiriska 

material och det resultat jag presenterat vill jag nu koppla det till min teoretiska utgångspunkt. 

I min analys kunde jag se olika mönster utifrån ett genusperspektiv hur pojkar och flickor 

framställs i djursångers texter. De tydligaste mönstren som återfinns i texterna är att poj-

kar/män och flickor/kvinnor tillskrivs olika egenskaper och beteenden utifrån genusord-

ningen. Pojkar hade ofta en central roll i texterna eller var huvudkaraktären medan flickor 

hade biroller i texterna. Jag kunde även se att flertalet djursånger således inte benämnde vilket 

kön karaktärerna eller djuren hade, och kan då ses som mer könsneutrala. Vilket bekräftar den 

ursprungliga hypotes jag presenterade i inledningen, där utifrån mina egna erfarenheter, kan 

djur ses som genusmedvetna markörer i sångerna. Men frågan är om de djursånger som valts 

ut också är ett sätt till att bidra med att bryta stereotypa könsroller och könsmönster. Med det 

menar jag att i det empiriska materialet har verksamma pedagoger hjälpt mig att välja ut de 

sånger som är aktuella i deras förskoleverksamhet kan vara ett sätt för de förskolor, utan att 

veta syftet med min studie, vara ett sätt för dem att tänka genusmedvetet. Vilket kan tolkas 

som ett sätt för pedagoger att bryta de traditionella könsmönster genom att medvetet använda 

sig av sånger där könet inte har relevans för sångens innehåll för de förskolor jag kontaktat 

som ett sätt att följa läroplanens riktlinjer(Skolverket, 2016). Således kan jag inte bevisa eller 

motbevisa hur pedagogerna själva har valt ut sånger jag sedan har fått ta del av, eller vad de 

hade för tanke med de sångerna.  Jag gjorde ett medvetet val av att inte redovisa vilket syfte 

denna studie har till respondenterna eftersom jag tror det hade kunnat påverka vilket resultat 

jag fick. Bryman(2011) beskriver även den problematik som finns med att respondenterna, 

främst vid intervju situationer, ibland ger sina svar utifrån vad de tror att de förväntas svara. 

Det vill säga att det skulle finnas ett rätt svar, jag ville istället få en sådan rättvis bild av vilka 

sånger som finns representerade utan att påverka vilka sånger förskollärarna väljer ut.  

 

Det jag dock kunde se var att det även återfinns dolda strukturer utifrån genus, normer och de 

förväntningar som ställs på pojkar respektive flickor i sångerna. De andra strukturerna i mitt 

resultat jag fokuserat är heteronormativitet och queer och hur dessa företeelser återskapas i 

texterna. Utifrån heteronormen kunde jag endast urskilja en av sångerna i mitt empiriska 

material som reproducerar denna norm, dock kunde jag inte urskilja någon av sångerna som 

bryter denna norm av föreställningar hur heterosexualitet uttrycks. Kanske skulle det behövas 

fler sånger vars texter utmanar heteronormen och presenterar flera sexualiteter och flera sätt 

att leva på. I mitt resultat kunde jag dock urskilja att den sångtext jag valde att analysera ändå 

bidrar med att vidmakthålla heteronormativitetsnormen. Hur denna struktur påverkar barn och 



 

21 

 

vuxna i förskolan kan jag förstås inte veta men det är ändå intressant att tänka vad denna sång 

bidrar med för kunskaper om hur relationer, sexualitet och kärlek uttrycks. Även om jag end-

ast kunde hitta en sång som reproducerar denna norm kan det tolkas som att denna struktur 

ändå lever kvar och fortsätter att reproduceras i olika sammanhang. Det förvånar mig att jag 

inte kunde finna fler sånger som bryter denna norm eller på något sätt representerar flera sätt 

om hur familjer, kärlek och relationer kan se ut. 

