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Genom att applicera ett genusperspektiv på förskolans verksamhet kan pedagoger 

inhämta kunskap om de normer och traditionella könsmönster som omedvetet kan 

förekomma i verksamheten. Genom innehållet i sånger och ramsor representeras dåtida 

och nutida normer. Det är sedan upp till pedagogerna att avgöra vilka normer som 

framtidens urval av sånger och ramsor representerar. Studiens syfte var att ur ett 

genusperspektiv undersöka förskollärares val av sånger och ramsor som förekommer i 

förskolans samlingssituationer. Genom syftet uppstod frågeställningarna om vilka motiv 

som förskollärarna uttrycker till valet av sånger och ramsor i förskolans 

samlingssituation, och hur förskollärarna resonerar kring urvalet av sånger och ramsor ur 

ett genusperspektiv. För att besvara frågeställningarna genomfördes kvalitativa semi-

strukturerade intervjuer med verksamma förskollärare. Svaren analyserades genom 

meningskoncentrering och resultaten tolkades utifrån begreppen: Genus, 

genusperspektiv, genusordning, genuskontrakt, isärhållande, hierarki och 

heteronormativitet. Förskollärarna i studien visar ett intresse och reflekterar och resonerar 

kring urvalet av sånger och ramsor ur ett genusperspektiv. Det uttrycks både svårigheter 

och möjligheter i hur urvalet kan ske. Det är nämligen inte möjligt för en pedagog att 

avgöra urvalet av sånger och ramsor, eftersom förskolan är en verksamhet där pedagoger, 

barn och föräldrar ska ha inflytande och samspela med varandra.  
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By applying a gender perspective in the preschool environment, the preschool teachers 

can obtain knowledge about the values and traditional gender patterns that unconsciously 

can occur in the preschool environment. The content of the songs and chants are 

representing, the past and present values. It is now up to the preschool teachers to 

determine the values which the future selection of songs and chants represent. The 

purpose of the study was to explore preschool teacher’s selections of songs and chants 

that occur in preschool circle-time situations, from a gender perspective. The purpose 

aroused questions about the motives that the preschool teachers express in their selections 

of songs and chants in preschool circle-time situations and how preschool teachers reason 

about the selection of songs and chants from a gender perspective. In order to answer the 

questions, qualitative semi-structured interviews, with operative preschool teachers, was 

performed. The answers were analyzed by sentence concentrator and the results was 

interpreted based on the concepts: gender, gender perspectives, gender order, gender 

contract, apart relation, hierarchy and heteronormativity. All of the preschool teachers in 

the study show an interest and reflects and reason about the selection of songs and chants 

from a gender perspective. It is expressed both difficulties and opportunities in how the 

selection can be made. And it is not possible for one preschool teacher alone to determine 

the selection of songs and chants, because all preschool teachers, parents and children 

shall cooperate and have influence on the preschool environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 
I arbetet med denna magisteruppsats har jag haft möjligheten att kombinera mitt 

pedagogiska intresse om genusfrågor med mitt privata intresse för musik och sång. Jag är 

uppväxt i ett hem där sång och musik varit en självklarhet, och där det är tillåtet att sjunga 

”hellre än bra”. Från tidig barndom var även sånger och ramsor en ingång till fördjupade 

samtalsämnen. Bland annat då Nationalteaterns Kåldolmar & Kalsipper var en 

favoritskiva att lägga på vardagsrummets LP-spelare. Genom att följa Kåldolmar & 

Kalsippers huvudkaraktär, Ylle, lärde jag mig hur känslor kan uttryckas genom sång. 

Musik blir därmed ett sätt att kommunicera och problematisera vardagens skilda 

bekymmer utifrån olika perspektiv bland annat barnens synvinkel. Nedan följer ett citat 

från sången Bla Bla Bla. 

 
Nu så blir jag arg och röd och väldigt het i bollen för nu så ska jag säga vem som är den största 

stollen. För det är den som säger nått för att bara pladdra, som sätter sig på alla små och bara 

sliddersladdrar.(…) Jag är så väldigt feg och tyst, har inte många vänner. Vågar inte säga knyst, ni 

vet väl hur jag känner. Det är inte så lätt för oss, som är så små och tysta. Som inte vågar komma 

loss, som inte vågar knysta.  

 

Citatet uttrycker hur hon känner när alla omkring börjar bråka. Under sagans gång möter 

Ylle flera karaktärer, både män, kvinnor, djur och spöken som får chansen att uttrycka 

sina känslor genom sång. Intresset för föräldrarnas LP-samling ökade med åldern. Som 

16-åring var det skivan Sånger om kvinnor1 som skrålades i det rosamålade flickrummet: 

 
Ska en tjej sitta tyst va? och bara hoppas att någon kille ska säga det hon tänkt. Eller ska hon resa 

sig upp andas djupt med magen, och skrika: om ni bara håller klaffen och lyssnar, så hör ni nog vad 

jag vill säga.  

 

Även ovanstående citat skildrar betydelsen av att framhäva sin egen betydelse. Sångerna 

ovan har visserligen kvinnliga huvudkaraktärer, men budskapet är lika relevant för både 

kvinnor och män, flickor och pojkar. Nämligen att alla ska ha möjlighet att inta en 

huvudroll och även möjligheten att uttrycka sina känslor. Följande uppsats berör 

huvudrollsaspekten genom sånger och ramsor inom förskolan, men utanför uppsatsens 

ramar berör den hela samhället. Då människors intresse är skilda, och därför är det 

naturligt att alla barn inte växer upp i miljöer där ett intresse för musik och genusfrågor 

finns tillgängliga. Däremot är dessa frågor relevanta inom förskoleverksamheten. Då jag 

är förskollärare har intresset följt mig in i förskoleverksamheten. Nu även in i 

utformningen av denna magisteruppsats. Jag vill därför tacka mina föräldrar som gett mig 

möjligheten att utvecklas till en person som vill vara huvudrollen i sitt eget liv både 

genom er delaktighet och det urval av musik jag fått ta del av. Jag vill även tacka min 

sambo för stöttande ord, min handledare Ninitha Maivorsdotter för insiktsfulla samtal och 

deltagarna i grupphandledningen vid Magisterprogrammet vid Högskolan i Skövde för 

värdefulla synpunkter. Jag vill dessutom tacka min bror som korrekturläst uppsatsen. 

Slutligen ett stort tack till de förskollärare som deltagit i studien, ert bidrag har varit 

ovärderligt för att besvara de frågor som uppsatsen syftar till att undersöka. 

 

Lina Hegerius, Uppsala, 2015  

                                                 
1 En samling sånger md temat kvinnokampsfrågor som släpptes 1971 av musikbolaget MNW. 

http://mnwmusic.com/artists/sanger_om_kvinnor/sanger_om_kvinnor.html 
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1. Inledning 

Sång och musik har haft en betydelsefull roll i människornas sociala utveckling och det 

har också varit genom sången som människan började kommunicera. Sedan forntiden har 

sång och musik överförts från generation till generation (Antal-Lundström, 1996). I 

antikens Grekland var musiken viktigt för att unga pojkar skulle fostras till demokratiska 

medborgare och musiskt kunnande var ett tecken på trovärdighet. Under renässansen blev 

individualitet ett nytt begrepp och musiken ansågs vara karaktäriserande då enskilda 

människor kunde uttrycka sina känslor genom musiken (a.a).  

 
Musiken har också och i alla tider haft en oersättlig etikformande funktion genom traditioner, ritualer 

och seder. På detta sätt har den erbjudit en möjlighet att öva, forma, förstärka och stabilisera 

relationer inom större grupper.” (Antal-Lundström, 1996, s 31) 

 

Musik och sång är även i dagens samhälle vanligt förekommande inom grupprocesser, 

bland annat inom förskolans verksamhet. Musik och sång finns med i många situationer 

inom förskolan, exempelvis inom den fria- och vuxenstyrda leken, genom måltidsramsor 

och genom spontansång. Framför allt är förskolans samlingssituationer en situation som 

vanligen innehåller musik och sång utefter en förbestämd struktur (Rubenstein Reich, 

1996). Samlingar är ett återkommande moment inom förskolan och ett tillfälle där sånger 

och ramsor är en väsentlig del av samlingsinnehållet (a.a.). Förskolans 

samlingssituationer är ofta ett av de första tillfällen då barnen samlas i en större grupp 

(a.a.) och enligt Antal-Lundström (1996) är gruppsamhörighet en förutsättning för att 

utvecklas till att fungera i samhället. Det är därför väsentligt att skapa en roll för alla i 

gruppen och att samtliga barn får en känsla av jämlikhet och gemenskap inom gruppen 

(a.a.). Musik, sång och ramsor är med andra ord betydelsefullt för både den enskilda 

individen och för en gruppgemenskap. Förskolans samlingssituationer är en aktivitet som 

representerar samtliga aspekter. Samlingssituationerna är även en aktivitet där 

genusaspekten kan uppmärksammas. 

 

Flera forskare som studerat genus inom förskolans verksamhet har uppmärksammat att 

föreställningar om genus reproduceras inom förskolan (Eidevald, 2009; Månsson, 2000; 

Odenbring, 2010; Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). En situation där 

detta ofta framträder är inom förskolans samlingssituationer. Inom samlingssituationer 

intar pojkar ofta huvudrollen genom att de tilldelas större uppmärksamhet av pedagogerna 

(Odenbring, 2010; Månsson, 2000). Mannen som huvudroll kan också upprätthållas i 

förskolans samlingssituationer genom de sånger och ramsor som innehållet består av. 

Enligt Olofsson (2010) har de flesta sånger och ramsor som förekommer i förskolan en 

manlig huvudroll, något som innebär att pojkarna intar huvudrollen i 

samlingssituationerna både socialt via pedagogerna och innehållsmässigt via sångernas 

och ramsornas innehåll. För att undvika att en specifik grupp intar en huvudrollsposition, 

och istället sätta barnet i fokus, kan ett genusperspektiv anläggas inom förskolans 

verksamhet. Ett genusperspektiv innebär att undersöka och problematisera innehållet och 

vilka uppfattningar det kan ge om manligt och kvinnligt (Wedin, 2011). Sånger, ramsor 

och samlingssituationer är aspekter inom förskolans verksamhet som riskerar att 

upprätthålla föreställningar om genus. Då föregående aspekter agerar tillsammans inom 

förskolans verksamhet kan det vara av intresse att undersöka hur förskollärare motiverar 

och resonerar kring sina val av sånger och ramsor i förskolans samlingssituationer. Musik, 
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sång och ramsor har dessutom en samtida betydelsefull roll i förskolan. Enligt läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2010) har pedagogerna i uppdrag att arbeta med att skapa 

jämställdhet och samtidigt motverka givna föreställningar om genus, samt skapa och 

kommunicera estetiska uttrycksmedel som sång och musik. Arbetet med jämställdhet ska 

genomsyra hela förskolans verksamhet. Kombinationen av dessa två yrkesuppdrag anses 

som en god förutsättning för att uppnå läroplansuppdragen. Ett flertal pedagoger uttrycker 

en osäkerhet gällande hur de ur ett genusperspektiv ska arbeta med frågor om jämställdhet 

i förskolan (SOU 2006:75). Det sker även en reproduktion av föreställningar om genus 

inom förskolan, också från de som anser sig arbeta aktivt ur ett genusperspektiv 

(Månsson, 2000).  

 

Utifrån ovanstående inledning utvecklades studiens syfte och frågeställningar med en 

förhoppning om att studien ska skapa reflektioner kring hur ett urval av sånger och ramsor 

ur ett genusperspektiv kan genomföras inom förskolans verksamhet. Det finns även en 

förhoppning om att dessa reflektioner sedan kan utvecklas och bli en del av förskolans 

arbete med genus- och jämställdhet. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ur ett genusperspektiv undersöka förskollärares val av sånger 

och ramsor som förekommer i förskolans samlingssituationer.  

 

1. Vilka motiv uttrycker förskollärarna till valet av sånger och ramsor i förskolans 

samlingssituation? 

2. Hur resonerar förskollärare kring urvalet av sånger och ramsor ur ett 

genusperspektiv? 

2. Bakgrund  

Nedan följer en bakgrundspresentation av litteratur och studier som varit av intresse för 

studiens syfte. Följande avsnitt beskriver, ur ett genusperspektiv, hur sånger och ramsor 

representerats inom förskolan sedan mitten av 1800-talet. Men även hur förskolans 

verksamhet sett ut under samma tidsperiod. Sedan följer en presentation av nutidens 

läroplansdirektiv inom nämnda teman, följt av vilka resonemang förskollärare kan ha i 

åtanke i sitt urval av sånger och ramsor i relation till kultur och traditioner. Därefter nämns 

hur barn och pedagoger tillsammans kan vara delaktiga i diskussioner inom förskolans 

verksamhet och vilka positiva konsekvenser det kan medföra. Bakgrunden innehåller 

även en presentation av samlingens representation i förskolan samt vad en genussäkring 

(Olofsson, 2010) av en samling innebär. Slutligen presenteras vanligt förekommande 

debatterade ämnen med anslutning till kultur, genus, barn och förskola.  

 

2.1 Skildringar av genus och kultur i då- och nutid 

År 1998 fick förskolan sin första uttryckliga läroplan som utgick från rekommendationer 

av regeringen. Enligt Vallberg Roth (2002) kan läroplanerna anses gå längre tillbaka i 

tiden beroende på hur begreppet läroplan definieras: ”Begreppet läroplan kan förstås som 

det presenterade innehållet för lärande och studier.” (s 17). Med ett vidgat 
läroplansbegrepp kan ett större utbud av pedagogiska dokument och pedagogiska 
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verksamheter undersökas, vilket Vallberg Roth (2002) gör i sin studie av de yngre barnens 

läroplanshistoria. Med de yngre barnen syftar hon till barn mellan 1-9 år. I följande avsnitt 

kommer de fyra läroplansperioder som hon urskilt under åren från mitten av 1800 till 

början av 2000-talet att presenteras; Guds läroplan, Det goda hemmets och hembygdens 

läroplan, Folkhemmets socialpsykologiska läroplan och Det situerade världsbarnets 

läroplan. Presentationen fokuserar på periodernas innehåll utefter studiens tema och utgår 

därför från sånger och ramsors representation under de olika perioderna, samt hur genus 

har framställts.  

 

Under Guds läroplan (ca 1830- 1880) användes benämningen småbarnsskolan, där 

kristendom och moralpredikan stod i fokus och både undervisningen och de sånger som 

förekom förmedlade ett tydligt särartsinnehåll2. Sångerna bestod främst av psalmer och 

sånger med religiöst och andligt innehåll. Sången användes även som en belöning av 

lärarinnan för att öka barnens koncentration (Vallberg Roth, 2002). Omkring 1860-talet 

började en mer borglig3 tradition att växa fram, vilket ledde till en ny läroplansperiod, det 

Goda hemmets- och hembygdens läroplan, (ca 1890-1940). Barnträdgården växte fram, 

och barnomsorgen skulle vara en förebild för hemmet. Där bilden av hemmet var att far 

skulle komma hem och vila, samtidigt som mor tog hand om far. Rummen byggrum och 

dockvrå var tillämpade för att passa husgöromål med manlig och kvinnlig prägel. De 

sånglekar som förekom utspelade sig i barnens nära hemvärld. Genom sånger kunde 

traditioner bevaras och sången hade även ett fostrande syfte (a.a.). Under reformeringen 

kring 1930-1940 uppkom betoningen av att vetenskap skulle ersätta religion och 

traditionen, och särartsbetoningen skulle ersättas med kvinnan och mannens likhet. Alva 

Myrdahl (1902-1986) var verksam politiker och ansåg, bland annat, att alla leksaker 

skulle erbjudas alls. Hon ansåg att om det fanns olikheter mellan könen så skulle de visa 

sig i ett senare skede. Här påbörjades övergången till Folkhemmets socialpsykologiska 

läroplan (ca 1940-1985). Nu började Socialstyrelsen ta över ansvaret för barnomsorgen 

och barnsynen förändras från att vara särartsbetonad till köns- klass- och kulturneutral, 

vilket benämns som ett likhetsbarn. Jämställdheten fick ett genomslag och begreppen 

könsroll och jämställdhet börjar sprida sig och förskolan skulle samarbeta med hemmet 

och ta hand om barnen när föräldrarna förvärvsarbetade utanför hemmet. De sånger som 

var mest förekommande under denna period var sånger som var verklighetsnära och 

upplysande (a.a.). I och med förändrade politiska villkor och decentraliseringen kan Det 

situerade världsbarnets läroplan urskiljas, aktuell från slutet av 1980-talet till 2000-talet. 

Det är under den här perioden som förskolans första uttryckliga läroplan utformas år 1998 

(Lpfö98). Under den här perioden framträder betydelsen av barnen som 

samhällsmedborgare och barns delaktighet och en likhetsideologi4 är gällande och de 

tidigare könsrollsskildriningarna av mammor och pappor avtar. Trots att föreställningar 

om genus i sångerna tonas ner så uppmärksammar Vallberg Roth (2002) att förekomsten 

av de könsrollsuppehållande sångerna inte försvinner. Hon uppmärksammar att det inom 

förskolan fortfarande förekommer sånger och sånglekar som har ett pojkcentrerat och 

modersinriktat innehåll, vilket tycks vara ett arv från Goda hemmets- och hembygdens 

läroplan.  

                                                 
2 Det förmedlade ett innehåll och budskap som framställde skillnaden mellan pojkar och flickor  
3Sprunget från begreppet borgare – En person tillhörig en särskild klass i samhället utifrån en ekonomiskt 

och juridiskt avgränsad grupp (www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/borgare hämtad 2015-06-10) 
4 En syn av att alla är lika bortsett från yttre omständigheter  
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Vallberg Roths (2002) bok publicerades år 2002. År 2010 reviderades Läroplanen för 

förskolan, men direktiven angående genusperspektiv är desamma i den nuvarande 

läroplanen (Skolverket, 2010). Där klargörs att pedagogers bemötande av flickor och 

pojkar bidrar till att forma barnens föreställning om vad som är kvinnligt och manligt. 

Pedagogerna ska motverka att barnen påverkas av stereotypa föreställningar om genus 

inom förskolans verksamhet, samt vara medvetna om de budskap de förmedlar i 

verksamheten. I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) återfinns inte bara 

formuleringar beträffande genus och jämställdhet utan även kulturens betydelse i 

förskolan är tydligt framskriven. Läroplanen för förskolan uttrycker: 

 
I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att 

överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation 

till nästa. (Skolverket, 2010. s 6.) 