 

Vidare med queerperspektivet kunde jag även där endast se att en av sångerna bryter de före-

ställningar om individer som inte vill eller kan kategoriseras utifrån ett genussystem. Dock ser 

jag det som positivt att jag kunde finna data ur detta perspektiv då min upplevelse är att queer 

inte är ett begrepp som förekommer eller synliggörs i flera förskoleverksamheter. Tittar vi ex-

empelvis på förskolans läroplan (Skolverket, 2016) återfinns det inte mycket riktlinjer om just 

queer, normbrytare eller personer med könsöverskridande identitet. ”Flickor och pojkar ska i 

förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begräns-

ningar utifrån stereotypa könsroller.”(Skolverket, 2016, s.5). Detta kan ses som en gynnsam 

aspekt när det gäller genus men vad händer med de barn i förskolan som inte faller inom ra-

men för, eller inte identifierar sig som varken flicka eller pojke? Dock återfinns begreppet 

könsöverskridande identitet i läroplanen för grundskolan, vilket jag inte kommer gå vidare in 

på men det utgör en intressant tanke. Det menar jag också behöver vara en del i förskolan ef-

tersom barnens identitet finns med redan i tidig ålder, därmed såväl i förskolans verksamhet. 

Icke-binär, queer och trans är något som jag skulle önska lyfts och diskuteras i nästa revide-

ring av förskolans läroplan. Dock tydliggör läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) bety-

delsen av att se varje individ och ge det enskilda barnet de förutsättningar och möjligheter de 

individuella barnet behöver. Därmed kan även pedagoger behöva bortse från barnets kön i de-

ras bemötande och i mötet av det enskilda barnet. Jag tänker att resultatet är att barn i försko-

lan som är på något sätt normbrytande kan ha svårt att identifiera sig själva och till samman-

hanget i förskolan om det inte finns material, miljöer eller pedagoger som förhåller sig till en 

normbrytande och genuspedagogisk tanke. Resultatet har väckt flera frågor hos mig och kom-

mer fortsättningsvis i denna del diskutera hur det kan ses utifrån förskolans kontext, i och med 

också försöka förtydliga hur strukturerna kan påverka oss både vuxna och barn. Min förhopp-

ning är att verksamma och blivande pedagoger kan använda sig av denna undersökning i hopp 

att få en ökad genusmedvetenhet i förskolan utifrån musikens diskurs. 

  

Jämställdhet och identitetsskapande i förskolan  

I den inledande delen av detta arbete har jag presenterat vad den valda forskningsöversikten 

har för relevans till min undersökning och mitt resultat av det empiriska materialet. Jag vill i 

likhet med Wassrin (2013) som påvisar i sin studie att pedagogers förhållningssätt har bety-

delse för barns uppfattning och erfarenhet av musik. Därmed vill jag även i mitt empiriska 

material framhålla den makt och auktoritet pedagoger kan ha gentemot barn. Det jag vill på-

visa är att pedagogers maktposition i och med de val av sånger ur en normkritisk aspekt de 

väljer kan ha betydelse för barns uppfattningar om kön och hur genus konstrueras. Vilket 

SOU(2006:75) menar att det finns bristande kunskaper om i förskolan och hos de verksamma 

pedagogerna. Vidare menar SOU(2006:75) att förhållningssätt och inställning pedagoger har 

till jämställdhetsarbete i förskolan också påverkar barnen. De menar att de ramar som sätts 

upp av pedagoger för vilka möjligheter som ges pojkar och flickor i verksamheten även kan 

ge en bild till barnen av vad som är acceptabelt utifrån deras kön och därmed reproduceras de 

traditionella könsmönstren. Statens offentliga utredningar(2006:75) påvisar sedan att barns 
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uppfattningar om vad som är kvinnligt respektive manligt grundar sig ofta i de förväntningar 

som pedagoger ställer på varje enskild individ i förskolan. Därför tänker jag, utifrån mitt re-

sultat i det empiriska materialet, också har betydelse för hur barns uppfattningar om genus och 

de könsroller de ställs inför. Därmed vill jag i likhet med Wassrin (2013) påvisa betydelsen av 

pedagogers medvetenhet om hur musiken kan påverka barnen medvetet och omedvetet. Det 

menar jag kan tolkas som att pedagogers förhållningssätt i musiksammanhang och deras kun-

skaper om genus ur identitetssynpunkt kan bidra med större möjligheter för enskilda barn i 

förskolan.  

 

Vidare i pedagogers förhållningssätt tänker jag att det är viktigt att pedagoger reflekterar över 

det material som presenteras dels i verksamheten i stort men även i musiksammanhang ur en 

genusmedveten synpunkt. Vilket går i likhet med SOU(2006:75) där de beskriver att ett ge-

nusmedvetet förhållningssätt resulterar i att varje pojke och flicka i framtiden ges möjligheter 

och inte begränsas av snäva normer och förväntningar när det handlar om deras personliga ut-

veckling. Detta är något som Scheid (2009) tar upp i sin studie att barn och ungdomar kan an-

vända musiken som redskap när det handlar om hur de uppfattar sin omvärld. Vidare menar 

Scheid att det även har betydelse för hur barn uppfattar sig själva i förhållande till musiken 

och hur musiken diskuteras sinsemellan barnen. Därmed tänker jag att det finns en poäng i att 

pedagoger belyser olika normer som påverkar vårt samhälle även i musiksituationer. Som i 

mitt resultat påvisar finns det normer in vadderade i sångtexter, så som femininitets-och mas-

kulinitetsnormer. Detta är något som pedagoger kan påverka utfallet av hur normer reproduce-

ras i förskolans verksamhet genom att diskutera med barnen om vad som faller inom ramen 

flicka respektive pojke. Men även diskutera olikhet och vi gemensamt kan påverka normerna 

genom bryta dem. Lunde Vestad (2013) poängterar att musiken är en del av barns vardag så-

väl i hemmet som i förskolans verksamhet. Dessutom att barnen i studien tilläts få tillgång till 

olika känsloregister av musiken som barnen sedan använde sig av i deras lek. Därmed kan pe-

dagogers öppna förhållningssätt i musikaktiviteter ses som ett verktyg för barn att prova på 

och ta olika roller och känslor vilket kan bidra med kunskaper för det individuella barnets 

självutveckling genom att få tillgång i musiken att vara gränsöverskridande och normbry-

tande. Lunde Vestad beskriver vidare att barnens kunskaper om musikalisk lek har betydelse 

för deras självutveckling genom att pedagoger stöttar och uppmuntra dessa känslor och roller i 

musikaktiviteter.  

 

För att åter igen koppla till Wassrins (2013) studie är pedagogers erfarenheter och arbetssätt 

av största vikt när det handlar om barns förhållande till musik. Men också att barns musika-

liska kreativitet kan hämmas genom begränsningar från pedagoger om de utövar makt utifrån 

sin position som vuxen och ger ramar för hur, när och vad musikaktiviteter ska innehålla. I 

likhet med Wassrin och Lunde Vestad (2013) behövs det utrymme för barns inflytande i musi-

ken för att barn ska kunna få ett meningsskapande av musiken. Därmed tänker jag att barnen 

är en central del i verksamheten och behöver således få möjlighet att välja vilka sånger som 

intresserar dem. Här tänker jag att deras identitetsskapande blir meningsfullt på så sätt att de 

själva får möjlighet att kunna välja själva vilka karaktärer i sångerna de kan och vill identifi-

era sig med. Därmed behöver också pedagogerna ha en medvetenhet över vilka sånger som 

erbjuds i förskolan för att barnen ska få en mångfald av karaktärer att kunna känna igen sig 

med. SOU (2006:75) menar dock att pedagoger bör vara varsamma med att se barn som indi-

vider, på så sätt att även de förväntningarna på varje individ ställs inför kan reflekteras av ste-
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reotypa könsmönster. Detta bekräftar även Scheid (2009) att identiteten av musik kan förknip-

pas med ett särskilt sätt att leva. Därmed kan även pedagoger behöva reflektera över hur och 

på vilket sätt flickor och pojkar presenteras i sånger. Vilket är en del av förskollärarens upp-

drag enligt läroplanen för förskolan.” Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 

könsroller.”(Skolverket, 2016, s.5). Där av har pedagogerna det yttersta ansvaret för barns ut-

veckling och lärande i förskolan och kan med hjälp av musik bidra med ny kunskap. 