 

Det är inte enbart det svenska kulturarvet som pedagoger inom förskolan ska ha i 

beaktande, det gäller även den mångkulturella aspekten av samhället.  

 
Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen 

för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och 

delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i 

andras villkor och värderingar. (Skolverket, 2010, s 6) 

 

Vad ett kulturarv innebär och vilket kulturarv som Skolverket (2010) syftar på förtydligas 

dock inte, utan det är upp till varje förskola att själv avgöra den frågan. Inom studiens 

ramar kommer den mångkulturella aspekten av kulturarvet inte behandlas närmare. Det 

är däremot en väsentlig aspekt att ha i åtanke i genusarbetet och arbetet med att föra ett 

kulturarv vidare. 

 

I ovanstående avsnitt presenteras sånger och ramsors representation i förskolan under 

1800-talets mitt fram till 2002, delvis i relation till förskolans verksamhet, ur ett 

genusperspektiv. Slutligen framställs det att förskolan ska motverka föreställningar om 

genus och att den även ska tillhandahålla barnen en form av kulturarv. Resonemang om 

vad pedagogerna kan ha i åtanke när de beslutar vilket kulturarv som bör överföras nämns 

under nästkommande avsnitt. 

 

2.2 Dåtiden, nutiden och framtidens urval av sånger och ramsor 

I ovanstående avsnitt framgår att förskolan ska överföra ett kulturarv till barnen, men att 

definitionen av kulturarv och vad det ska bestå av är upp till var förskola att själv avgöra. 

Nedan presenteras hur förskollärare kan förhålla sig till kulturarvet genom urvalet av 

sånger och ramsor. 

 

Det är viktigt att göra ett medvetet val över det kulturarv som förs vidare till barnen i 

förskolan i form av sånger och ramsor, då dessa kan innehålla normer och traditioner som 
inte är förenliga med läroplanens intensioner. Ett upprätthållande av en gemensam 

sångskatt som kan vara med och representera ett svenskt kulturarv skulle därför underlätta 

urvalet (Uddholm, 1993.). De sånger som barnen får ta del av i grund- och förskolan kan 
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ses som en present inför barnens framtid, då sånger ofta finns kvar som ett minne genom 

livet (Antal-Lundström, 1996.). Det är sedan upp till förskolan att välja ut vilka sånger 

och ramsor denna present ska bestå av, samt vilka som bör uteslutas. Genom att följa 

musikhistoriens utveckling kan dåtidens normer urskiljas (a.a.). Enligt Tallberg Broman 

(2002) kan exempelvis samhällets könsnormer genom historien urskiljas genom 

innehållet i sånger och ramsor. Enligt Skolverket (2010) ska förskolan motverka att barn 

påverkas av de föreställningar om genus som kan framstå inom förskolan. Därför bör alla 

faktorer inom förskolan som kan bidra till dessa föreställningar tas i beaktande, och enligt 

ovanstående utsagor kan dessa förekomma inom äldre sånger och ramsor. Pramling 

Samuelsson (2011) uttrycker att det kulturarv som överförts till barnen reproduceras och 

det är därför viktigt att även ha morgondagens kulturarv i åtanke i urvalet av sånger och 

ramsor. Pramling Samuelsson (2011) hävdar att det är märkligt att Alice Tegnér är så 

framträdande i förskolans musikrepertoar i vår samtid och att ny musik har svårt att 

komma in i förskolan. En undersökning av förskollärarnas val av sånger och ramsor kan 

eventuellt bringa klarhet till Pramling Samuelssons (2011) frågeställning. Att ta beslut 

om vad som ska representera dåtiden, nutiden och framtiden är med andra ord ett beslut 

som pedagogerna måste förhålla sig till. Det är även viktigt att förhålla sig till i vilken 

utsträckning gammalt och nytt ska förekomma. I följande avsnitt presenteras ytterligare 

en aspekt som kan tas i beaktande när förskolans pedagoger ska avgöra vilket kulturarv 

som kan överföras till barnen via förskolan.  

 

2.2.1 Det immateriella kulturarvet 

I januari 2011 godkändes Sverige som deltagare i Unescos5 konvention om det 

immateriella kulturarvet (Institutet för språk och folkminnen, 2012). Det immateriella 

kulturarvet innebär ”sedvänjor, framställningar, uttryck, kunskap och färdigheter som 

lokalsamhällen, grupper och i vissa fall enskilda personer erkänner som en del av sitt 

kulturarv.” (Institutet för språk och folkminnen, 2012, s 3). Ett kriterium för att någonting 

ska klassas som ett immateriellt kulturarv är att det berörda ska ha överförts från 

generation till generation genom samhällets delaktighet. Det immateriella kulturarvet kan 

exempelvis bestå av hantverk, traditioner, sånger, danser och berättelser som är resurser 

av mänsklig kreativitet (Institutet för språk och folkminnen, 2014). Genom att bevara det 

immateriella kulturarvet kan dåtiden leva kvar i nutidens kultur. Det kan även bidra till 

att sammanföra människor från olika delar av världen genom att ta del av varandras kultur 

(a.a.). En förteckning över det immateriella kulturarv ska upprättas som ska synliggöra 

exempelvis vilka traditioner, sånger och danser som ska innefattas i det immateriella 

kulturarvet (a.a.). Bland annat Norge har upprättat en hemsida6 där norska medborgare 

ska kunna ge förslag över musik- och danstraditioner de vill synliggöra och bevara, vilket 

även Sverige avser att göra.  
 

I Sverige år 2009 gav regeringen sex myndigheter i uppdrag att arbeta fram ett förslag om 

tryggandet för det svenska immateriella kulturarvet: Nämnden för hemslöjdsfrågor, 

Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd, Stiftelsen Nordiska museet samt 

                                                 
5 Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är en samarbetsorganisation 

inom Förenta Nationerna som verkar för fred och säkerhet genom främjande av internationellt samarbete 

(Institutet för språk och folkminnen, 2014, s 11) 
6 http://www.kulturarvporten.no/ 
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Institutet för språk och folkminnen (a.a.). Musik, dans och teater är viktiga området inom 

kultur och omfattar många olika institutioner och individer och det är därför en utmaning 

att nå ut och involvera samtliga aktörer som berörs av konventionen (a.a.). Det 

immateriella kulturarvet är en viktig del av människors kulturella arv och det är därför 

viktigt att engagera civilsamhället i konventionen.  I arbetet med konventionen har både 

sametinget och olika romska grupper involverats. En problematik i uppförandet av 

konventionen är att kulturarv är ett laddat begrepp. Det som anses vara ett kulturarv 

förändras med tiden och vad som ska betraktas som kulturarv kan väcka känslor av 

gemenskap och igenkännande, men även känslan av utanförskap. Det väcker även frågor 

om vad som ska bevaras och om bevarandet kan bidra till stereotypisering.  Det är därför 

viktigt att det förs en pågående debatt där det svenska kulturarvet diskuteras och 

problematiseras (a.a.). Konventionen kan bidra till att det immateriella kulturarbetet för 

en ökad status:  
 

Genom att Sverige har ratificerat konventionen om de immateriella kulturarven har dessa 

också fått en annan status; det vidare arbetet kan leda till att ytterligare synliggöra och 

vidareföra vår kreativa mångfald av ritualer och traditioner, visor och berättelser, av teater, 

musik och dans, av handens och kroppens kunskaper. Konventionen kan öppna nya vägar 

till internationell samverkan och bli ett verktyg för att förstå och lära känna en dynamisk 

värld. (Institutet för språk och folkminnen, 2014, s 60) 

 

I relation till förskolan som institution är det fortsatta framskridandet av konventionen 

och framställningen av det immateriella kulturarvet en väsentlig utveckling att följa och 

kan bidra till att besvara frågan om vilket kulturarv som förskolan ska syfta till att bevara. 

Pedagogerna får heller inte förbise betydelsen av barnens inflytande i urvalen.  

 

2.2.2 Metasamtal 

Pramling Samuelsson (2011) diskuterar avsaknaden av metasamtal med barnen i 

förskolan. Hon definierar metasamtal som att samtala med barnen om deras tankar och 

funderingar och att ta barnens perspektiv. Pramling Samuelsson (2011) betonar att 

pedagogerna måste reflektera över varför de sjunger en viss sång och även samtala med 

barnen om sångernas innehåll. Även Svaleryd (2005) betonar att pedagogerna ska samtala 

om innehållet i sånger och ramsor tillsammans med barnen. Genom att samtala med 

barnen om sångernas innehåll kan en medvetenhet skapas hos barnen om de normer som 

återkommer i sånger och ramsor (Svaleryd, 2005). Men även om metasamtal är ett sätt 

att skapa en medvetenhet hos barnen om normer som förekommer i samhället, så är det 

viktigt att pedagogerna undersöker de normer som framställs i sånger och ramsor innan 

de förekommer i förskolans samlingar. Johansson (2003) diskuterar betydelsen av att 

synliggöra barnens perspektiv inom pedagogisk forskning och inom den pedagogiska 

verksamheten. Hon betonar att det är väsentligt att samtala med barnen om deras 

livsvärld, och villkor, att resonera med barn samt att det sker i barnens nivå (a.a.). Hon 

framhåller även den etiska frågan om hur forskare och pedagoger sedan ska förhålla sig 

till de kunskaper som barnens perspektiv resulterar i. Garvis (2012) har studerat 

musikaktiviteter i förskolan med fokus på hur förskollärare i australienska förskolor 

diskuterar och reflekterar om musikinnehållet i undervisningen genom så kallade 

metasamtal. Garvis (2012) framhåller att musik är ett viktigt kunskapsområde för små 

barn och att barn behöver tillgång till olika genrer av musik samt att få lära sig olika 
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sångrepertoarer. Resultatet av studien visar att barnen utvecklar sin förståelse för musik 

när de utmanas av förskollärarna genom metasamtal där förskollärarna i studien följer 

upp barnens frågor (a.a.). 

 

2.2.3 Diskussion och reflektion  

Att reflektera är en förutsättning för utveckling, och förskolan är en verksamhet som 

ständigt måste utvecklas i takt med samhällets och forskningens framfart. Rönneman 

(2005) betonar behovet av att reflektera över den egna verksamheten för att inta ny 

kunskap som kan omsättas i handling, vilket därmed utvecklar den pedagogiska 

verksamheten. Dogani (2008) har undersökt hur blivande förskollärare i Grekland kan 

utveckla sin musikaliska kompetens genom reflektion. Resultaten visar att studenternas 

entusiasm och avsikt påverkar deras musikaliska kreativitet. Vissa studenter i studien 

kände sig osäkra i sin musikaliska förmåga vilket påverkade deras kreativitet. Studien 

visar att förskollärarstudenterna ökade sin medvetenhet om musikens betydelse i 

verksamheten genom att reflektera över sina antaganden och tidigare kunskap. 

Studenternas ökade medvetenhet påverkade deras pedagogiska kompetens och deras 

musikaliska kreativitet (a.a.). Neokleous (2013) har studerat cypriska 

förskollärarstudenters tillit till sin egen musikaliska förmåga och om, och i så fall hur, 

den kan förändras genom sånglektioner och reflektioner över sin utveckling. Studenterna 

i studien visade till en början en stor osäkerhet över sin förmåga att sjunga och var även 

skeptiska till att sånglektioner skulle kunna öka denna förmåga. Studenternas 

självförtroende ökade dock i och med att de tog sånglektioner och reflektionerna kring 

dessa, vilket kunde utläsas bland annat, utifrån deras reflektionsanteckningar (a.a.) 

 

I sin avhandling har Ehrlin (2012) undersökt musikens funktion och plats i tre olika 

musikförskolor. Resultatet visar att förskolechefens och medarbetares intressen är 

drivande för förskolans didaktiska val, vilket både begränsar och skapar möjligheter. På 

musikförskolorna har förskolecheferna fokuserat på pedagogernas möjlighet att utveckla 

sin musikaliska kompetens. Genom chefernas uppmuntran har detta utvecklat ett 

självförtroende hos pedagogerna i att leda sången i förskolan, vilket har betydelse för 

musikens funktion i förskolans verksamheter. På de förskolan som förekommer i studien  

har även förskolecheferna skapat utrymme för att pedagogerna ska kunna diskutera 

musikens del i verksameten. Diskussionerna har skapat möjligheter för pedagogerna att 

utveckla sitt arbetssätt med musiken och vilka utgångspunkter de ska arbeta efter. (a.a.) 

 

I ovanstående avsnitt har förskolans delaktighet i urvalet av dåtidens, nutidens och 

framtidens urval av sånger och ramsor presenterats och konventionen om det immateriella 

kulturarvet kan underlätta urvalet av sånger och ramsor ur ett kulturellt perspektiv.  Även 

hur urvalets innehåll kan involvera barnen diskuteras ovan. Föregående avsnitt 

presenterar även att ökade diskussioner och reflektioner hos pedagogerna och 

förskollärarstudenter, utomlands, bidrar till den pedagogiska utvecklingen. Reflektion 

och diskussion kan även öka pedagogernas tillit till sin egen musikaliska förmåga. Genom 

att pedagogerna ökar sitt självförtroende i sin musikaliska förmåga ökar även den 
musikaliska kreativiteten i förskolan. I nästkommande avsnitt presenteras en av de 

situationer där både urvalet av sånger och ramsor samt pedagogernas kreativitet utspelar 

sig, nämligen förskolans samlingssituationer.  
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2.3 Barnomsorgens samlingar 

I studien undersökt förskollärares val av sånger och ramsor som förekommer i förskolans 

samlingssituationer. Därför ger följande avsnitt en beskrivning av samlingens bakgrund 

och funktion, samt hur en samling kan säkras ur ett genusperspektiv. 

 

2.3.1 Samlingens representation 

Samlingen har haft en betydande funktion genom barnomsorgens historia. En samling 

kan definieras som en grupp med barn och vuxna som är samlande och har gemensamma 

aktiviteter som leds av en vuxen (Rubinstein Reich, 1996). Att samlas i ring med ett 

pedagogiskt syfte utvecklades av Friedrich Fröbel (1782-1852) och innehöll då ofta 

ämnen som natur, årstider och rytmik, och ofta tillsammans med sång- och rörelselekar. 

Att samlingen förekom i en cirkel grundas i Fröbels syn på cirkeln som en symbol för 

oändlighet och bidrog även till gemenskap. Även betydelsen av att växla mellan 

stillasittande och rörelse betonades av Fröbel. Samlingarna har sedan dess varit 

representerade inom förskolan. Under början av 1970-talet avråddes däremot samlingar i 

stora grupper av Barnstugeutredningen, vilket resulterade i att samlingssituationerna i 

förskolan minskade (a.a.). Samlingarna fick tio år senare sin återkomst när socialstyrelsen 

gav ut en arbetsplan där gruppen framhävs som en social och pedagogisk tillgång. Även 

om samlingssituationerna i förskolan har varierat med tiden så har sånger och ramsors 

närvaro i samlingssituationerna bestått. (a.a.). 

 

2.3.2 Genussäkring av samlingen  

Nästan alla sånger och ramsor som förekommer i förskolan, som inte är könsneutrala, har 

en manlig huvudroll, och de föreställningar om genus som representeras är aktiva pojkar 

och passiva flickor (Olofsson, 2010). Genom att ”det manliga” intar huvudrollen i 

sångerna förmedlas ett budskap till barnen om vilket kön som är i hierarki. Enligt 

Olofsson (2010) kan förskolan undvika denna förmedling genom att genussäkra 

samlingarna. I en genussäkrad samling får alla lika mycket uppmärksamhet, oavsett kön, 

och innehåller inga stereotypa föreställningar om genus. För att en samling ska 

genussäkras krävs det bland annat att sånger och ramsor har en jämn fördelning av 

manliga och kvinnliga huvudkaraktärer och en medvetenhet om vilka roller och 

egenskaper de olika karaktärerna tillskrivs. Att genussäkra samlingarna innebär inte att ta 

bort de traditionella sångerna som ofta återspeglar äldre värderingar och traditioner. Det 

innebär i stället att de balanseras upp av andra visor och/eller genomgår en redigering så 

att budskapet bättre svarar mot läroplanens målsättning. ”Varannan damernas” är en bra 

hållpunkt i en genussäkrad samling.” (Olofsson, 2010. s 85). Däremot ska samlingarna 

även påverkas av barnens inflytande, och därför krävs det även ett flexibelt 

förhållningssätt till upplägget av de sånger och ramsor som förekommer i förskolans 

samlingssituationer. (a.a.). Även Henkel (2006) nämner att förskolan bör göra 

systematiska observationer över vilka sånger och ramsor som representeras i förskolan, 

med fokus på vilka som är huvudrollensinnehavare, vilka som har biroller, om djuren 

benämns som han eller hon och hur familjekonstellationer framställs i sångerna (a.a.). 
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I ovanstående avsnitt framgår att samlingars betydandelse inom barnomsorgen, och det 

nämns även förslag på metoder för hur dessa kan granskas ur ett genusperspektiv med 

fokusering på sånger och ramsor. Men det är inte enbart förskolan som synas ur ett 

genusperspektiv, detta sker även utanför förskolan, bland annat genom de debatter som 

pågår i media. Ett urval av omdebatterade ämnen presenteras i nästkommande avsnitt.  

 

2.4 Yttrandefrihetens forum 

Genus och kultur är två områden som är väl debatterade inom svenska medier. I följande 

avsnitt exemplifieras en liten del av den syn på genus som debatterats eller framställs i 

olika medier. Avsnittet innehåller även former av revideringar som förekommer i det 

svenska kulturlivet, och vilka reaktioner de kan resultera i.  

 

2.4.1 Ett ord för hon eller han 
Under året 2012 skrev Dagens Nyheter en artikelserie om ordet ”hen7” som både upprörde 

och engagerade. I en artikel nämner genusvetaren Janne Bromseth att ordet kan uppröra 

eftersom det bryter mot systemet med man eller kvinna och att människan ofta anser det 

som besvärligt när någonting förändras (Dahlén, 2012, 24 februari). Artikelserien 

inrymmer även olika uttalanden från bland annat politiker, författare, föräldrar och 

pedagoger. På förskolan Egalia använder de sig av begreppet "hen", och i artikeln berättar 

förskolans personal att de mottagit hot via mail på grund av att de använder det 

könsneutrala begreppet (Lagerwall, 2012, 14 februari). På en förskola i Stockholm 

uppmärksammade en förälder att pedagogerna använt begreppet "hen" i ett 

informationsbrev (Söderling, 2012, 15 mars). Enligt en intervjuad förskollärare ska 

förskolans ledning därefter ha beslutat att förskolorna inom området inte ska använda 

begreppet ”hen”. En förskolechef dementerar påståendet och försäkrar att det inte 

kommer att uppfattas som tjänstefel om pedagogerna använder begreppet ”hen”, däremot 

anser hon att Stockholms stad bör komma ut med rekommendationer och en gemensam 

policy kring användandet av begreppet (Söderling, 2012, 15 mars). Åsikterna kring 

begreppet ”hen” är skilda och de som förespråkar begreppet beskriver att de ofta möter 

motstånd i sin omgivning i och med användning av begreppet. Motståndarna har däremot 

inte lyckats motverka att begreppet används mer i det svenska samhället. Språktidningen 

(2015, 27 februari) skriver, i ett blogginlägg, att användningen av pronomenet ”hen” har 

ökat i användningen under de senaste åren, särskilt inom den svenska pressen. I juli 2014 

förkunnades dessutom att ”hen” skulle skrivas in i Svenska Akademins ordlista för 2015 

års upplaga (Fahl, 2014, 29 juli). 