 

Metoddiskussion 

Det val av metod jag använde mig av var kritisk diskursanalys vilket har hjälpt mig att förstå 

och se sociala strukturer som existerar i vårt samhälle och hur detta påverkar oss människor 

på ett sådant sätt att de även återfinns i de material och diskurser i vår kultur. I och med det 

har jag försökt ta reda på hur kön konstrueras och vidmakthålls genom musiken i förskolan. 

Den kritiska diskursanalysen har också hjälpt mig att kunna se dessa strukturer eftersom det är 

texter, närmare bestämt sångtexter, som har utgjort det empiriska materialet. Detta menar jag 

att hade jag exempelvis valt bilder kan det varit svårare för mig att se de olika strukturerna ef-

tersom bilder kan tolkas så olika. Medan en text reflekteras av det språk vi använder i sam-

hället och på så sätt bidrar det också med att reproducera normer via vårt språkanvändande. 

Textanalys eller innehållsanalys hade kunnat vara ett alternativ som metod men i motsatts till 

kritisk diskursanalys handlar textanalys och innehållsanalys mer fokuserar på att bryta ner 

texten för att få reda på vad texten innebär och vad den har för betydelse. Medan den kritiska 

diskursanalysen handlar om att titta på vilka företeelser inom en diskurs påverkas av makt-

strukturer som exempelvis strukturer om kön, därför tyckte jag att den metoden var mest rele-

vant för min undersökning eftersom det var de bakomliggande faktorerna jag ville komma åt. 

Därmed tror jag att det hade blivit svårare för mig att besvara mina frågeställningar med en 

annan metod.  

 

När jag skulle göra ett urval sångtexter valde jag som nämnt i metodvalet att jag tog hjälp av 

verksamma pedagoger i förskolan för att få en bild av vilka djursånger som faktiskt är aktuella 

i dag. Jag hade exempelvis kunnat basera mitt empiriska material på en sångbok och därifrån 

gjort ett urval av sånger, men jag ville få reda på hur relevanta och tidsenliga sångerna är. Det 

vill säga hade jag valt en sångbok har jag ingen aning om de sångerna förkommer i förskolans 

verksamhet eller om de sångerna i boken är gamla och förlegade. Vilket hade kunnat ge en an-

nan bild på genus diskursen genom att ge en felaktig syn på hur förståelsen av kön konstrue-

ras i dagens förskoleverksamhet för att bidra med ny kunskap. Dock kan jag se en nackdel 

med att låta förskollärarna gör mitt urval av sånger eftersom det tog lång tid att få svar från 

respondenterna vilket också bidrog till att jag fick ett stort bortfall av sånger jag hade önskat 

få. Jag hade till en början tänkt att 15 avdelningar skulle vara en rimlig önskan eftersom jag 

hörde av mig till två olika kommuner där den större kommunen har över 1000 förskolor och 

den mindre har strax under 100 förskolor att bistå med. Jag vet inte varför jag inte fick så 

många respondenter jag hade önskat då jag kontaktade över 60 förskolor som i sin tur oftast 

hade fler än en avdelning per förskola. Hade jag haft mer tid kan det kanske påverkat svarsfre-

kvensen eller om jag hade gått tillväga på ett annat sätt i kontakten med respondenterna. Jag 

valde i första hand kontakta förskolechefen på respektive förskola för att få ett samtycke om 

en vidare kontakt till förskollärare på respektive avdelning. Detta gjorde jag ur en etisk ut-

gångspunkt eftersom förskolechefen är den person som bär huvudansvaret i förskolan och 
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därmed tänker jag att förskolechefen även vill bli informerad om att jag kontaktar hens kolle-

gor. Kanske påverkade detta val min svarsfrekvens på så sätt sparat tid genom att kontakta re-

spektive avdelning direkt. Men och andra sidan är jag övertygad om att respondenterna har 

fått en tillåtelse av förskolechefen i fråga och att jag fått fram svar på ett tillförlitligt sätt.  