 

2.4.2 Censurerade klassiker 

I Dagens Nyheter skriver Olsson (2015, 14 februari) en artikel om att ”n-ordet” kommer 

att försvinna i de nyutgivna böckerna om Pippi Långstrump. I artikeln blir Astrid 

Lindgrens dotter, Karin Nyman, intervjuad, och hon berättar att diskussionen om att ta 

bort ordet har förekommit länge, men att hon varit en av de motsträvande till 

                                                 
7 Hen, könsneutralt personligt pronomen i stället för hon och han. (Breithel, 2015)  
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förändringen. En anledning som har fått henne att ändra åsikt är att hon nu upplever att 

ordet skadar barn, vilket de inte kan bidra till i Pippiböckerna. Det är inte enbart 

Pippiböckerna som har diskuterats i samband med förändringar. ”Många föräldrar klagar 

på att det finns kvar gamla fördomar i barnböckerna, medan andra i stället blir upprörda 

för att deras gamla favoriter från barndomen har ändrats” (Olsson, 2015, 14 februari). 

Andra revideringar i kulturella klassiker som skapat debatt är när en docka klipptes bort 

ur Disneys Kalle Ankas Jul (Edman, 2012, 18 december) och när Tintin rensades bort från 

hyllorna i Kulturhuset (Gunneberg, 2012, 25 september). I och med att det råder skilda 

åsikter om vad som är rätt och fel fortsätter debatterna om vad som ska bestå och vad som 

ska revideras, men det är inte bara äldre representerad kultur som väcker debatter.  

 

2.4.3 Snippan och snoppen vilket härligt gäng 

I Sveriges television sändes, i januari 2015, en musikvideo med sången Snoppen och 

Snippan som handlar om just könsorganen snippor och snoppar (SVT, 2015, 5 januari). 

Efter sändningen har reaktionerna varit många, både kritiska och uppskattande. De 

kritiska reaktionerna har bland annat behandlat att musikvideon ansetts heteronormativ, 

transfobisk, att den framställer föreställningar om genus och att sången är olämplig för 

små barn. En av de ansvariga för barnprogrammet (Agazzi, 2015, 9 januari) svarade på 

reaktionerna genom ett blogginlägg där hon dementerar föregående påståenden genom att 

informera om att programmet är till för att upplysa barn om sina kroppar (a.a.). I 

musikvideon agerar snippan och snoppen tillsammans och i slutscenen visas ett hjärta, 

vilket kan vara en anledning till att musikvideon fått kritik för att vara heteronormativ. 

Enligt produktionen symboliserar hjärtat kärleken till den egna kroppen och är inte avsedd 

att förespråka heterosexualitet. Carlén (2015, 5 mars) skriver i tidningen Metro att sången 

har fått en engelsk remix efter att musikvideon uppmärksammats internationellt av 

tidningar som brittiska Metro (Wheaton, 2015, 11 januari) och Mirror (Gareth, 2015, 13 

januari).  

 

De artiklar och blogginlägg som hittills har presenterats har handlat om hur vuxna har 

reagerat på aktuella debatter om genus och kultur. Men barnens åsikter är kanske det som 

är det mest relevanta när det berör kultur för just barn.  

 

2.4.4 Hon som egentligen var en han 

I Sveriges Television sändes en intervju som inleds med ett födelsedagsfirande och en 

speakerröst som förmedlar att ”För första gången sjunger Sams familj Ja må han leva, 

istället för hon" (Landahl, 2015, 6 maj). Inslaget handlar om pojken Sam, 10 år, som 

berättar att han föddes i en flickas kropp. Tidigare hade Sam namnet Iris, men när han 

berättade för sina föräldrar att han ville heta Sam, och att han kände sig som en pojke i en 

flickas kropp, så beslutade familjen att berätta om beslutet för sin omgivning. Efter 

nyhetsinslaget fick tittarna tillfälle att chatta med Sam, och i chatten8 ställdes olika frågor 

från olika barn. Några av frågorna var från barn som kände igen sig i Sams situation, 

andra berömde Sam för hans mod, och det förekom även frågor om Sams intressen och 

fritid, och chatten lämnar inget utrymme för debatterande inlägg. Sams mamma har 

                                                 
8 http://rout.netdialoglive.com/ChatNode/MobileChat.aspx?Chatroom=chat-PRbMLbmH 

http://rout.netdialoglive.com/ChatNode/MobileChat.aspx?Chatroom=chat-PRbMLbmH
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utsatts för kritik i sitt beslut att låta Sam delta i nyhetsinslaget, men bara av en kritiker, 

annars har både Sam och resterande familj fått mycket stöd av omgivningen (Wadsten, 

2015, 8 maj). Även Sams klasskamrater intervjuas i nyhetsinslaget och berättar att ”det 

inte är någon stor grej”, men att det var lite svårt att säga rätt namn i början. Även om det 

finns en möjlighet till att Sveriges Television sållat i kommentarer på chatten, eller valt 

att inte ta med annan negativ respons, så går det inte att bortse från Sams stolthet i att nu 

vara en han, eller klasskompisarnas leenden mot sin kamrat som förut var en hon men nu 

är en han, och som det är lite svårt att komma ihåg namnet på ibland.  

 

I föregående bakgrundspresentation har sånger och ramsors representation inom 

förskolan sedan mitten av 1800-talet, samt hur förskolans verksamhet sett ut under samma 

tidsperiod presenterats. Därefter har aspekter som förskollärare kan ha i åtanke i valet av 

sånger och ramsor i relation till kultur och traditioner. Betydelsen av diskussioner och 

reflektioner i både barn- och personalgrupp har belysts. Även samlingarnas representation 

inom barnomsorgen tillsammans med metoder för hur en samling kan genussäkrats har 

presenterats. Avslutningsvis presenteras ett urval av debatterade och uppmärksammade 

ämnen som förekommit i medier under de senaste åren med relation till genus, barn och 

kultur. I nästkommande avsnitt presenteras tidigare forskning om sånger och ramsor i 

förskolan, samt forskning om genus i förskolan. 

 

.  
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3. Tidigare forskning 

För att finna relevant forskning inom studiens genomfördes databassökningar i 

KVINNSAM, Google Scholar, Academic Search Elite, ERIC Database, LIBRIS och 

DIVA med olika kombinationer av sökorden förskola, preeschool, kindergarten, gender, 

genus, musik, music, sång, singing, songs, visor, ramsor och chants. Under följande 

rubriker kommer tidigare forskning om sånger och ramsor i förskolan, samt forskning om 

genus i förskolan, att presenteras utifrån resultatet av databassökningarna. 

 

3.1 Tidigare forskning om sånger och ramsor 

I kommande avsnitt presenteras en amerikansk studie om sånger och ramsor i förskolan. 

Valet av att enbart en studie presenteras grundas i att utbudet av forskning och litteratur 

inom avsett ämne varit otillräckligt. Databassökningen, som presenterats ovan, 

resulterade tillslut i representationen av nedanstående studie som både är relevant för 

studiens syfte och är tidsenlig.  

 

Forskaren Dansereau (2014) har analyserat undervisningsmaterial som används i 

musikutbildningen för förskollärare i USA. Materialet som analyserats används både i 

privata och offentliga utbildningsmiljöer och är avsett att användas tillsammans med 

barnen. I studien har 953 sånger från 19 olika böcker analyserats och kategoriserats efter 

texternas huvudkaraktärer. Av de sånger som Dansereau (2014) analyserade som innehöll 

en könsdominant karaktär, dominerades 65,2% av manligt kön och 34,8% av kvinnligt. 

Analysen visar att sångerna innehåller en underrepresentation av det kvinnliga könet även 

i djurkaraktärerna. Resultatet visar att jämställdhet i könsrepresentationen bör prioriteras 

och att förskollärare bör sträva efter att sångtexterna har en jämställd representation av 

könen (a.a.).  

 
Altering song texts in order to achieve balance, or presenting equal numbers of male- and female-

dominant songs to children are two strategies for addressing this inequality. Paying attention and 

care to this matter may keep early childhood music and movement educators from unwittingly 

contributing to the symbolic annihilation of girls, in an otherwise safe and joyful learning 

environment. (Dansereau, 2014, s 12) 

 

Med citatet ovan belyser Dansereaus (2014) två alternativa strategier för hur förskollärare 

kan göra sitt urval av sånger och ramsor, ur ett genusperspektiv. Dessa strategier 

sammanfaller med Olofssons (2010) förslag på metoder för en genussäkring av 

samlingssituationen, som beskrivits i bakgrundsgenomgången. 

 

I ovanstående avsnitt exemplifieras den manliga dominansen i de sånger som 

representeras i amerikanskt undervisningsmaterial och forskaren uttrycker ett behov av 

att representationen av huvudrollskaraktärernas könstillhörighet blir jämställd. I 

kommande avsnitt presenteras forskning om genus i förskolan, och även här betonas hur 

det manliga könet kan inta huvudrollen i förskolan.  

 

http://scholar.google.se/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=afh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eric
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3.2 Tidigare forskning om genus i förskolan  

I kommande avsnitt kommer fyra svenska avhandlingar, och en artikel, om genus i 

förskolan att presenteras. Valet av forskning utgår från resultaten av databassökningen, 

som presenterats tidigare, samt att dessa avhandlingar och artikeln är frekvent refererade 

i litteratur om genus i förskolan. Forskningen framställs även utifrån olika perspektiv och 

ger tillsammans en mångsidig bild av tidigare forskning om genus. Avsikten med 

nedanstående presentationen är att åskådliggöra hur olika föreställningar om genus 

framstår i förskolan, hur förhandlingar om genus kommer till uttryck inom förskolan, hur 

kön konstrueras och hur pojkar och flickor positioneras mot varandra.  

 

I sin artikel om, hur olika könsmönster kommer till uttryck i förskolans vardag, 

presenterar Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) fyra olika teman av 

samspelssektioner som sker i förhandlingar om genus i förskolan: särskiljande, 

beständighet, gemenskap och gränsöverskridande. Dessa genusstrukturer existerar 

samtidigt i barnens vardag på förskolan. Särskiljande innebär att maskuliniteten är en 

överordnad position och att flickors samspel inte synliggörs i samma omfattning som 

pojkars. Särskiljande framstår bland annat när pedagogerna i studien använder 

pedagogiska redskap och tilldelar dem ett maskulint kön. Dessa redskap kan exempelvis 

bestå av handdockor eller tecknade ”gubbar”. Beständighet innebär att genusstrukturer 

förstärks i samspelet mellan pedagoger och barn och genom pedagogers uppfattningar om 

vad som intresserar flickor och pojkar. Här innefattas även flickors uppträdande när de 

intar uppgiften som regeluppehållare. Detta exemplifieras när en av pedagogerna ger djur 

egenskaper som äventyrliga och fantasifulla i leken med pojkar, och attributen söta när 

en flicka deltar. Ett sådant agerande förstärker föreställningar om pojkars och flickors 

olika intressen. Gemenskap visar sig när barnen visar varandra omsorg och hjälpsamhet. 

Vid dessa sekvenser ges flickor och pojkar även lika villkor i uppmärksamheten från 

pedagogen. I studien exemplifieras det när en flicka och en pojke bakar med pedagogen 

och gemenskap uppstår främst när barnen inte ingår i en större grupp. Genom 

gränsöverskridandet kan genusstrukturerna förändras och utmanas. Ett exempel på en 

gränsöverskridande situation är när en flicka ger en legofigur en feminin position istället 

för en maskulin och pedagogen bekräftar flickans val med uppmuntrande kommentarer. 

I föregående exempel synliggörs möjligheten till omtolkning och gränsöverskridande i 

vardagen. (a.a.). 
 

Temat om beständighet som Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelssons (2009) 

presenterar kan även appliceras i Odenbrings (2010) studie om hur konstruktioner av kön 

framträder mellan barn och mellan barn och vuxna. Enligt Odenbring (2010) tillskriver 

pedagogernas könskategoriserande barn olika egenskaper. Dessa egenskaper baseras på 

normativa föreställningar om pojkar och flickors agerande och utseende. Dock kan kön 

även ha en underordnad betydelse och normen för maskulinitet och femininitet varierar 

efter ålder (a.a.). Studien visar emellertid att pedagogernas kategorisering av barnen 

upprätthåller könsgränser och, i många sammanhang, ger pojkar större handlingsutrymme 

(a.a.). I studien exemplifieras en situation som visar hur pojkar ges större 

handlingsutrymme men samtidigt agerar gränsöverskridande. Under en observation av en 

samlingssituation uppmärksammar Odenbring (2010) hur tre pojkar tilldelas samtliga av 

huvudrollerna i sångleken Törnrosa, detta trots att även flickor försöker erhålla 

huvudrollen och söker pedagogens uppmärksamhet. Att två av huvudrollerna består av 
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kvinnliga karaktärer är däremot inte relevant då själva positionen som huvudroll tycks 

vara det önskvärda i sammanhanget. Att huvudrollens kön är av underordnad betydelse 

skiljer sig, enligt Odenbring (2010) från tidigare forskningsresultat vilket resulterar i ett 

gränsöverskridande agerande.  

 

Dolk (2013) har undersökt relationer mellan barn och vuxna i förskolans 

värdegrundsarbete genom etnografiska observationer, intervjuer med barn och pedagoger 

samt genom handledande möten. I ett exempel i Dolks (2013) studie är det en flicka som 

inte vill känna i ”häxans gryta” under ett Halloweenfirande. Enligt Dolk (2013) kan 

hennes agerande tolkas som tillbakadraget och blygt och som raka motsatsen till hur en 

jämställd flicka bör uppträda, men Dolk (2013) hävdar att flickans agerande snarare visar 

på ett tydligt ställningstagande, som hon håller fast vid, hon vill inte gå fram till häxan. 

Hon framhåller att det krävs reflektioner över vilka egenskaper som tilldelas barn utefter 

antaganden om vilka egenskaper en jämställd pojke eller flicka bör besitta. Dolk (2013) 

kan anses exemplifiera hur även avsikten att utmana Ärlemalm-Hagsér och Pramling 

Samuelsson (2009) tema om beständighet kan skapa felaktiga antaganden om barns 

intressen och ageranden.  

 

Tema om särskiljande (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009) kan urskiljas 

ur Månssons (2000) studie där hon behandlar interaktionen mellan barn och pedagoger 

ur ett genusperspektiv. I sin avhandling betonar hon frågan om vilka roller som barn och 

pedagoger har i konstruktionen av kön. Tre avdelningar på tre olika förskolor besöktes 

där Månsson (2000) samlade data genom dagboksanteckningar, videoinspelningar, 

inledande deltagande observationer samt intervjuer med personal på förskolorna. 

Kombinationer av metoder ger en bred bild av de interaktioner som framträder i 

avhandlingen. Genus innefattas i ett rangordningssystem tillsammans med klass och 

etnicitet, och att detta rangordningssystem påverkar individens tankemönster. Detta sker 

till stor del oreflekterat och innebär att mäns handlingar ges ett högre värde (a.a.). I 

intervjusvaren uppmärksammar Månsson (2000) att en skönmålning sker av männen och 

att det kvinnliga nedvärderas. Det bör dock uppmärksammas att flickor ofta tilldelas 

egenskaper som förnuft och intelligens i beskrivningarna, vilket Månsson (2000) hävdar 

kan ses som både positivt och negativt, och att pojkarna beskrivs efter sin fysik i större 

utsträckning än flickorna. 

 

I likhet med Odenbring (2010) uppmärksammar Månsson (2000) att vid helt vuxenledda 

situationer, som exempelvis samlingar, blir genusaspekten tydlig när några pojkar får 

störst utrymme. Hon uppmärksammar även att pojkar ges större plats i vuxenledda 

situationer genom ögonkontakt, längre och affektfyllda svar och mer uppmärksamhet. 

Skillnaden mellan bemötandet av flickor och pojkar ger dem olika möjligheter att uppfatta 

sin omvärld, och hon betonar att ”Pojkarna fostras till individualister och flickorna till 

kollektivister” (Månsson, 2000, s 197). Föregående fenomen beskrivs som att ”Pojkar får 

spela huvudrollen och eftersom genus är relationellt, alltid skapat i relation till något 

annat, blir flickornas roll inte någon huvudroll utan en biroll eller statistroll”. (Månsson, 
s 207). I studien exemplifieras observationer där pojkar får uppmärksamhet i samlingarna, 

men det saknas exempel på observationer på motsvarande situationer och agerande av 

flickor, där flickorna inte får samma uppmärksamhet, vilket skulle tydliggöra de påstådda 

motsatsförhållandena. Däremot betonas att även flickor kan inta huvudrollen, vilket 
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särskilt uppmärksammas i studien när vikarierande personal är på plats. Den vikarierande 

personalen har dock inte varit fokus för observationer i studien då deras interaktioner inte 

går att följa upp via intervjuer vid ett senare tillfälle. Även vid de situationer som är delvis 

vuxenledda, som vid måltider, är flickorna mer involverade i dialoger med de vuxna och 

blir mer synliga och frångå birollen. (a.a.).  

 

En av pedagogerna i Månssons (2000) studie uppger att hon inte behandlar barnen olika 

utifrån könstillhörighet, men observationerna visar på motsatsen, vilket visar hur 

omedvetet ett agerande kan ske. I sin avhandling om hur pojkar och flickor positionerar 

sig samt hur förskollärarna gör skillnad mellan olika flickor och pojkar, hävdar Eidevald 

(2009) att förskolan inte är könsneutral. Detta trots att förskollärarna i studien, i likhet 

med Månssons (2000) resultat, hävdar att de är könsneutrala. Han hävdar även att 

förskolans verksamhet producerar makt och kön, vilket resulterar i att föreställningar om 

genus upprätthålls av förskollärarna. Förskollärarna bemöter pojkar och flickor efter de 

förväntningar de har och samma handlingar beskrivs olika beroende på barnets 

könstillhörighet (a.a.). Eidevald (2009) hävdar att dessa föreställningar grundar sig i 

samhällets normer. Det kan här vara betydelsefullt att betona att Eidevald (2009) inte 

hävdar att det saknas könsneutrala situationer på förskolan, utan att han syftar till 

förskolans verksamhet som en helhet.  