 

I det empiriska material jag tagit del av blev det ett bortfall på grund av svarsfrekvensen hos 

respondenterna. Det resulterade att jag i denna studie hade 27 sånger som ett underlag till min 

analys för att synliggöra genus aspekten, eftersom ord i texter också har genus. Det empiriska 

materialet visade slutligen att det fanns en ojämn könsfördelning bland sångerna när det gäller 

hur många pojkar respektive flickor som representerades. Tre sånger innehöll en flicka som 

huvudsakligt subjekt medan sex sånger hade en pojke som subjekt. Jag kan inte veta hur det 

hade sett ut om jag hade fått fler svar till de data jag bearbetat. Observera att denna indelning 

inte kan vara representativ för en hel nation utan detta är bara presenterat efter de data jag har 

fått. Kanske hade representationen av kön jämnats ut eller kanske hade skillnaden ökat mellan 

pojkar respektive flickors representation som subjekt. Därför kan jag inte heller dra några 

slutsatser hur representativ mitt empiriska material är ur ett samhälleligt, nationellt eller histo-

riskt perspektiv.  

Sammanfattning 

För att summera detta arbete har jag i denna studie undersökt hur kön konstrueras i förskolan 

utifrån sångtexter som handlar om djur. Detta har gjorts genom att använda en kritisk 

diskursanalys som metodologisk ansats. Resultatet visar att det återfinns flera bakomliggande 

strukturer i flera av sångtexterna i mitt empiriska material. Vidare analyserade jag detta 

genom att rikta in mig på tre begrepp utifrån ett genusperspektiv, vilket var genusordning, 

heteronormativitet och queer. Det resulterade i att jag såg att dessa tre normer speglar vår 

förståelse av män och kvinnor i samhället. Men även att dessa normer upprätthålls i 

förskolans kontext genom att dessa sånger är aktuella för förskolan idag, men även för att 

musik är något som är en stor del i hela samhället. I min analys kunde jag även se att män och 

kvinnor ofta tillskrivs olika egenskaper och positioner i sångerna. Samtidigt visade 

hetronormativitets begreppet att det finns sånger som ger en bild hur heterosexuella 

människor lever och verkar, samt att det är heterosexuella relationer som är norm i samhället. 

Utifrån queerperspektivet hittade jag endast en sång som ett djur som agerar normbrytande i 

sitt sätt att agera gentemot andra djur i sångens text. Dessa strukturer bidrar således med att 

påverka hur vi människor ser på olika individer i samhället bör vara och agera. Därför blev 

det även intressant att diskutera hur normbrytande och könsöverskridande personer i förskolan 

blir representerade i materialet som erbjuds i förskolan men även i förskolans läroplan. Sedan 

i min avslutande del har jag också diskuterat hur dessa strukturer kan påverka oss medvetet 

och omedvetet. Dessutom presenterat hur detta kan få betydelse i barns identitetsskapande i 

förskolan. Där med även framfört förslag på hur pedagoger kan tänka kring detta i arbetet 

med genus i förskolan. Detta arbete hoppas jag ska resultera i att pedagoger och andra som 

läser mitt arbete ska få en ökad kunskap och medvetenhet när de möter barn. Vårt bemötande 

som pedagoger påverkar barn i högsta grad i deras förståelse av sig själva och andra i deras 

omgivning utifrån identitet och kön. Men förändring tar tid och det behöver börjas 

någonstans. Alla barn oavsett kön eller tillhörighet ska ges de möjligheter de behöver för att 

kunna utvecklas som individer. Utan att begränsas av normer och föreställningar som 

framställs genom stereotypa könsmönster.  
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Förslag för vidare forskning 

Jag har funnit det intressant att genom detta arbete titta ur ett genusperspektiv och se vad jag 

kan bidra med för nya kunskaper inom detta estetiska område. Det som även hade varit 

spännande att undersöka vidare om kan vara att titta på sångtexterna i förhållande till de 

bilderna som återfinns i sångböcker för barn och ställa de i relation till varandra och hur de 

tillsammans konstruerar förståelsen av kön. Ett annat område som hade varit spännande att 

undersöka vidare hade varit att titta på hur queerperspektivet synliggörs i dels böcker och i 

sånger i förskolan, vilket nog skulle krävas en mer omfattande undersökning.  
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Bilaga 1 
Sånger  

 

Lille katt  
Text: Astrid Lindgren 

 

första versen 

”Lille katt, lille katt, lille söte kata. 