 

Eidevald (2009) ställer sig frågan om hur förskolan ska arbeta för att motverka 

föreställningar om genus och varför detta inte betonas i läroplanen. Han hävdar att 

ansvaret för hur de ska agera tilldelas de vuxna, men att även barnen bör framstå som 

aktörer istället för objekt i verksamheten. Genom att barnen framstår som aktörer tillges 

de mer makt att förändra verksamheten. Förskolan beskrivs som en aktiv 

socialisationsaktör där jämställdhet gestaltas i verksamheten (Ärlemalm-Hagsér & 

Pramling Samuelsson, 2009). Barn både utmanar och synliggör genuskonstruktioner och 

gällande normer. Enligt Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) är de 

viktigaste resultaten i studien att genus skapas av både barnen och förskollärarna och att 

det främst är barnen som utmanar genuskonstruktionerna. Dolk (2013) använder uttrycket 

"det bångstyriga barnet" som en metafor för de barn som markerar sin ovilja, att bli styrda 

av andra. Bångstyrigheten är ett sätt för barnen att motsätta sig normer som råder i en viss 

situation och Dolk (2013) hävdar att de normer som förekommer inom förskolan bäst kan 

synliggöras genom det bångstyriga barnet, eftersom de annars är problematiska att finna. 

Resultatet i Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelssons (2009) studie visar att 

strukturer av hierarkier kan urskiljas i verksamheten. Det krävs en större medvetenhet om 

att förskollärares bemötande av pojkar och flickor kan lösa upp en tidigare dikotomiserad9 

miljö och att en dikotomi måste synliggöras för att förändras (Odenbring, 2010; Månsson, 

2000; Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009; Eidevald, 2009). 

 

I ovanstående avsnitt framgår att maskulinitet ofta framstår som en överordnad position, 

och att pedagoger ofta omedvetet förstärker föreställningar om genus och att det är barnen 

som utmanar föreställningar om genus i större utsträckning. Det framgår däremot att det 
finns undantag, och att om pedagogers medvetenhet kring hur de bemöter pojkar och 

flickor ökar, kan föreställningar om genus utmanas och förändras. Ett sätt att synliggöra 

                                                 
9 Isärhållandet av manligt och kvinnligt, enligt Hirdmans (2003) genusordning.  
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hur den manliga normen upprätthålls eller utmanas är genom att undersöka och synliggöra 

hur urvalet av sånger och ramsor sker ur ett genusperspektiv, vilket denna studie avser att 

göra. I kommande avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund 

för studiens genomförande.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt redovisas teori och begrepp som anses relevanta för studien, samt hur 

dessa kommer att användas i uppsatsen. 

 

4.1 Könsroller eller genus 

Tallberg Broman (2002) framhåller att begreppet genus började användas i Sverige inom 

debatter och forskning under senare delen av 1980-talet. Begreppet markerar den sociala 

relationen i kön och beskriver de problematiska relationerna mellan män och kvinnor, 

samt den maktaspekt som finns i relationen. Genus är ett begrepp för att beskriva 

människans sociala kön (Nihlén och Nilsson, 2006; Hirdman, 1988). Thurén (2003) 

framhåller att genusforskare använder både begreppet genus och kön för att undersöka 

samma fenomen. Genusforskares uppfattning av genus är att det inte finns naturligt, det 

skapas av människor och samhället (Thurén, 2003). Vissa forskare som använder 

begreppet kön hävdar att det amerikanska ordet gender innebär både genus och kön och 

därför borde även svenskan begränsas till en benämning. De forskare som föredrar 

begreppet genus argumenterar ofta för att kön förknippas med människokroppen och 

sexualitet, vilket kan skapa förvirring. Genusforskare problematiserar det som har med 

kön att göra, inklusive det som ses som självklart, men förnekar inte de biologiska 

skillnaderna som finns mellan kvinnor och män (Thurén, 2003). 

 

SOU (2004:115) betonar könsroll som ett begrepp som används för att förklara de 

skillnader som upplevs mellan kvinnor och män, eller fickor och pojkar. Hirdman (2003) 

beskriver begreppet könsroll som att kön tillsammans med den sociala prägeln skapar 

man eller kvinna. Thurén (2003) betonar att ”Könsroll, socialt kön, sociokulturellt kön, 

är äldre och snävare termer som idag ersatts med genus (min kurs.)” (Thurén, 2003, s 18). 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) utgår från att könsroller är någonting som är 

föränderligt (SOU 2004:115). Utifrån ovanstående redogörelse uppstår en reflektion 

kring varför läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) använder begreppet könsroller 

istället för genus, då de flesta forskare tycks föredra det mer utvidgade begreppet genus. 

I studien kommer främst begreppet genus att användas då begrepp från Hirdmans (1988, 

2003) genusteori används i tolkningen av studiens resultat. Begreppet könsroller kommer 

att användas parallellt då det är ett uttryck som används av studiens respondenter. I 

följande avsnitt beskrivs innebörden av att undersöka en verksamhet utifrån ett 

genusperspektiv.  

 

4.2 Genusperspektiv 

Wedin (2011) framhåller att innehavandet av ett genusperspektiv innebär att undersöka 

och problematisera innehållet i en verksamhet. När ett genusperspektiv appliceras på 

verksamheten synliggörs de föreställningar som finns kring manligt och kvinnligt. Att 

inneha ett genusperspektiv på innehållet i förskolan kan innebära att studera innehållet i 

rim, ramsor och visor inom förskolan och utforska om de upprätthåller traditionella 

könsmönster (a.a.). Enligt SOU (2006:75) innebär ett genusperspektiv att pedagogerna 
inhämtar kunskap om vad genusordningen innebär för den egna verksamheten för att 
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sedan analysera verksamheten med hjälp av kunskapen. Genusperspektivet kan 

synliggöra vanor och föreställningar om genus som tidigare setts som könsneutrala (SOU 

2006:75). I studien är utgångspunkten hur förskollärare anlägger ett genusperspektiv i 

arbetet med sånger och ramsor. Ovan nämns hur ett genusperspektiv kan underlätta för 

pedagogerna att inta kunskaper om verksamhetens genusordning. Genusordningen 

innebörd beskrivs närmare i nästkommande avsnitt.  

 

4.3 Genusordning och genuskontrakt 

En av studiens utgångspunkter utgår från Hirdmans (1988) genusteori om 

genusordning10. Enligt SOU (2006:75) har läroplanerna inom skolväsendet tydliga 

kopplingar till genusordningen vilket motiverar influenserna av genusteori för studien.  

 

Enligt Hirdman (1988, 2003) är genusordning en ordningsstruktur av kön som förutsätter 

andra sociala ordningar. Genusordningen bygger på två principer. Den första principen är 

dikotomi, även benämnt som isärhållande. Dikotomi innebär att kvinnor och män, 

manligt och kvinnligt hålls isär. Den andra principen är hierarkin som innebär att mannen 

är normen och mannen som utgör normen för vad som anses vara normalt. Och att det är 

mannen som benämns som normen innebär det indirekt att kvinnan blir det avvikande. 

Hirdman (1988, 2003) hävdar att isärhållandet av könen stärker mannen som norm och 

genom att minska isärhållandet kan den manliga normen ifrågasättas. Inom varje samhälle 

och tid menar Hirdman (1988, 2003) att en form av genuskontrakt skapas. Ett 

genuskontrakt finns osynligt mellan män och kvinnor och existerar i föreställningar om 

hur män och kvinnor kan bete sig mot varandra, hur arbetsfördelningen sker och vilka 

kläder som hör till vilket kön. Genuskontrakten ärvs från generation till generation och 

dessa kontrakt skapar både hierarki och isärhållande mellan könen.  

 

Genom teorin om genusordningen kan rådande förhållanden mellan könen studeras och 

därmed förändras genom upptäckten av hur systemen uppstår och upprätthålls. Barn föds 

in i denna kultur och den förs över från föräldrar till barnen och på det sättet lever 

genusordningen vidare (Hirdman, 1988, 2003). Genusordningen har dock sett olika ut 

inom olika tidsperioder.  Hirdman (1988) betonar att samhället blir mer och mer jämställt 

vilket medför att genusordningens principer så småningom kan upphöra. Men för att 

kunna motverka upprepningar krävs en medvetenhet om genusordningen grunder. För att 

undkomma upprätthållande av genuskontrakten krävs att vi undviker situationer som 

ligger till grund för kontraktet (Hirdman, 2003). Wedin (2011) betonar att genusordning 

skapas på gruppnivå och förskolan avspeglar samhällets värderingar och normer. Teorin 

kan appliceras som ett verktyg för att analysera situationer i förskolan för att synliggöra 

mönster som tidigare inte uppmärksammats. Studien fokuserar i det här fallet på sånger 

och ramsor i förskolans samlingssituationer. Som framhålls ovan är mannen, som norm, 

en del av genusordningen, närmare definition av vad normer innebär beskrivs i 

nedanstående avsnitt.  

 

 

                                                 
10 Omnämns även synonymt med begreppet genussystem (Hirdman, 2003) 
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4.4 Normer 

Normer kan vara starkt införda i tankarna då normer är en del av en tradition som är så 

invand att de inte reflekteras över (Hydén, 2002). Enligt Orlenius och Bigsten (2008) 

uppstod ordet normer från det latinska ordet norma, som betyder måttstock. Normer kan 

ses som ett verktyg som ger riktlinjer för hur någonting bör vara (Orlenius & Bigsten, 

2008; Hydén, 2002). Hydén (2002) diskuterar begreppet som en beskrivning av det 

normala och accepterade beteendet och han hävdar även att människors agerande kan 

förstås med utgångspunkt från att normer styr agerandet. En form av norm som omnämns 

i studiens resultat är heteronormen. Vad heteronormen innebär beskrivs i följande avsnitt.  

4.4.1 Heteronormativitet  

Enligt SOU (2006:75) går det inte att förhålla sig till genusordningen utan att förhålla sig 

till heteronormativitet då systemen förutsätter varandra. Båda systemen grundas i ett 

könsdualistiskt synsätt där kvinnligt och manligt hålls isär och sätts i motsatsförhållande 

till varandra. Då genussystemet bygger på normer och värderingar, och det som är normalt 

för pojkar inte är det för flickor, så finns även heterosexualitet som en förväntning. Den 

heterosexuella kärnfamiljen11 är även en form av heteronorm12. 

 

I förskolan möts genussystemet och heteronormativitet då de är väl sammanflätande och 

kan exmpelvis komma till uttryck genom representationen av förskolans innehåll. I lekar, 

sånger och sagor uppmärksammas heteronormen, och det förekommer sällan andra 

perspektiv på familjeförhållanden. I SOU (2006:75) nämns en undersökning av 24 

förskolor i Stockholms kommun som visar att familjen ofta omnämns som en del av 

innehållet i den pedagogiska verksamheten. Statistiken som redovisas är att i 80 % av 

förskolorna i studien representeras familjen, på olika sätt, i sånger, sagor, lekar och 

samlingar. Av dessa förskolor samtalar 50 % med barnen om andra familjeformer än den 

heteronormativa och enbart 11 % samtalar med barnen om familjeformer med homo- och 

bisexuella föräldrar. 

 

Thurén (2003) framhåller att under 1990- talet växte Queerstudier fram som en sidogren 

till homosexualitetsforskning. Den äldre formen av homosexualitetforskning, numera 

benämnt som lesbiska- och gaystudier, ville synliggöra en nedvärderad kategori. 

Queerteorin problematiserar att det heterosexuella uppfattas som det normala, vilket 

kallas heteronormativitet.  

 
Liksom genusforskningen myntat termen genus för att markera avstånd till det för-givet-tagna i ordet 

kön, har queerteorin myntat termen heteronormativitet för att markera avstånd till det för-givet-tagna 

i vårt samhälles sätt att ordna sexualiteten, inklusive indelningen av människor i hetero-, bi- och 

homo-sexuella. (Thurén, 2003, s. 86) 

  

SOU (2006:75) betonar att problematiken med heteronormativitet är att den ställer krav 

på människan att vara på ett särskilt sätt samt att den förbiser de homo- och bisexuella 

individerna samhället. Begreppet heteronormativitet kommer att förekomma i studien i 

                                                 
11 kärnfamilj, man och kvinna förenade i äktenskap samt deras gemensamma biologiska eller adopterade 

barn (http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kärnfamilj, hämtad 2015-05-09) 
12 http://www.rfsl.se/?p=412 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Heteronormativitet
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och med att respondenterna i studiens datainsamling förknippar genus med 

heteronormativitet. 

 

4.5 Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 

I de föregående avsnitten om de teoretiska utgångspunkterna för studien förekommer de 

begrepp som används i tolkningen av studiens resultat. I kommande avsnitt sker en 

sammanfattning av de mest relevanta begreppen.  

 

Begreppet genus innebär uppfattningarna om vad som är manligt och kvinnligt och skapas 

av den sociala miljön. Att anlägga ett genusperspektiv innebär att bli medveten om vad 

som återskapar genusordningen. Begrepp från Hirdmans (1988) genusteori kommer 

frekvent att förekomma i tolkningen av studiens resultat genom begreppet 

genusordningen som innebär att en ordningsstruktur av kön även förutsätter andra sociala 

ordningar. Vidare begrepp är de som anger de två principer som genusordningen bygger 

på, nämligen isärhållande, som innebär att människan delas upp i kategorierna män och 

kvinnor, samt hierarki, som innebär att mannen anses vara normen i samhället. Även 

begreppet genuskontrakt ingår i genusordningen och syftar till de föreställningar om 

manligt och kvinnligt som existerar i samhället. Begreppet heteronormativitet 

förekommer i tolkningen av resultatet med definitionen att samhället till stor del utgår 

från att alla personer är heterosexuella, och att de som avviker från den normen anses 

avvikande. I tolkningen av studiens resultat innebär det heteronormativa även normen om 

kärnfamiljen. 

 

Ovan beskrivs begrepp relevanta för tolkningen av studiens resultat. I kommande avsnitt 

redovisas de metodval som ledde fram till det resultat där begreppen tolkas.  
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5. Metod 

I följande avsnitt presenteras de metodval som varit studiens utgångspunkt, studiens 

upplägg och genomförande, presentation av analysprocessen, diskussion kring studiens 

trovärdighet och giltighet samt forskningsetiska överväganden relaterade till studiens 

förfarande.  

 

5.1 Metodval 

Studien har genomförts som en kvalitativ studie och datainsamlingen har skett genom 

kvalitativa intervjuer av verksamma förskollärare. Enligt Trost (1997) är valet av 

kvalitativa intervjuer lämpligt när syftet är att undersöka ett handlingsmönster. Det 

stämmer väl överens med studiens syfte som är att ur ett genusperspektiv undersöka hur 

förskollärare väljer sånger och ramsor till förskolans samlingssituationer. Enligt Fejes och 

Thornberg (2009) innebär en kvalitativ studie att beskriva verkligheten med syftet att 

förstå det som analyserats, och Ahrne och Svensson (2011) framhåller intervjun som ett 

sätt att samla kunskap om människors sociala förhållanden, eller specifika miljöer, och 

om människors enskilda känslor, upplevelser och reflektioner. En mer ingående 

beskrivning av studiens metodval presenteras nedan.  

 

5.2 Urval 

Förskolor för första kontakt valdes efter kriterierna att förskolorna hade musik som profil, 

eller framträdande fokus, enligt förskolornas hemsidor. Valet av förskolor med en 

musikinriktning baserades på en förhoppning om att dessa förskolor hade mycket att 

tillföra undersökningen då ett intresse för ett ämne kan motivera respondenterna till att ge 

utförliga svar under en intervju. Ett alternativ var att genomföra studien på förskolor med 

en genusprofil, men då flera studier om genus i förskolan utspelat sig på just dessa 

förskolor föll valet på de förskolorna med en musisk inriktning. Förskolorna kontaktades 

med en förfrågan via e-post (bilaga 1). Efter en vecka följdes kontakten upp genom 

telefonsamtal eller e-post, men resulterade enbart i ett positivt svar. Då gjordes ett andra 

urval där förskolor med profileringen traditionell pedagogik13 kontaktades. Även vid 

andra urvalet var det svårt att finna positiva svar. Av de förskolor som avböjde var det en 

som ansåg att de inte anlade ett genusperspektiv i urvalet av sånger och ramsor i 

samlingssituationer, och ville därför inte delta, trots ytterligare information om att det inte 

var väsentligt för genomförandet. Resterande förskolor avböjde på grund av sjukdom, 

hög arbetsbelastning eller genom att inte alls svara på förfrågan. Ahrne och Svensson 

(2011) hävdar att problematiken med att kontakta de tilltänkta respondenterna via e-post 

är att det finns en risk att de inte alltid når mottagaren, vilket kan vara en anledning till 

att svaren uteblev från vissa förskolor. Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att urvalet 

kan baseras på tillgängligheten av personer i sin omgivning. I sista skedet kontaktades 

före detta kollegor samt förskollärare från tidigare kurstillfällen, vilket resulterade i 

positiv respons. Slutligen genomfördes sex intervjuer med intensionen att komplettera 

                                                 
13 Traditionell pedagogik användes som benämning på kommunens hemsida och kan antas syftas till 

förskolor utan särskild inriktning. 
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antalet om datamaterialet visade sig vara bristfälligt efter transkriberingen. Trost (1997) 

och Kvale och Brinkmann (2009) betonar att antal intervjuer beror på omständigheter och 

avsett undersökningsområde. Trost (1997) framhåller att det är bättre att avgränsa sig till 

ett litet antal, fyra eller fem, för att inte få ett ohanterligt resultat.  

 

5.2.1 Presentation av urvalsgruppen 

Datainsamlingen genomfördes under mars 2015 och ägde rum i en större kommun i 

Mellansverige. Det är betydande att finna variationer i urvalet för en kvalitativ studie 

(Trost, 1997: Ahrne & Svensson, 2011). Variationen uppnås genom att respondenterna i 

studien varierar i ålder, verksamma år som förskollärare samt att förskolorna är av 

varierande storlek och med både kommunal och fristående regi. Samtliga namn på 

förskollärarna är fingerade och den information som framkommer om varje förskollärare 

är noga övervägd för att ingen ska kunna identifieras. 