Vet du att, vet du att dä’ ä’ mörkt om natta?” 

 

andra versen  

”Lille gris, lille gris, lille söte grisen. 

Om du frys, om du frys så gör eld i spisen.” 

 

tredje versen 

”lille ko, lille ko, lille söte koa. 

Dä’ va’ ho’, dä’ va’ ho, ho’ som sket på broa.” 

 

fjärde versen 

”Lille mor, lille mor, lille söte mora. 

Ho’ fick skor, ho’ fick skor, men de var för stora.” 

 

femte versen 

”Lille far, lille far, lille söte faren. 

En så’n karl, en så’n karl, de är tur vi har’en.” 

 

sjätte versen  

”Lille jag, lille jag, lille söte Ida. 

Jag vill ha, jag vill ha rotemos till midda’.” 

 

Var bor du, lilla råtta? 
Text: Trad  

 

första versen 

”var bor du, lilla råtta? I din hatt. 

Vad gör du klockan åtta? Jagar katt. 

Hur många ungar har du? Sjutti två. 

Hur mår din gamle far, du? Si och så.” 

 

andra versen  

”Vad gör din fru Lovisa? Steker glass. 

Vad vill du ha att spisa? Korv och jazz. 

Vad vill du ha att dricka? Smultronbål. 

Vad har du i din ficka? Fyra hål.” 

 

 

 



 

 

 

 

Ekorr’n satt i granen 
Text: gammalt rim 

Musik: Alice Tegnèr 

 

Första versen 

”Ekorr’n satt i granen, skulle skala kottar,  

fick han höra barnen, då fick han så bråttom. 

Hoppa’ han på tallegren,  

stötte han sitt lilla ben och den långa ludna svansen.” 

 

Andra versen 

”Sprang han hem till mamma på den gröna ängen, 

fick han med det samma krypa ner i sängen. 

Beska piller fick han då,  

plåster på sin lilla tå och ett stort bandage om svansen.” 

 

En bonde i vår by 
Text: Trad 

 

Första versen 

”En bonde i vår by, en bonde i vår by. 

Hej hopp tralalala, en bonde i vår by.” 

 

Andra versen 

”Och bonden tar en fru, och bonden tar en fru. 

Hej hopp tralalala, och bonden tar en fru. 

 

Tredje versen  

”Och frun hon tar ett barn, och frun tar ett barn. 

Hej hopp tralalala, och frun tar ett barn. 

 

Fjärde versen  

”Och barnet tar en hund…” 

 

Femte versen  

”Och hunden tar en katt…” 

 

Sjätte versen 

”Och katten tar en mus…” 

 

Sjunde versen  

”Och musen tar en ost…” 

 

Åttonde versen  

”Och osten den står kvar…” 



 

 

 

 

 

Hoppe hoppe hare 
Text: Ingrid Fernholm 

 

Första versen 

”Hoppe hoppe hare satt och mumsa bär, 

klappa sig på magen: ”det var gott, det här”. 

Fram smyger räven, tänker haren ta.  

Men Hoppe hoppe hare skuttar ju så bra.” 

  

Andra versen 

”Skuttar in i skogen bakom mossig sten, 

stannar han och vilar sina trötta ben. 

Ugglan flyger tyst ifrån sitt bo. 