 

Denice 

Denice har varit verksam förskollärare i 15 år och har arbetat på nuvarande förskola lika 

länge. Denice har sedan barndomen ett stort intresse för sång och musik, och under sin 

utbildning valde hon flera kurser med musisk inriktning. Hon ansvarar för 

traditionsfiranden på förskolan både i planeringen och genomförandet. Denice uppger att 

förskolan har haft genus som målområde för några år sedan och berättar att ett 

genusperspektiv alltid finns med i läroplansarbetet.  

 

Rebecca  

Rebecca har varit verksam förskollärare i 4 år och arbetat på nuvarande förskola i 1,5 år. 

Rebecca har musik som specialintresse och har även gått sin utbildning med inriktning 

för skapande verksamhet. Hon har ingen erfarenhet av fortbildningar med genusinriktning 

på arbetet, men tror att det ingick lite under utbildningen, fast inte med koppling till sånger 

och ramsor.  

 

Beatrice 

Beatrice har varit verksam förskollärare i 10 år och har arbetat på nuvarande förskola i 2 

år. Hon har varit intresserad av musik sedan barndomen, och då gitarr ingick i 

lärarutbildningen så började hon spela även privat, samt sjunger mycket och gärna. 

Beatrice minns inte om genus ingick i kurserna under utbildningen men tror att det inte 

”blommat upp” då, men har senare gått fortbildningar, inom genusområdet, på olika 

arbetsplatser.  

 

Hedda 

Hedda har varit verksam förskollärare i 13 år och har under hela perioden arbetat på 

nuvarande arbetsplats. Under sin utbildning gick hon olika kommunikationskurser som 

innehöll mycket musik och sång. Hon har varit på föreläsningar med genusinriktning och 

besökt mer genusmedvetna förskolor.  

 

Frida 

Frida har varit verksam förskollärare i 6 år och arbetat i 2 år på nuvarande förskola. Frida 

tycker om att sjunga och spelar instrument på fritiden och gick även kurser med musisk 
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inriktning under utbildningen. Under utbildningen ingick det ”en del” om genus och under 

de verksamma åren har Frida varit på olika föreläsningar och fortbildningar inom ämnet.  

 

Fanny  

Fanny har varit verksam förskollärare i 13 år och arbetat på nuvarande arbetsplats i 1,5 

år. Fanny spelar flera instrument och har varit intresserad av musik sedan barndomen då 

hon även sjöng i barnkör. Under utbildningen lärde hon sig spela gitarr och har varit 

ansvarig för olika traditionsfiranden på tidigare arbetsplatser, och för vissa traditioner på 

den nuvarande. Fanny har varit på olika föreläsningskvällar där genus uppmärksammats 

och även arbetat på en förskola med engagerade föräldrar som presenterade många råd 

om hur förskolan kunde arbeta mer aktivt med genus.  

 

5.3 Genomförande 

I följande avsnitt redovisas genomförandet av studien, med en beskrivning av upplägget 

av intervjufrågor, insamling av empiriskt material och hur det empiriska materialet 

transkriberats.  

 

5.3.1 Upplägget av intervjufrågor 

I studien har semi-strukturerade intervjuer14 använts för att samla in det empiriska 

materialet.  En semi-strukturerad intervju innebär samma frågor till samtliga intervjuer 

men med stort tolkningsutrymme av frågorna (Patel & Davidson, 2003). Intervjuerna 

utgår från en intervjuguide, (bilaga 2), som är uppdelad i delområden med mer specifika 

frågor under varje område. Studiens intervjuguide innehåller både deskriptiva- och 

strukturella frågor. Enligt Ahrne och Svensson (2011) kan deskriptiva frågor innebära att 

respondenten berättar om ett brett område, som i frågan om de kan berätta om en särskilt 

lyckad sångsamling. De strukturella frågorna innebär att respondenterna får mer specifika 

frågor. En specifik fråga kan innefatta hur respondenten organiserar sin kunskap, och kan 

exemplifieras med frågan om förskollärarnas syfte med sångsamlingarna. Innan 

intervjuns början har respondenterna informerats om att de är välkomna att komma med 

nya infallsvinklar. Frågor och uppföljningsfrågor har skett löpande under varje tillfälle 

med intervjuguiden som stöd för att inte skifta fokus från studiens syfte. Även tystnad är 

en form av fråga då intervjuarens tystnad kan leda till att respondenten får tänka efter och 

därmed få tid till att ge längre svar (Kvale & Brinkman, 2009), vilket även var fallet under 

studiens intervjuer.  

 

De inledande frågorna är väsentliga för resterande delen av intervjun och bör behandla 

neutrala frågor som exempelvis bakgrundsfrågor och om någon situation som 

respondenten har upplevt i anslutning till ämnesområdet för studien (Patel & Davidson, 

2003; Trost, 1997; Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna inleddes med att 

respondenterna ombads att berätta om sin bakgrund av att arbeta med sånger och ramsor 

i förskolan, om tidigare arbete och utbildning om genus samt att berätta om en särskild 

lyckad- eller misslyckad sångsamling. Genom att respondenten inledde med att berätta 

om sin bakgrund upplevdes en motivation hos respondenten att fortsätta att berätta om 

                                                 
14 Benämns även som halvstrukturerade intervjuer (Eriksson Barajas Forsberg, & Wengström, 2013) 
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sina egna upplevelser och erfarenheter. Inför intervjun ombads deltagarna att ta med sig 

de sångmaterial, till exempel sångkort15/sånghäften, som de använder sig av i 

samlingarna. Fem av respondenterna hade med sig materialet, vilket gav en konkret bild 

av hur urvalet på förskolorna såg ut. Att använda bilder i en intervju kan få respondenten 

att prata mer fritt och skapa associationer (Ahrne & Svensson, 2011) vilket även 

upplevdes i studien. 

 

5.3.2 Datainsamling 

Inför studien genomfördes en pilotstudie. En pilotstudie kan användas för att prova 

upplägget för studien och metoden och kan med fördel användas för att, vid eventuellt 

behov, revidera tillvägagångsättet för intervjuandet (Patel & Davidson, 2003). Efter 

pilotstudien gav respondenten återkoppling som bekräftade att upplägget av 

intervjuguiden fungerade bra vid intervjutillfället och pilotstudien har inkluderats i 

studiens resultat. Beslutet av att inkludera pilotstudien i resultatet grundas i att intervjun 

fortlöpte utan avbrott, och då återkopplingen efter intervjun inte resulterade i någon 

revidering av intervjuguiden ansågs pilotstudien vara lika valid som de övriga 

intervjuerna i studien.  

 

Miljön för intervjun är betydelsefull och intervjun ska genomföras där respondenterna 

kan känna sig trygga och bekväma med att tala och besvara frågor (Trost, 1997). 

Intervjuerna har främst skett på respondenternas arbetsplats, både efter stängning och 

under öppettider, i en, mer eller mindre, ostörd miljö. En intervju genomfördes på ett kafé 

då det inte fanns någon avskild plats tillgänglig. Alla störande moment under intervjun 

kan påverka intervjuns utgång (Trost, 1997; Ahrne & Svensson, 2011). Under 

transkriberingen framkom dock inga sådana problem. 

 

För att spela in en intervju krävs respondenternas tillstånd (Trost, 1997; Ahrne & 

Svensson, 2011; Patel & Davidson, 2003). Information om att intervjun skulle spelas in 

skickades ut i förfrågan och upprepades när intervjun startade. Inspelningen har skett med 

mobiltelefon där inspelningsfunktionen testats inför varje nytt tillfälle. För att vara säker 

på inspelningens kvalité testades även flera olika inspelningsapplikationer för att få bästa 

möjliga inspelningskvalitet. Under den intervju som ägde rum på ett kafé kompletterades 

inspelningen med ytterligare en inspelningsapparatur. Under samtliga tillfällen fanns 

även papper och penna tillgängligt för att kunna föra anteckningar av frågor och 

reflektioner som inte kommer med på inspelningen, samt om någon av respondenterna 

skulle vilja avsluta inspelningen. Fördelen med att spela in en intervju är att större 

koncentration kan läggas vid respondentens svar utan att distraheras av att anteckna. Det 

är även en fördel att senare kunna lyssna flera gånger och därmed uppmärksamma tonfall, 

pauser och även lära sig av sin egen intervjuteknik (Trost, 1997). Nackdelarna med att 

spela in en intervju är att det tar lång tid att transkribera och att viss information kan gå 

förlorad om respondenten känner sig obekväm med att bli inspelad. Inga tecken på 

obekvämhet kunde dock urskiljas under intervjutillfället eller under transkriberingen.  

 

                                                 
15 Kort med bilder som representerar en eller flera sånger och är vanligt förekommande i förskolans 

samlingssituationer 
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5.3.3 Transkription av datamaterial 

Transkriberingen blir inledningen till analysprocessen (Kvale & Brinkman, 2009) och 

hur, och hur mycket, av intervjun som ska transkriberas beror på syftet med 

undersökningen, materialets natur och tidsaspekten. Det är upp till varje intervjuare, med 

stöd av analysmetoden, att bestämma om transkriptionen ska anges ordagrant och om 

upprepningar, pauser och skratt ska skrivas ut (a.a.). Det vanligaste sättet att presentera 

resultatet är genom utvalda citat som ger läsaren ett intryck över interaktionen under 

intervjun. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver riktlinjer för hur rapportering av 

intervjucitat ska ske, och dessa riktlinjer har varit till grund för studiens citathantering. 

De betonar att citaten bör; relateras till texten, kontextualiseras, tolkas, ge en balans till 

texten, vara korta, vara utvalda efter kvalitet och återges i språkskriftlig form. (a.a.) 

 

Kvale och Brinkmann (2009) föreslår att, i tillvägagångssättet, lägga tonvikten på 

innehållet och meningen med relevans för forskningsfrågor och transkribera dessa delar 

ordagrant och utesluta de delar som saknar relevans för forskningsfrågorna. Under 

transkriberingen krävdes flera genomlyssningar av insamlad data för att kunna avgöra 

vilka delar som var relevanta eller saknade relevans för studiens forskningsfrågor. Vid de 

tillfällen då det funnits tveksamheter angående relevansen har en utförlig sammanfattning 

av respondentens utsagor antecknats tillsammans med en tidsangivelse för när angivet 

stycke förekommer i inspelningen. Genom tidsangivelsen har det varit enkelt att senare 

besluta om tidigare bortvalda delar kan ha betydelse för studiens resultat. Under vissa 

sekvenser under intervjuerna förekommer tillfällen då respondenterna reflekterar kring 

att anlägga ett genusperspektiv inom andra områden än vad syftet med studien avser. Vid 

dessa sekvenser har anteckningar förts och somliga av dessa resonemang redovisas i 

förslag till vidare forskning.  

 

5.4 Analys 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är den vanligaste formen av kvalitativdataanalys är 

att koda eller kategorisera uttalanden från intervjun.  

 
Kodning innebär att man knyter ett eller flera nyckelord till ett textsegment för att underlätta senare 

identifiering av ett uttalande, medan kategorisering är en mer systematisk begreppsbildning kring 

ett uttalande som skapar förutsättning för kvantifiering. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 217).  

 

När kodningen går över till kategorisering reduceras uttalanden i intervjuer till kortare 

och enklare kategorier. Genom kategorisering kan en transkription reduceras och 

struktureras vilket även skett under transkriptionen då de utsagor i intervjuerna som 

saknade relevans för syftet och frågeställningarna inte transkriberades. Att kategorisera 

materialet ger en större översikt och förenklar jämförelser mellan materialen.  

 

5.4.1 Meningskoncentrering 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär analyseringen av det empiriska materialet 

genom meningskoncentrerering att förkorta respondenternas svar med några få ord. 
Meningskoncentrering kan koncentreras på ett relativt litet utrymme och ge struktur åt 

omfattande datamaterial. Ett möjligt tillvägagångssätt för analys av studiens resultat hade 



26 

 

varit att utgå från Hirdmans (2003) genusanalys. Att utföra en genusanalys är 

tidskrävande och det är utifrån bristen på tid som en sådan inte skett, men den kan med 

fördel användas för vidare forskning inom området.  

 

5.4.2 Exemplifiering av analysprocess 

I nedanstående avsnitt exemplifieras studiens analysprocess utefter fem steg som är 

hämtade från Kvale och Brinkmanns (2009) beskrivning av meningskoncentrering som 

analysmetod.  

 

Steg 1 - Läsa igenom intervjumaterialet för att få en uppfattning om helheten  

Efter transkriberingen, av det empiriska materialet, har materialet lästs igenom 2-5 gånger 

för att få en övergripande bild av respondenternas utsagor. Eftersom samtliga intervjuer 

spelades in har även inspelningarna lyssnats igenom ett flertal gånger under 

analysprocessen.  

  

Steg 2 - Fastställa de naturliga meningsenheterna  

Efter att ha läst igenom transkriptionerna har naturliga meningsenheter valts ut. Naturliga 

meningsenheter innebär respondenters utsagor som har en mening för studiens syfte. I 

exemplet nedan framförs Heddas svar på frågan om de, i personalgruppen, har diskuterat 

hur de gör ett urval av sånger och ramsor ur ett genusperspektiv: 

 
Ja, men det är klart att det är något man diskuterar. Men man kanske inte har lyft det som att ’i den 

sången gör vi det, eller i den sången’ men jo, absolut, det har vi gjort. Sen får vi nog ibland påminna 

oss, eller påminna varandra. Så ibland kan det bli så bara när man sjunger sångerna. Att man höjer 

rösten lite själv, HON, och tittar på sin kollega och så hänger man på. (Hedda) 

 

Steg 3- Formulera det tema som dominerar en naturlig meningsenhet  

Följande teman utlästes ur ovanstående citat: kollegiala diskussioner, behöver inte vara 

specifika exempel, påminner varandra, att följa kollegors exempel.  

 

Steg 4- Ställa frågor till meningsenheterna efter undersökningens syfte  

Heddas utsaga, som redovisas i steg 2, delades in i temat ”Han eller hon” utifrån att 

resonemang i personalgruppen har förts angående den lingvistiska förändringen i att byta 

ut huvudkaraktären från en ”han” till en ”hon” under samlingssituationer.  

 

Steg 5- Sammanföra datamaterialets centrala teman i en skildrande utsaga.  

I det femte steget jämfördes respondenternas utsagor med varandra och sammanställdes 

efter passande centralt tema. Tillhörande det centrala temat ”Han eller hon” framträdde 

en skildrande beskrivning som började på följande vis: 

 
Förskollärarna beskriver olika strategier i hur de resonerar och agerar kring benämnandet av 

huvudkaraktärerna i urvalet av sånger och ramsor ut ett genusperspektiv. Förskollärarna 

uppmärksammar genusordningens hierarki i sånger och ramsor, och ingen benämner något motsatt 

förhållande där de byter ut ”hon” i en text som handlar om en ”han”. 

   

Genom ovanstående fem steg har respondenternas utsagor resulterat i fyra centrala teman 

med tillhörande underteman. Centrala temat Tradition och förnyelse har underteman; 
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Trygghet och Problematik. Centrala temat Styrning och frihet har underteman; Material 

och Medvetenhet. Centrala temat Han eller Hon har undertemat; Hen- ett frivilligt tvång. 

Centrala temat Kärnfamilj eller regnbågsfamilj har undertemat; Förändring av 

familjebegreppet.  

5.5 Trovärdighet och giltighet  

En studies reliabilitet innebär forskningsresultatets tillförlitlighet och om en liknande 

studie med andra forskare skulle ge liknande resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). I en 

intervju innebär reliabiliteten bland annat om respondenten skulle ge andra svar under en 

ny intervju. I en kvalitativ studie är reliabiliteten svår att mäta i det avseendet då 

människors uppfattningar om ett, eller flera, fenomen inte är statiska (Trost, 1997; 

Eriksson Barajas Forsberg, & Wengström, 2013). Under intervjuerna undveks ledande 

frågor, men i vissa fall under transkriptionen avlästes vissa frågor som eventuellt kunde 

uppfattas som ledande. Dessa svar sorterades därför ut från resultatet för att inte riskera 

resultatets reliabilitet då Kvale och Brinkmann (2009) betonar att ledande frågor i en 

intervju oavsiktligt kan påverka svaren.  

 

Styrkan i en intervju är tillträdet till respondentens vardagsvärld och därför behöver 

subjektivitet inte vara negativt om intervjuaren är medveten om hur detta kan påverka 

studiens resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). Enligt Trost (1997) är fullständig 

objektivitet i en kvalitativ studie orealistisk. Däremot poängterar Trost (1997) att det är 

viktigt att intervjuaren inte visar sina åsikter för respondenten. Under intervjuernas gång 

bad flera respondenter om råd och tips för hur de kan genomföra sina urval av sånger och 

ramsor ur ett genusperspektiv. I största möjliga mån undveks frågorna tills intervjun 

avslutats.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär studiens validitet att metoden undersöker det 

som den påstår sig undersöka samt styrkan i ett yttrande. Samtliga respondenter har 

uttryckt ett intresse inom det område som studien undersöker, vilket även har resulterat i 

reflektioner kring hur ett genusperspektiv kan anläggas i förskolans verksamhet som 

helhet. Därför har det förekommit svårigheter med vilka uttalanden som är relevanta för 

studiens resultat då flera svar har löpt parallellt med varandra.  

 

En återkommande fråga till intervjustudier är om resultatet går att generalisera (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Enligt Fejes och Thornberg (2009) innebär generalisering i vilken 

grad resultatet kan appliceras på personer och situationer som inte ingått i studien. En 

vanlig invändning är att det är för få respondenter för att resultatet ska kunna 

generaliseras. En intervju representerar en viss plats vid ett visst tillfälle och tolkas av en 

viss person och kan därför inte generaliseras (Ahrne & Svensson, 2011). Urvalet i denna 

studie representerar inte förskollärare som en grupp, samtliga respondenter representerar 

sig själva och delar med sig av sina upplevelser och erfarenheter och därför kan studien 

inte generaliseras.  
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5.6 Forskningsetik 

Studien följer Vetenskapsrådet (2007) principer inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning och de fyra huvudkraven som anges för forskning.  

 

1. Informationskravet - ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte.” (Vetenskapsrådet, 2007. s. 7). I första 

förfrågan om deltagande i studien informerades samtliga tillfrågade om studiens 

syfte. Varje intervju inleddes även med en ordagrann formulering av syftet för att 

inte riskera några missförstånd.  