Stackars Hoppe hoppe hare, aldrig får han ro.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bilaga 2 

 

Tabell 1 

Sånger                

A 

  Antal 

                   B 

Totalt 

Imse Vimse Spindel 3 3 6 

Bä bä vita lamm 3 2 5 

Björnen sover 2 2 4 

Lilla singel 2 2 4 

Lille katt 2 2 4 

Krokodilen i bilen 3 1 4 

Hästen plopp 3 0 3 

Var bor du lilla råtta 2 0 2 

Bockarna bruse 1 1 2 

Fem små apor hoppar i sängen 1 1 2 

En elefant balanserade 1 1 2 

Hoppe hoppe hare 1 1 2 

Ekorr’n satt i granen 1 1 2 

Kalle anka 1 0 1 

Här ligger vår lilla katt 1 0 1 

Tre små grisar 1 0 1 

Jag bor på en bondgård 1 0 1 

Tänk om jag hade en liten apa 1 0 1 

Ett hus vid skogens slut 1 0 1 

Bonden tar en fru 1 0 1 

Sko sko en liten häst 0 1 1 

Ekorren viftar på sin svans 0 1 1 

Små grodorna 0 1 1 

Hajarna 0 1 1 

Jag är en vanlig kanin 0 1 1 

Mors lilla olle 0 1 1 

Jag leker träd 0 1 1 

 

 



 

 

 

 

 
Tabell 2 

Sånger                

Flickor 

  Kön 

                 Pojkar                   

 

Båda 

 

obestämt 

Imse Vimse Spindel        X 

Bä bä vita lamm   X  

Björnen sover  X   

Lilla singel        X 

Lille katt    X  

Krokodilen i bilen  X   

Hästen plopp  X   

Var bor du lilla råtta   X  

Bockarna bruse         X 

Fem små apor hoppar i sängen X    

En elefant balanserade  X   

Hoppe hoppe hare  X   

Ekorr’n satt i granen    X  

Kalle anka     X    

Här ligger vår lilla katt     X    

Tre små grisar       X 

Jag bor på en bondgård       X 

Tänk om jag hade en liten apa       X 

Ett hus vid skogens slut       X 

En bonde i vår by   X  

Sko sko en liten häst       X 

vEkorren viftar på sin svans       X 

Små grodorna       X 

Hajarna   X  

Jag är en vanlig kanin       X 

Mors lilla olle  X   

Jag leker träd       X 

Resultat    3 6 6    12 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bilaga 3 
 

Hej! 
 

Jag heter XXX och är förskollärarstudent på Karlstads universitet och jag skriver just nu mitt exa-

mensarbete. Syftet med mitt arbete är att titta på vilka sånger som sjungs i förskolan som handlar 

om djur och jag kommer i mitt arbete göra en textanalys av dessa sångtexter. Det jag ber om från 

dig och din avdelning är om jag skulle kunna få ett utdrag av de 5-10 mest förekommande sånger 

ni sjunger eller på annat sätt använder i ert pedagogiska arbete på er avdelning som på något sätt 

handlar om djur. Ni får även gärna bifoga själva låttexten till sångerna också men annars räcker 

det med titeln på sångerna. Så det jag skulle önska från er är en top 10 alternativt en top 5 lista 

med djursånger som ni kan mejla till min adress nedan. Detta betyder även att min undersökning 

av texterna kommer vara helt anonym, jag kommer inte i mitt examensarbete presentera vilka för-

skolor som använder sig av vilka sånger eller vem som delat med sig av låttexterna till mig. Det 

vill säga att jag kommer fingera namn på förskolor, avdelningar och pedagoger så att det inte går 

att avslöja var min undersökning har gjorts. Jag kommer även förvara materialet så att endast jag 

och mina handledare kan ta del av det och att utdragen endast kommer användas till detta arbete. 

När materialet är bearbetat så kommer det förstöras.  

 

 

Härmed frågar jag dig om intresse finns att delta i min undersökning samt om tillåtelse att 

få ett utdrag av sångtexter som handlar om djur och som ligger till grund för mitt examens-

arbete. 

Tack på förhand! 
 
Vid frågor om arbetet vänligen kontakta mig på:XXXX 

Vid övriga frågor vänligen kontakta min handledare XXX på: XXXX 
 

Hälsningar XXX 

Ha en bra dag! 

 