 

2. Samtyckeskravet - ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan.” (Vetenskapsrådet, 2007. s. 9). I förfrågan om deltagande i studien 

informerades samtliga att deltagandet var helt frivilligt och kunde avbrytas under 

studiens gång, vilket även upprepades vid inledningen av intervjuerna.  

 

3. Konfidentialitetskravet - ”Uppgifter om alla ingående personer i en undersökning 

skall ges största möjliga konfidentialitet, och personuppgifterna skall förvaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.”( Vetenskapsrådet, 2007 s. 

12). Forskaren måste ställa sig frågan vilken effekt rapporten kan få (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Det är viktigt att respondenten och intervjuaren är överens 

med hur det empiriska materialet sedan ska användas. En intervjutranskription är 

även sammankopplat med etiska problem. Det är viktigt att värna om 

konfidentialiteten och en intervju kan behandla känsliga ämnen (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Namnen figurerades redan i transkriptionsfasen för att undvika 

felskrivningar i den slutgiltiga rapporten. Transkriptionerna och ljudinspelningen 

bevaras på ett separat USB minne som förvaras inlåst och därmed oåtkomligt för 

andra. 

 

4. Nyttjandekravet - ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2007. s. 14). I förfrågan om deltagande 

i studien informerades samtliga om att studiens resultat kommer att rapporteras i 

en magisteruppsats vid Högskolan i Skövde, vilket även förtydligades under 

intervjuerna. 
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6. Resultat 

Studiens syfte är att ur ett genusperspektiv undersöka förskollärares val av sånger och 

ramsor som förekommer i förskolans samlingssituationer. I följande avsnitt presenteras 

studiens resultat som avser att besvara de två frågeställningarna som utformats för att 

möta syftet; ”Vilka motiv uttrycker förskollärarna till valet av sånger och ramsor i 

förskolans samlingssituation?” och ”Hur resonerar förskollärare kring urvalet av sånger 

och ramsor ur ett genusperspektiv?”. Studiens resultat samt tolkningen av studiens 

datainsamling utifrån fyra centrala teman: Tradition och förnyelse, Styrning och frihet, 

Han eller hon samt Kärnfamilj eller regnbågsfamilj. Uppkomsten av centrala teman är 

baserade på vad som kunnat urskiljas från de responderade förskollärarnas utsagor. I 

metodavsnitten benämns de förskollärare som intervjuats för respondenter men i följande 

avsnitt benämns de som förskollärare. Tolkningen sker fortlöpande tillsammans med 

resultatpresentationen och tolkas utifrån begreppen; genus, genusperspektiv och 

heteronormativitet samt från Hirdmans (1988, 2003) genusteori som innefattar 

begreppen; genusordning, genuskontrakt, isärhållande och hierarki. Samtliga begrepp 

definieras i avsnittet om teoretiska utgångspunkter. 

 

6.1 Tradition och förnyelse 

I följande tema framgår hur förskollärarna resonerar kring svårigheter i att behålla och 

överföra det svenska kulturarvet men samtidigt introducera nya sånger. Här presenteras 

även de dilemman, och möjligheter, som framkommer i de kollegiala diskussionerna. 

Resultatet presenteras under två underteman; Trygghet och Problematik. 

 

6.1.1 Trygghet 

I intervjun berättar Fanny att de, till viss del, diskuterat vilket kulturarv de inte vill 

överföra till barnen, men att de inte diskuterat vad de vill överföra. Hon betonar 

svårigheten i att personalen är i olika åldrar och har olika erfarenheter vilket resulterar i 

att ämnet undviks. Fanny anser även att det är viktigt att ha mångkulturen i åtanke när 

den sångskatt som förskolan överför diskuteras.  

 
Ja vad är det vi ska föra över, det är en jätteintressant fråga tycker jag. Jag tycker inte att vi diskuterat 

just det. Jag tycker det är svårt, vi har olika åldrar och våra ryggsäckar ser så olika ut och det som 

jag kanske tycker är bra, tycker inte en annan. (…) Och det här med läroplanen, har de tänkt till att 

vi har nyanlända och de som är födda i Sverige med mamma eller pappa från ett annat land med 

annat modersmål. Är deras kulturarv inräknat? Annars blir det också vi och dom. Hur ser man på 

det? Vad är det svenska? Det är jättesvårt. Och jag tror det är därför det blir mycket samma sånger 

och samma böcker. (Fanny) 

 

Fannys uttalanden kan tolkas som att det förekommer en osäkerhet i att fatta beslut 

angående urvalet av sånger och ramsor i förskolan. Ämnet undviks för att det är svårt att 

veta vad förskolans läroplan syftar till med kulturarv. Flera av förskollärarna uttrycker att 

diskussioner angående urvalet av sånger och ramsor, undviks av olika skäl. Rebecca anser 

sig exempelvis vara ”lite av en mes” eftersom hon anpassar sig efter att urvalet av sånger 

vid traditioner som julfirande alltid sett likadant ut på den nuvarande arbetsplatsen. Hon 
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tror att det faktum att det inte finns några barn med någon annan religion än den kristna 

på förskolan gör att förändringar av urvalet inte diskuterats.  

 
På min förra förskola så var det väldigt antireligion. Så då sjöng vi nästan bara sånger som inte hade 

med Jesus att göra och så. Mer mössens julafton och så. Här så sjunger vi mer... Det finns ingen 

tydlig motsättning, ingen som har någon annan religion på förskolan. (Rebecca) 

 

Rebecca anser att ett annat urval bör ske under traditionsfiranden och antyder att en mer 

mångkulturell barngrupp skulle kunna förenkla en förändring. Rebeccas resonemang 

stämmer överens med hur Fanny resonerar om att det mångkulturella samhället ska finnas 

i åtanke när urvalet av sånger och ramsor sker. Att förskollärarna förknippar traditioner 

och traditionsfirande med ett genusperspektiv kan tolkas som att de urskiljer en 

framställning av genusordningen och genuskontraktet i de sånger och ramsor som 

förknippas med traditionsfiranden. Att de för resonemang kring betydelsen av det 

mångkulturella samhället kan tolkas som att de vill undvika vilka föreställningar om 

genus de överför från den svenska kulturen.  

 

På frågan om de sjunger några nyare sånger i sångsamlingarna så svarar Rebecca att de 

sjunger mer traditionella sånger i samlingarna där det är barn mellan 1-5 år, eftersom de 

minsta känner igen de sångerna och att de kanske sjunger just dessa sånger hemma. 

Samtidigt blir hon fundersam över varför de lyssnar på nyare musik som barnen gillar vid 

andra tillfällen. Rebecca berättar exempelvis att hon ibland skriver egna sånger 

tillsammans med barnen där barnen får hitta på egna texter samtidigt som hon finner ut 

melodin under tiden, detta sker dock enbart i grupper med de äldre barnen. Även Hedda 

berättar att det ofta är de mer traditionella sångerna som de sjunger i samlingarna med de 

yngre barnen eftersom det är de sångerna de känner igen. När Fanny och jag tittar på, 

hennes medhavda sångkort uppmärksammar Fanny att det inte finns så många nyare 

sånger representerade, men uttrycker att det är dessa äldre sånger som barnen önskar. Ur 

svaren kan det utläsas att Rebecca, Hedda och Fanny reflekterar över varför de har så få 

nyare sånger i sångsamlingarna. Fanny har många tankar kring varför de sjunger så få 

nyare sånger på förskolan då det finns oändligt mycket sånger att välja mellan.  
 

Och då ska ju vi ställa oss frågan ”hur ska vi introducera nyare sånger, och vad är syftet med det och 

varför kan vi inte hålla fast vid de här?”. Då får vi tänka till om det är språkmässigt eller är det för 

att vi är trötta på att sjunga Imse vimse spindel hela tiden. Eller ja, varför inte, de kanske äntligen 

förstått innebörden i vad en spindel är och vad den gör och så. Jag tror att vi kanske är lite snabba 

ibland. Att det ska hända mycket, att vi ska förändra. Att nu har vi kört de här, säg två veckor. Då 

måste vi byta ut. Men för barnen är det kanske jätteviktigt att man sjunger samma visa om och om 

igen. (Fanny) 

 

Fanny tror att det kan bero på att det finns en viss trygghet i de sånger som är äldre, 

eftersom de sångerna är bekanta och då krävs ingen ansträngning i att lära sig en ny text. 

Samtidigt anser hon att det krävs eftertanke innan det ”selektiva urvalet” sker. När Frida 

resonerar om urvalet av sånger och ramsor som barnen känner igen resonerar hon på ett 

sätt som skiljer sig från ovanstående uttalanden. 

 
Visst jag kan tycka vad jag vill om popmusik, men den finns i barnens vardag. De tycker om den, 

de känner igen den. (…) Någonstans ska man tänka att vem är det som sitter här? Vem spelar jag 

för? Så det väger vi också in. Jag tror vi har en tanke bakom.(Frida) 
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Fridas uttalande tyder på att föreställningen om vad barnen känner igen för sånger skiljer 

sig mellan förskollärarna. Beatrice berättar att hon tycker att det är svårt att ”tänka genus” 

och samtidigt behålla sångskatten, men att det är viktigt att reflektera över sångens 

innehåll. Hon tror att svårigheterna i att göra ett reflekterande urval gör att de flesta väljer 

att hålla fast vid äldre sånger och ramsor.  

 
Om vi då tänker på genus också, känner jag, de här gamla sångerna är faktiskt gamla sånger, 

samtidigt som jag tycker att det kan bli lite, vart ska jag, samtidigt som man vill, eller jag, vill 

förmedla sångskatten vi har. Så är det också viktigt, tycker jag, att tänka att oj, vad handlar de här 

sångerna om egentligen? (Beatrice) 

 

Rebecca, Fanny, Hedda och Beatrice uttrycker en osäkerhet kring hur de bör tänka kring 

urvalet av sånger och ramsor och vad valen baseras på. De motiv som uttrycks kring 

urvalet av mer traditionella sånger är att barnen känner igen sångerna och att det är fina 

sånger som förmedlar ett kulturarv. Dock uttrycks även att valet kan baseras på att förmå 

lära sig nya sånger eller att frångå de normer som förskollärarna är vana vid. Exakt vad 

det är för kulturarv som de traditionella sångerna de hänvisar till består av framgår 

däremot inte i resonemangen. Beatrice koppling till att ”tänka genus” och att behålla 

sångskatten kan tolkas som att hon anser att de traditionella sångerna bör granskas utifrån 

ett genusperspektiv.  

 

6.1.2 Problematik 

Beatrice uppger att det är svårt att hitta nyare sånger och att de flesta populära sångerna 

som de sjunger inom förskolan är från 40-talet. Hon berättar att när hon försöker använda 

sökverktyget Google16 för att finna nyare sånger är det oftast sånger där de använt gamla 

melodier och gett dem ny text, som sökresultaten resulterar i.  

 
Jag har googlat en hel del och jag hamnar bara i de här gamla. Visst, jättemycket fina sånger som 

finns, typ Elefantboken17, men det har fastnat där. Det är så svårt att komma ur det. Jag vet inte… 

ska kanske prata med min chef om det.(Beatrice) 

 

Beatrice ser avsaknaden av nya sånger som problematisk och resonerar om det är en fråga 

som bör behandlas med chefen, vilket tyder på att hon anser det som en viktig fråga att 

behandla. 

 

Hedda upplever de äldre sångerna och danslekarna som förekommer vid traditionella 

firanden, som midsommar, som problematiska. De sånger som Hedda exemplifierar 

innebär bland annat att pojkarna bockar och att flickor ska niga. Det har inte förekommit 

några diskussioner med barnen om varför pojkar och flickors ska agera olika. Hedda 

jämför danslekarnas innehåll med Elsa Beskows böcker som hon anser är fina men som 

förmedlar en annorlunda moral än den som är nu. Hedda betonar dock att det går att 

diskutera innehållet i en bok med barnen på ett annat sätt än vad som är möjligt i 

exempelvis en danslek. I den dansleken som Hedda syftar till18 framträder 

                                                 
16 http://www.google.com 
17 Elefantboken utkom 1994 och innehåller 180 barnsånger och sånglekar (http://www.lutfisken.se)  
18 Folkvisan Räven raskar över isen. 

http://www.lutfisken.se/
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genuskontraktet tydligt då dansleken tydligt isärhåller hur pojkar och flickor förväntas 

agera. Problemet som Hedda nämner med att de inte diskuterar flickor och pojkars skilda 

ageranden, riskerar att förmedla förlegade föreställningar om genus till barnen. Hedda 

framhäver däremot inte att dessa danslekar ska uteslutas helt från traditionsfiranden, 

vilket kan tyda på att problematiken ligger i bristen på diskussioner med barnen om 

isärhållandet som framgår i texten, och inte själva sångtexten i sig 

 

Frida berättar att de inför jul-och luciafirande lyssnat mycket på julsånger, både på radio 

och i personalens egna spellistor, och då har de blandat äldre och nyare sånger. Frida 

berättar att de inom personalgruppen på förskolan diskuterade julsångers innehåll inför 

lucia- och julfirande, och hon betonar att dessa diskussioner är viktiga. Frida gör även 

tydliga kopplingar mellan genus och traditionsfiranden.  

 
Jättemycket diskussioner, och det är det som är bra. Och då lyfter vi genus, vi lyfter sång. Varför 

har vi valt den här sången? Den här sjunger ni, den känner inte vi igen. Det här är vår tradition, ja, 

men vad är en tradition? (Frida) 

 

Frida är även den enda förskolläraren som bara beskriver möjligheter i samband med att 

diskutera sånger och ramsors innehåll ur ett genusperspektiv tillsammans med sina 

kollegor. Denice framhåller visserligen inte heller några specifika svårigheter med att 

diskutera sånger och ramsor med kollegor ur ett genusperspektiv, men hon ger heller inte 

några exempel på att diskussioner sker. 

 

Denice visar upp en stor låda med sångkort under intervjun. Hon berättar att hon inte gjort 

alla sångkort själv och kallar det för en form av kollegial vidareutbildning där sångkort 

blir ett arv från barngrupp till barngrupp. Denice berättar att alla kollegors bidrag till 

sångskatten blir en stor tillgång för förskolan. Däremot har sångernas innehåll inte 

diskuterats ur ett genusperspektiv, och de har heller inte sållat bland sångkorten, utifrån 

Denices vetskap. Däremot är personalen överens om att de vill behålla sångskatten. 

 
Men musikskatten i sig blir, om man slår ihop alla sånger som en förskola kan, personalmässigt, så 

är den enorm! Om vi kanske har någon som är runt 60 som har med sånger från sin barndom och 

upp, och så finns det någon runt 40 som har andra sånger, och någon runt 20 som har sina sånger 

och de nya sånger som barnen har själva. Det är enormt. (Denice) 

 

Samtidigt som Denice uttrycker hur viktigt det är att behålla sångskatten så är hon även 

den förskolläraren som kommer med flest exempel på att hon använder nyare sånger från 

exempelvis melodifestivalen i sina samlingar. Denice har en strategi för att blanda det 

traditionella med det nya. 

 
Jag brukar alltid göra så att jag börjar med den traditionella som Vad bor du lilla råtta? och Bäbä 

vita lamm, den vanliga. Men sen hör de på gitarren (gör ett döduuum ljud) att det kommer någonting 

efter. Egentligen är det få barn som sjunger Bäbä vita lamm originalversionen, utan de flesta går ju 

på Ullerullerull direkt gärna, på gott och ont. (Denice) 

  

Oavsett om den strategi som Denice berättar om förändrar föreställningar om genus eller 

genuskontraktet så framgår det i sättet som Denice berättar att det är en framgångsrik 

strategi för att förnya urvalet och att samtidigt bevara sångskatten.  
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6.2 Styrning och frihet  

Förskollärarna uppger att de till stor del utgår från barnens önskemål vid 

samlingssituationerna. Vid de tillfällen då barnen inte själva önskar sånger så sker urvalet 

ofta anpassat efter barnens ålder eller intresseområde. I följande avsnitt presenteras 

förskollärarnas olika samlingsstrategier för att uppnå lyckade samlingssituationer, utifrån 

två underteman; Material och Medvetenhet.  

 

6.2.1 Material 

Förskollärarna, med undantag för Rebecca, nämner sångkort som en vanlig metod för att 

barnen, på ett konkret sätt, ska kunna visa vilken sång de önskar. Sångkorten används 

både genom att barnen får se korten eller att de är dolda för barnen. Fanny berättar att det 

går att se på de mindre barnens kroppsspråk vilka sånger de tycker om när de inte kan 

uttrycka sig verbalt. På Fridas förskola får barnen ”fiska” bilder och barnen får bestämma 

vilken sång de vill sjunga efter vad som finns på bilden. Samma bild kan representera 

flera olika sånger och ofta får barnen se korten när de ”fiskar”, men även här förekommer 

det att korten är dolda. Hedda visar en sångpåse19 som innehåller djur som representerar 

barnens älsklingssånger, och även flera av de andra förskollärarna använder sångpåsar 

med olika tredimensionella figurer i sina samlingar. Urvalet av sångkort varierar beroende 

på förskola, men utbudet som förskollärarna visar upp är stort. Bilderna varierar mellan 

sångerna, och flera förskollärare uppmärksammar bilder på sångkorten som de ställer sig 

kritiska till ur ett genusperspektiv. För att kunna tolka de resonemangen som 

förskollärarna för angående ett genusperspektiv på sångkorten så bör de kompletteras 

med en bildanalys, vilket inte fanns med i beräkningen av studien då sångkorten främst 

var med för att underlätta för förskollärarna att resonera över sitt urval.  

 

Beatrice beskriver hur hon ”tänker genus” under sångsamlingen, och hon berättar att det 

finns vissa pojkar som gärna vill prata och bestämma och vissa flickor som är mer blyga 

under samlingarna.  

 
Men när man tänker genus överhuvudtaget när man har själva sångsamlingen. Vi har ju faktiskt 

vissa pojkar, som kan vara väldigt starka ´och jag vill prata och jag vill bestämma´ (…) Då har jag 

tagit fram lappar. Har man då inte fått valt en sång den ena gången, så blir det den andra gången. Så 

att alla verkligen får. Så det tog jag fram för att… så där kan man tänka rättvisan i det hela, att alla 

får komma fram. Där kan jag tänka om man tänker genus, genus och… att även barnen 

överhuvudtaget, man behöver inte tänka flickor eller pojkar. (Beatrice) 

 

Genom Beatrice strategi får alla barn lika mycket plats i samlingarna. Beatrice strategi 

kan tolkas som att hon undviker att uppmuntra genusordningen. Oberoende av vilka det 

är som intar huvudrollen så undviks hierarkiska förhållanden att uppstå under 

samlingssituationerna. Det är även nämnvärt att Beatrice senare påpekar att det finns 

blyga pojkar och flickor som gärna vill bestämma och synas mest och generaliserar alltså 

inte barnen efter kön. Även Fanny nämner strategier för hur samlingarna är upplagda.  

 

                                                 
19 En påse med olika artefakter som kan representera en sång eller ramsa, och är vanligt förekommande i 

förskolan.  
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Och vi har ingen ring eller så, och vill man pilla med någonting så är det okej, och ingen diktatoriskt 

så att man ska sitta på en bestämd prick (…)Och märker man att man kanske fångat hälften av barnen 

så försöker man som pedagog då fånga in resten av barnen och göra någonting annat som grupp då, 

som kanske ingår i själva samlingen. De som inte är intresserade ska inte sitta på ren tortyr. (Fanny) 

 

Fanny nämner ovan att de är överens i kollegiet om att samlingen inte ska vara 

”diktatorisk”. Genom strategin som Fanny beskriver tillgodoses alla barns olika behov 

under samlingssituationer. I likhet med Beatrice strategi med namnkorten undviker även 

Fannys strategi att några barn intar en hierarkis roll i samlingen. Både Hedda och Denice 

berättar om sångsamlingar som utgår från en levande berättelse, där de till exempel är ute 

och går och så möter de en ekorre och då sjunger de Ekorren satt i granen vilket innehåller 

både rörelse, drama och ett urval av sånger som utgår från hur berättelsen fortgår. 

Förskollärarna uppger att de sjunger mycket rörelsesånger, delvis för att det är svårt att 

sitta stilla längre stunder, för barnens motoriska utveckling och för att barnen ska träna 

begreppsuppfattning.  

 

På Heddas förskola har barnen skapat en egen sångbok där de valt ut olika sånger och 

ritat bilder till som de ofta sjunger ur på samlingarna, även om de barn som från början 

gjorde boken inte längre går kvar på förskolan. Hedda beskriver även att de ibland sitter 

med den tidigare nämnda Elefantboken där barnen önskar sånger efter vilka bilder som 

ser roliga ut. Denice har många ”färdiga ryggsäckslösningar” med sånger som utgår från 

teman. Exempel på teman är sånger och ramsor av Mora träsk, Astrid Lindgren eller 

Tomas och Jujja Wieslander. Urvalet utgår från vad barnen, och även utifrån vilka sånger 

och ramsor som Denice föredrar.  

 

I ovanstående avsnitt presenteras olika former av material som förskollärarna använder i 

sina samlingssituationer för att arbeta med sånger och ramsor. I nästkommande stycke 

presenteras hur förskollärarna resonerar kring de hjälpmedel som inte är materiella.  

 

6.2.2 Medvetenhet 

Denice förtydligar att flickorna får önska sig prinsessånger och Frostsången20, och hon 

tycker att det är viktigt att alla ska kunna önska och sjunga de sånger som de tycker om. 

Denice berättar att det är flickorna som önskar Frostsången och prinsessånger, och att 

pojkarna då motvilligt sjunger med, men nämner att även pojkarna har sina önskemål. 

 
Sen önskar sig pojkarna Star Wars, och så är det inte så mycket sång och så sitter alla (spelar 

låtsasinstrument och låter som Star Wars melodin) så blir det inte så mycket mer med det. Men då 

har de önskat den och då kan man gå vidare. (Denice) 

 

Denice får frågan om även flickor kan önska Star Wars, vilket en flicka ibland gör. I 

Denice beskrivning av barnens önskemål i sångsamlingarna kan ett urval, utifrån 

genuskontraktet, urskiljas. Den flicka som önskar Star Wars agerar däremot på ett sätt 

som kan anses frångå genuskontraktet. Även om barnen, delvis, kan önska efter 

föreställningar om genus så upprätthåller Denice inte genusordningen i och med att 

barnens val tillgodoses, även om valen kan tolkas som isärhållande.  

                                                 
20 Sången Slå dig fri från Disneys film Frost (http://www.imdb.com/title/tt2294629/) 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Tomas%20Wieslander


35 

 

 

Denice berättar att barnen, i en grupp med fem barn, förbereder en show som de ska 

uppträda med inför sina föräldrar. Denice beskriver barngruppen som en sammansvetsad 

grupp där alla barn leker gemensamt och inte delar upp sig efter könstillhörighet. Men 

under förberedelserna för showen delar barnen direkt in sig i två grupper, där alla pojkar 

är i en grupp och flickorna i en grupp. Varje grupp har valt en ”typisk” pojk- eller 

flicksång att framträda med. Sedan sjunger de en sång tillsammans både flickor och 

pojkar. Denice resonerar kring om uppdelningen beror på om barnen påverkats av att det 

är Melodifestivalen21 just nu. Hon uttrycker dock samtidigt att oavsett vad uppdelningen 

beror på så måste barnen få göra egna val.  

  
Och samtidigt tycker jag ändå såhär, det är deras show, de ska visa för sina föräldrar, de ska vara 

stolta över det. Då måste de få göra något de tror på. (Denice) 

 

Uppdelningen som Denice beskriver kan tolkas som ett upprättande av genusordning, 

vilket förstärks i att de även önskar sig sånger som benämns som typiska för deras kön. 

Denice resonemang om att Melodifestivalen kan ha påverkat barnen kan tolkas som att 

barnen påverkats av de genuskontrakt som framställs i media. Men när Denice berättar 

vidare om uppträdandet framgår det att den tolkningen är förhastad. Denice berättar att 

sången som barnen ska sjunga tillsammans är en sång om en stark flicka och benämner 

det som en sång som ”lyfter” flickorna. Hon beskriver att det ofta är pojkarna som tar 

plats i andra situationer, men att flickorna träder fram under sångsamlingarna.  

 
Pojkar tar ofta över. De syns. De hörs. De kommer fram. Men när vi sjunger. (knäpper i fingrarna) 

då är det ju flickorna som syns och hörs och tar sig fram. Och det är jättespännande! (…) Och 

likadant med Goliatsången som vi sjunger ’Tro på mig, för jag vet att du är mäktig, vi ska bli stora, 

vi ska bli mäktiga’ och där står de där fyra tjejerna, och de är mäktiga. Och jag tycker att det är så 

härligt att se det i deras ögon. (Denice) 

 

Det som Denice beskriver ovan kan tolkas som att genusordningen utmanas genom 

sången och att hierarkin förflyttas till flickorna. Sången som barnen beslutat att de ska 

sjunga tillsammans handlar om en stark flicka i huvudrollen, vilket utmanar 

genusordningens uppbyggnad av heirarkin. Det kvarstår däremot ett visst isärhållande 

mellan könen då det är flickorna som nu intar huvudrollen och pojkarna som intar 

birollerna. Denice observation är ett spännande exempel på hur genusordningen kan 

utmanas med sången som redskap. Även om föregående exempel inte behandlar 

förskollärares egna urval finns möjligheter till att Denice intresse för sånger och ramsor, 

och hur hennes urval i samlingssituationerna skett, kan ha bidragit till utmaningen av 

genusordningen. Även om det, inom studiens ramar, inte är möjligt att tolka om 

genusordningen utmanats genom Denice urval av sånger och ramsor så är resultatet 

intressant i sig. 

 

Flera av förskollärarna samtalar med barnen om textinnehållet i sånger, men sällan ur ett 

genusperspektiv. Hedda berättar att det är vanligare att samtala om texter i böcker. Om 

det till exempel är två mammor i en bok kan de samtala om heteronormen med barnen. 

Hedda betonar att det ofta är färre barn vid sagoläsning än i en sångsamling vilket 

förenklar samtalen. Även Beatrice uppger att det är enklare att samtala med barnen om 

                                                 
21 En svensk musiktävling, som hålls varje år http://www.svt.se/melodifestivalen/om-melodifestivalen/ 
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innehållet i böcker eftersom det är svårt att stanna upp mitt i en sång, men tänker efter 

och uttrycker: 

 
Visst man kan stanna efteråt eller före. Det är inte så jag jobbar. Men det är ju en bra tanke! (Beatrice) 

 

Beatrice uttalande kan tolkas som att förskollärarna själva kan reflektera ur ett 

genusperspektiv över varför de inte diskuterar innehållet i en sång på samma sätt som i 

en bok, men att de inte funnit en fungerande strategi för att göra det. Det kan även tolkas 

som att de själva inte reflekterar över sångernas innehåll på samma sätt som i en bok och 

därför ännu inte utvecklat en fungerande strategi. Oavsett hur, och i vilken utsträckning, 

reflektion sker så kan det urskiljas att förskollärarna i studien har ett reflekterande 

förhållningssätt till sina olika samlingsstrategier ur ett genusperspektiv.  

 

6.3 Han eller Hon 

Återkommande under intervjuerna är hur huvudkaraktärerna i sånger och ramsor ska 

benämnas. Det råder skilda åsikter, både i kollegiet och bland förskollärarna själva, om 

vilken strategi som är att föredra. Förskollärarna beskriver olika strategier i hur de 

resonerar och agerar kring benämnandet av huvudkaraktärerna i urvalet av sånger och 

ramsor ut ett genusperspektiv. Förskollärarna uppmärksammar genusordningens hierarki 

i sånger och ramsor, och ingen benämner något motsatt förhållande där de byter ut ”hon” 

i en text som handlar om en ”han”. Nedan följer flera exempel på resonemang som kan 

tolkas utifrån hur genusordningen och ett upprätthållande av genuskontraktet kan 

undvikas, avdelat med underrubriken Hen-ett frivilligt tvång.  

 

Rebecca berättar om olika strategier som underlättar urvalet av sånger ur ett 

genusperspektiv. Rebecca beskriver att hon förändrat en sång som hon lärde sig under 

lärarutbildningen där sångtexten är ”Tjena tjejen/Tjena killen, vi vill höra ditt namn”. 

Rebecca har här ändrat till ”Tjena, tjena, tjena” för att hon anser det är oviktigt att 

benämna könet i sången. Rebecca berättar även hur hon tänkt inför intervjun om hur 

huvudrollen i sånger ofta tillfaller en manlig karaktär.  

 
Ja, tänkt på det i dag när vi gick omkring, så sjöng vi olika sånger. Och eftersom jag hade den här 

intervjun i huvudet, så tänkte jag lite på vad vi sjunger. Som i Björnen sover så sjunger vi om en 

”han”, och i Ekorren satt i granen så är det också en ”han”. Sen var det inga fler exempel. Men jag 

tänker ändå, om vi byter ut det så vore det inte bättre heller. Om vi sjunger ekorren så att ”hon” går 

hem till mamma och har skadat sig så blir det inte bättre. Eller jag vet inte. Då kanske det är bättre 

att strunta i kön. Eller jag vet inte. (Rebecca) 

 

Rebeccas exempel tyder på att det inte alltid fungerar att utmana genusordningen genom 

att byta ut ”han” mot ”hon”, vilket gör att hon blir osäker i vilka strategier som hon bör 

agera efter. På Heddas förskola har de till viss del diskuterat innehållet i sånger och 

ramsor ur ett genusperspektiv på så sätt att de påminner varandra om att de ibland ska 

sjunga ”hon” istället för ”han”.  

 
Så ibland kan det bli så bara när man sjunger sångerna. Att man höjer rösten lite själv, ”HON”, och 

tittar på sin kollega och så hänger man på så klart. (Hedda) 
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Hedda exemplifierar i sitt uttalande att det går att föra en form av gemensamt resonemang 

även i samlingssituationerna, och att de agerar tillsammans efter en kollegas beslut. 

Hedda berättar även att de under vintern diskuterade jul- och luciasånger i 

personalgruppen. De diskuterade att det är mycket ”han” i julsånger, men att de valde att 

inte förändra könsbenämningen i texten. Dessvärre framgår det inte i transkriptionen 

varför beslutets togs på grund av avsaknad av följdfråga.  

 
Det är mycket ”han” och ”dem” och ”gubbar”, men där har vi faktiskt sjungit ”han”, det har vi 

faktiskt gjort. (Hedda) 

 

Hedda uppger att de fortsätter att använda ”han” i julsångerna. Men utifrån det Hedda 

uppger i ovanstående citat möjliggörs en tolkning om att det finns en medvetenhet om 

genusordningen som förekommer i och med den hierarki som huvudrollsinnehavarna i 

jul-och luciasånger representerar. Däremot saknas tillräckligt med information för att 

tolka om genusordningen här har ignorerats, eller om den utmanas genom andra urval av 

sånger och ramsor som jämnar ut den genusordningen.  

 

6.3.1 Hen – ett frivilligt tvång 

Fanny nämner att det redan på lärarutbildningen, när de hade Elefantboken, var aktuellt 

att tänka på att byta ut könet hos karaktärer. Fanny betonar dock att det tydligen inte skett 

någon större förändring då det fortfarande är aktuellt att diskutera. Vilket tyder på att 

huvudkaraktärerna i urvalet av sånger och ramsor inte har förändrats märkbart. På Fannys 

förskola diskuterar de sånginnehållen tillsammans i arbetslaget. De har bland annat 

diskuterat om, och hur, de ska benämna könet hos björnen i Björnen sover. Om de till 

exempel ska säga ”hen” eller ”den”. Men det finns skilda åsikter om användandet av 

”hen”. 

 
’Varför ska vi byta ut det för dennes skull, vi är ju enda födda med våra kön. Blir inte barn 

förvirrade?’ (…) Men jag tycker att vi använder ”hen” mer och mer. Men sen blir det ”gubben” eller 

”gumman” i lådan, björnen sover är en ”han” eller så. (Fanny) 

 

Fannys berättar att de ibland använder ”hen” i sånger och ramsor, men att de samtidigt 

fortsätter att använda de ursprungliga benämningarna. Fannys utsagor kan tolkas som en 

kompromiss kring de skilda åsikterna som finns i arbetslaget.  

 

Hedda nämner också Björnen sover som en sång där det förekommer förändringar i 

benämningen av björnens kön. Ofta byter de ut ”han” mot ”hon”. Rebecca berättar hur 

hon tänkt inför intervjun om hur vi egentligen ska bemöta det här med kön, och även här 

är sången Björnen sover ett exempel: 

 
Ja, det nämndes här om dagen. Min kollega sa att med Björnen sover så brukar hon ändra, om de 

leker Björnen sover och det är en björn i mitten, så ändrar hon till ”hon” om hon sjunger om björnen. 

Men sen är det så himla svårt med genus. Vad är rätt? Skulle man hellre säga ”den” eller ”hen”? Är 

det viktigt för tjejerna att veta att björnen är en tjej? Det är det kanske inte så mycket, men om man 

gör så med killarna så är det väl viktigt med tjejerna. Så därför tycker jag det är bra. Men egentligen 

skulle man ju vilja ta det ännu ett steg längre. (Rebecca) 

 

Jag frågar Rebecca hur hon skulle göra om hon tog det ett steg längre:  
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På min förra förskola brukade vi sjunga ”den” är inte farlig, eller så kan man sjunga ”björnen” är 

aldrig farlig. (Rebecca) 

 

Problematiken kring hur en situation, artefakt eller ett innehåll ska tolkas ur ett 

genusperspektiv är ingenting som Rebecca är ensam om att uttrycka. Förskollärarna i 

studien anger att genus är någonting som de fått direktiv att arbeta mer med. Dock finns 

det en problematik i att de inte fått tydliga anvisningar kring hur arbetsgången ska ske, 

vilket försvårar situationen. En ökad medvetenhet om genusordningens grunder kan här 

bidra till att utmana och utjämna de existerande genuskontrakten mellan könen. En ökad 

medvetenhet kan uppnås genom att observera och analysera situationer där 

genusordningen upprätthålls, och på det sättet kan även ett genusperspektiv appliceras på 

verksamheten. Men det krävs fortfarande en medvetenhet kring vad som ska observeras 

och hur uppmärksammade situationer sedan kan utmanas. Den strategin som Rebecca 

nämner i ovanstående citat är en möjlighet att undvika hierarkier, och på det sättet 

upprätthålls inte genusordningen i sånger och ramsor genom benämning av 

huvudkaraktären 

 

Fanny och Rebecca har uppmärksammat att barnen inte börjat kategorisera än. 

  
Jag tycker barn, att de säger mycket ”den” de har inte börjat kategorisera riktigt. Det är mer den, 

kanske bebisen kan de säga, men mest ”den”. (Fanny) 

 

Fanny berättar även att om det finns ett namn i exempelvis en berättelse så använder 

barnen namnet och inte könet när de pratar om en karaktär. Rebecca berättar om en 

samling då ett barn föreslog att det går att säga ”hen” om det inte går att veta om det är 

en pojke eller en flicka i sången. 

 
Men det tror jag är också att barnen också säger ”han” mest för att vuxna säger ”han” och ”gubbe” 

och sådär. De lär sig. (Rebecca) 

 

Rebecca nämner att barnen lär sig av de vuxna i sin omgivning i hur karaktärer och 

personer benämns. Rebeccas resonemang kan tolkas som att hon anser att barnens 

benämning av ”han” sker under påverkan av gällande genusordning. Fanny berättar att 

Mamma Mu och Kråkan har förekommit frekvent i samlingarna och i verksamheten, och 

hon uppmärksammar att det är hon som automatiskt tänkt att Kråkan är en ”han” och att 

Mamma Mu en ”hon”.  

 
Men barnen är inte där. Så jag måste tänka om att jag inte säger ”han” eller ”hon” utan Kråkan, och 

samma med Mamma Mu.(…) För dem är det Mamma mu och Kråkan, där finns inget bestämt kön. 

(Fanny) 

 

Att barnen inte kategoriserar Kråkan eller Mamma Mu efter ett specifikt kön kan tolkas 

som att barnen inte upplevt genusordningen och genuskontraktet i samma grad som 

Fanny, vilket gör att de inte gör samma antaganden.  

 

Rebecca berättar att en strategi i urvalet av sånger och ramsor är att ge barnen 

bakgrundsinformation till en sång genom att en liten spindel kan vara en ”han” och en 

stor spindel en ”hon”, och därmed utmana genusordningen även på ett fysiskt plan. Även 
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Fanny brukar ge bakgrundsinformation till sånger och ramsor och hon berättar att i 

exempelvis sången om Bockarna Bruse kan trollet vara ett flicktroll.  

 
I bockarna bruse har det varit ett tjejtroll till exempel och då har man diskuterat, om tjejer och killar 

’nu kommer jag och tar dig`. Fast de är små så (härmar pipig och mörk röst) hur kan de veta det? 

Att det redan så små använder olika röster.(Fanny) 

 

Fanny berättar att hon observerat att barnen låter olika när de sjunger beroende på trollets 

kön. När trollet är ett flicktroll så sjunger barnen med ljus röst och när det är ett pojktroll 

så sjunger de med en mörk röst. Fanny har då försökt att göra annorlunda för att se om 

det väcker reaktioner eller protester hos barnen, men det har det inte gjort. Om det beror 

på att barnen inte regerar på att hon låter annorlunda kan hon dock inte svara på. I 

föregående situationer utmanar både Rebecca och Fanny genusordningen genom att 

utmana isärhållandet av könens biologiska egenskaper. Att barnen inte tycks reagera på 

Fannys utmaning kan tolkas som att de ändrar röstläge när de sjunger om trollen för att 

de härmar sin omgivnings röstlägen. Det kan även tolkas som att barnen ignorerar Fannys 

försök till reaktioner, men att flera barn på samma gång skulle ignorera en vuxen som 

bryter mot en förväntad norm kan uppskattas som osannolikt.  

 

Fanny berättar om hur de i personalgruppen haft många diskussioner om hur de ska 

bemöta barnens medvetenhet om sitt eget biologiska kön. Fanny berättar att det går en låt 

på Barnkanalen22 som handlar om snippor och snoppar vilket gör att barnen 

uppmärksammar sina, och kompisarnas, könsorgan, 

 
Vi vet inte riktigt hur vi ska bemöta det. Man måste ändå bekräfta det barnen berättar, men man 

behöver kanske inte säga ”ja, du har snippa för att du är tjej”. Man kanske kan säga ”ja, du har 

snippa”. (Fanny) 

 

Fannys utsagor visar att det finns en osäkerhet i hur det biologiska könet ska bemötas, 

vilket även går att urskilja i förskollärarnas resonemang kring användandet av ordet 

”hen”. Det råder skilda uppfattningar kring hur ordet ska användas med argument från att 

det biologiska könet inte ska förnekas kontra att förskolan ska försöka vara så könsneutral 

som möjligt. Beatrice har däremot en, från de andra skild, anledning till varför hon inte 

använder ordet ”hen”. Hon säger ”den” istället. Hon berättar att anledningen till det är att 

”hen” betyder höna på engelska:  

 
Vi kommer bli mer och mer engelskspråkiga. Det blir konstigt med ”hen”. ‘Varför pratar de om 

hönor hela tiden i Sverige?’ det måste man ta hänsyn till. Ungdomar använder engelska mer och mer 

och i dagligt tal, så det är ett ganska ogenomtänkt ord. Tänk om jag bara fick ta bort det! (Beatrice) 

 

Tidigare i resultatredovisningen uttalar sig både Fanny och Rebecca om att ett 

mångkulturellt perspektiv måste tas i beaktande i urvalet av sånger och ramsor. Beatrice 

uttalande visar att hon anser att urvalet även bör ske med andra språk i beaktande. Under 

föregående tema kan även skilda uppfattningar om hur huvudkaraktärer i sånger och 

ramsor ska benämnas. Det framkommer även en osäkerhet kring vad det biologiska könet 

innebär och hur förskollärarna ska bemöta barnens uppmärksammande av sina 

könsorgan. Förskollärarnas osäkerhet kring uppmärksammandet av det biologiska könet 

                                                 
22 En av SVTs kanaler som sänder barnprogram http://www.svt.se/barnkanalen/ 
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kan tolkas som att de vill bekräfta barnen men utan att upprätthålla isärhållandet. 

Förskollärarnas osäkerhet kring hur de benämner huvudkaraktärerna i sånger och ramsor 

kan tolkas som att de är osäkra över om, och i så fall, hur benämningarna kan påverka 

gällande genusordning och genuskontrakt. 

 

6.4 Kärnfamilj eller regnbågsfamilj  

I följande avsnitt presenteras förskollärarnas resonemang, kring vilka normer om familjer 

som framställs i sånger och ramsor, avdelat med undertemat; Förändring av 

familjebegreppet 

 

Under intervjun med Beatrice tittar vi på olika sångkort och där uppmärksammas det att 

de familjer som representeras på sångkorten enbart består av mammor och pappor. Detta 

gäller även när sångerna handlar om djur eller fantasiväsen. Beatrice betonar att 

förekomsten av kärnfamiljer inte får förbises.  
 

Och samtidigt är det ju så att man ska föra fram att man kan vara mamma och mamma och pappa 

och pappa så får man inte glömma bort att man kan vara mamma och pappa också. (Beatrice) 

 

När vi tittar vidare fann vi en plastficka med en ramsa i som Beatrice inte kände igen och 

som inte visar den bild av kärnfamiljen som Beatrice vill förmedla. 

 
Ja, här kan man också se den här klassiska ramsan ”ABCD råttMOR kokar te, EFGH barnen tittar 

på, IJKL får vi ost ikväll, MNOP ni får PAPPA be”. Det här är ju fruktansvärt! Den här kan man 

inte köra. Det här var ju hemskt! ”Hit med ost och bröd!” (tystnad) Här var det ju pappan som 

bestämmer och mamman står och lagar mat, det här är ju fruktansvärt. Det här får vi inte ta fram! 

(Beatrice) 

 

Beatrice reaktion när hon finner ramsan i det samlingsmaterial hon förberett, visar att hon 

själv inte gjort det urvalet och att det är en ramsa som hon inte själv skulle välja att läsa 

för barnen. Ramsan, som exemplifieras ovan, kan tolkas som att den tydliggör 

heteronormen och upprätthållande av genusordningen genom isärhållande och hierarki. 

 

6.4.1 Förändring av familjebegreppet 

Under intervjuerna har förskollärarna resonerat om hur heteronormer framställs i 

förskolan och hur de ska uppmärksamma att det finns andra familjeformer. På Fannys 

förskola finns det olika former av familjer representerade och Fanny berättar att de i 

personalgruppen har diskuterat att de inte alltid ska säga ”mamma” och ”pappa” när de 

exempelvis läser en ramsa. Fanny brukar exempelvis inte ha med mamma eller pappa i 

ramsan Fem små apor hoppade i sängen, istället är det ”fröken”, eller kanske ”hunden”, 

som ringer till doktorn när aporna skadar sig vilket gör att heteronormen eller normer om 

kärnfamiljen inte framstår så tydligt.  

 
Alla ska ha samma förutsättningar. Men vi behöver jobba mer på det. Kunskapen finns inte där än. 

Många är rädda för att man gör för lite, och sen att det blir för mycket. (Fanny) 
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Fanny betonar att samtidigt har de flesta barn en mamma och pappa och de är bland de 

första orden de säger. Fanny uppger att det är en ”vågskål” i hur de ska utmana 

heteronormen men samtidigt inte förbise de barn som lever i en kärnfamilj. Hedda 

uppmärksammar att en av de vanligaste sångerna vi sjunger kring jul faktiskt handlar om 

tre pepparkaksgubbar23. Tidigare i intervjun nämndes sången som en julsång där mannen 

hade huvudrollen och att de på Heddas förskola diskuterat hur de skulle benämna 

gubbarna. I det fallet beslutades att de skulle fortsätta att sjunga om dem som gubbar, 

men det framgick aldrig utifrån vilka grunder beslutet togs. Hedda nämner senare att det 

går att se på sånger ur flera perspektiv. 

 
Vi vet ju inte vad de har för sig riktigt (…) de klarar sig fint utan mammorna! (Hedda) 

  

Genom Heddas uttalande framgår det att det går att se på sånger ur flera olika perspektiv, 

och om man anlägger ett heteronormativt perspektiv på sången så kan den representera 

fler aspekter än hierarki och isärhållande.  

 

I ovanstående teman framgår det att det råder en osäkerhet i hur heteronormativiteten kan 

bemötas i förskolan utan att förbise kärnfamiljen. Det förekommer även exempel på hur 

sånger och ramsor kan förändras för att inte upprätthålla heteronormativa föreställningar. 

Det exemplifieras hur heteronormativiteten, genusordningen och genuskontraktet kan 

förstärkas i en och samma ramsa. Det bör därför uppmärksammas att det sångmaterial 

som finns på förskolan kan förnyas även med äldre sånger och ramsor. Genom Beatrice 

exempel kan det urskiljas att det inte räcker med att en person anlägger ett 

genusperspektiv på urvalet av sånger och ramsor om andra inte gör det, särskilt inte om 

de personerna som inte anlägger ett genusperspektiv fortsätter att bidra till sångskatten.  

 

6.5 Sammanfattning av resultat 

Förskollärarna uttrycker ett intresse för att anlägga ett genusperspektiv i urvalet av sånger 

och ramsor i samlingssituationerna. Flera av förskollärarna uttrycker däremot svårigheter 

i hur detta ska ske. De svårigheter som uttrycks är hur de kan bevara sångskatten men 

samtidigt inte återupprepa genusordningen med tillhörande genuskontrakt. Brist på 

diskussion i personalgruppen, olika åldrar och erfarenheter tillhör också ett aktuellt 

dilemma, tillsammans med att det anses som svårt att samtala med barnen om 

sångtexterna ur ett genusperspektiv. Möjligheterna som uttrycks är främst när det finns 

ett bra samarbete i personalgruppen. Nedan framställs resultatet med utgångspunkt i 

studiens aktuella frågeställningar.  

 

6.5.1 Vilka motiv uttrycker förskollärarna till valet av sånger och ramsor i 
förskolans samlingssituation? 

Temat Tradition och förnyelse samt Styrning och frihet är de teman där förskollärarnas 

motiv till valet av sånger och ramsor besvaras. De motiv som förskollärarna uttrycker är 

till stor del baserat på vilka sånger som barnen känner igen och de sånger som barnen 

                                                 
23 Sången syftar till Tre pepparkaksgubbar text av Astrid Gullstrand och musik av Alice Tegnér. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tre_pepparkaksgubbar 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Astrid_Gullstrand
http://sv.wikipedia.org/wiki/Alice_Tegn%C3%A9r
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önskar. Urvalet skiljer sig beroende på barnens ålder och urvalet för samlingar med yngre 

barn består till stor del av traditionella sånger eftersom barnen känner igen dessa. Urvalet 

i dessa samlingar består då, ofta, av sångkort och sångpåsar där förskollärarna valt ut ett 

antal kort på förhand som barnen sedan kan välja mellan. I samlingar med äldre barn kan 

barnen exempelvis vara med och skriva egna sånger eller verbalt önska sånger, men även 

här förekommer sångkort. I samlingar med större barn är det vanligt att de valda 

sångkorten är dolda för barnen. De sånger som förskolläraren själv tycker om kan även 

motivera urvalet. Urvalet av att ha många äldre och traditionella sånger och ramsor i 

urvalet består även av att de förmedlar ett kulturarv och en sångskatt som ska bevaras. 

Det förekommer även motiv till att nyare sånger och ramsor ska förekomma eftersom de 

sångerna finns i barnens vardag. Dock är annat motiv till urvalet bristen på nyare sånger, 

vilket resulterat i att de äldre sångerna är vanligt förekommande. Urvalet baseras även på 

sånger i befintliga sångböcker. Motiv till urvalen består också i val av rörelsesånger där 

barnen får röra på sig och träna motorik och begreppsuppfattning.  

 

6.5.2 Hur resonerar förskollärare kring urvalet av sånger och ramsor ur ett 
genusperspektiv? 

Förskollärarna i studien reflekterar och resonerar kring urvalet av sånger och ramsor ur 

ett genusperspektiv. Resonemangen framgår i temat Han eller hon samt Kärnfamilj eller 

regnbågsfamilj. Resonemangen sker tillsammans med kollegor, enskilt eller både och. De 

mest framträdande resonemangen sker kring hur förändringar ska ske i texten. 

Förskollärarna resonerar främst kring lingvistiska förändringar i form av att ersätta 

huvudkaraktärer som benämns som ”han”. Ersättningen av karaktärer av manligt kön sker 

främst enligt resonemangen om att ersätta ”han” med, ”hon”, ”hen”, ”den”. Resonemang 

kring lingvistiska förändringarna sker främst i sånger med mannen i hierarki, men även 

med heteronormen i åtanke. Förskollärarna resonerar kring hur familjemedlemmar ska 

benämnas och hur mamman respektive pappan i sånger och ramsor beskrivs. 

Förskollärarna resonerar kring hur de kan bevara förskolans sångskatt och samtidigt göra 

ett urval ur ett genusperspektiv. Dessa resonemang sker främst i att de snarare ändrar i 

sångerna än att välja bort sånger eller ramsor. Förskollärarna resonerar även kring olika 

strategier för att alla ska få komma till tals och att inga hierarkier ska uppstå i barngruppen 

genom urvalen av sånger och ramsor. Det framkommer även resonemang om att 

diskussioner kring urvalet i personalgruppen är att föredra för att göra ett urval av sånger 

och ramsor ur ett genusperspektiv.  
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7. Diskussion  

Under följande rubriker följer en diskussion kring studiens metodiska val och hur 

resonemang förts kring dessa val. Sedan följer en diskussion av studiens resultat i relation 

till studiens syfte, bakgrund och tidigare forskning. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Mitt val i att använda kvalitativa semi-strukturerade intervjuer som metod var relevant 

utifrån studiens syfte. Det resulterade i att respondenterna hade utrymme att fritt uttala 

sig om sina uppfattningar, resonemang och urvalskriterier. Intervjufrågornas upplägg var 

även behjälpliga för att lotsa respondenterna tillbaka när resonemangen gled ifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Då flera respondenter besvarade flera av 

intervjufrågorna, genom sina egna resonemang innan frågorna ställdes anser jag att 

frågorna var relevanta i relation till respondenternas uppfattning om studiens syfte. Ett 

alternativ till enskilda intervjuer hade kunnat vara intervjuer i fokusgrupp24. 

Fokusgruppsintervjuer kan leda till utförliga pedagogiska resonemang, vilket skulle 

kunna ge studien ett bredare resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuer i fokusgrupp 

skulle med fördel kunna ske i respondenternas arbetslag eller med flera förskollärare från 

olika förskolor. Jag beslutade att välja bort fokusgruppsintervjuer då förskollärare brukar 

ha svårt att gå ifrån barngruppen under arbetstid och att det kan vara komplicerat att finna 

tider som passar flera respondenter samtidigt. Fokusgruppsintervjuer kan även resultera i 

att respondenterna påverkas av varandra eller att alla inte kommer till tals (Trost, 1997). 

Då det var svårt att få ihop respondenter till studien tolkar jag som att det hade varit 

problematiskt att genomföra fokusgruppsintervjuer.  

 

Intervjuer kan med fördel användas som ett komplement till observationer eftersom dessa 

metoder kan komplettera varandra (Ahrne & Svensson, 2011). Att uppleva den miljö som 

respondenterna beskriver kan underlätta förståelsen i analysprocessen (a.a.). I relation till 

studiens syfte hade observationer av respondenternas samlingar varit en rimlig 

utgångspunkt för en mer omfattande analys. Observationer skulle därmed vara ett skäligt 

utgångsläge för vidare forskning inom området. I denna studie har respondenterna 

beskrivit sina samlingar samt beskrivit eller visat material de använder i samlingarna, 

vilket gett mig en överskådlig bild av hur samlingssituationerna kan utspelas. I egenskap 

av förskollärare har jag även en förförståelse för hur samlingssituationer i förskolan kan 

utspelas, vilket var en fördel för förståelsen av respondenternas utsagor. Att ha en 

förförståelse som förskollärare kan resultera i antaganden om hur samlingssituationerna 

på förskolorna kan te sig. Jag anser däremot att frågorna i intervjuguiden förhindrade 

felaktiga antaganden eftersom flera frågor behandlar samlingssituationerna.  

 

I urvalet av förskolor var kriteriet, till en början, att förskolorna skulle ha musik som 

inriktning eller framträdande fokus, i förhoppning om ett brett resultat då det kan anses 

enklare att uttala sig om något av eget intresse. Även om enbart en av de förskollärarna 

som jag först kontaktade ställde upp för intervju så kom urvalet att bestå av förskollärare 

                                                 
24 En fokusgrupp är en grupp av flera respondenter där intervjuaren fungerar som en moderator (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 
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med ett musiskt intresse. Enbart en av respondenterna hade inte musik som ett intresse 

genom körsång eller genom att spela instrument. Om urvalsgruppen bestått av 

förskollärare som saknat intresse för musik kan det antas att resultatet hade blivit mindre 

utförligt då respondenterna tydligt visade intresse för att berätta om sitt intresseområde. 

Ett alternativ hade varit ett urval av respondenter från en förskola med genusinriktning. 

Respondenter från en förskola med genusinriktning skulle kunna resultera i att ämnet 

diskuterats mer på respondenternas förskolor eller mer utförliga resonemang kring hur de 

agerar ur ett genusperspektiv i urvalet. Då det i studien inte undersöktes i vilken 

utsträckning ett resonemang sker, utan hur det sker, så påverkar inte urvalet studiens 

syfte. Fem av respondenterna i studien valdes genom att de fanns tillgängliga i min 

omgivning, vilket kan ha betydelse för resultatet. Även om respondenterna fanns i 

omgivningen arbetade ingen av dessa på samma arbetsplats och jag har inte haft någon 

delaktighet i respondenternas samlingssituationer eller i deras urval av sånger och ramsor. 

Det finns en möjlighet att resultatet av intervjuerna hade blivit annorlunda om ingen av 

respondenterna varit kända för mig sedan tidigare. Ingen av respondenterna uttryckte 

dock att det hindrade dem att svara på frågor.  

 

Valet av meningskoncentrering som analysmetod tillsammans med en tolkning av 

resultaten utifrån valda teoretiska begrepp gav mig omfattande tolkningsmöjligheter av 

resultatet. Alternativet till meningskoncentrering var en genusanalys utifrån Hirdmans 

(2003) genusteori. Valen av de begrepp som tolkningen av resultatet utgår ifrån 

bearbetades under tolkningsprocessen. Då de valda begreppen25 till största del utgår från 

Hirdmans (2003) genusteori kan jag konstatera att det hade varit en rimlig utgångspunkt 

att analysera resultatet genom en fullständig genusanalys. Dock upplever jag att valet av 

meningskoncentrering som analysmetod, tillsammans med en tolkning av resultaten 

utifrån valda teoretiska begrepp, gav tolkningsmöjligheter som uppfyllde kriterierna för 

att följa studiens syfte. En fördel med att tolka resultaten efter eget val av teoretiska 

begrepp är att det underlättar framskrivningen och läsbarheten av resultatet. En nackdel 

med att tolka respondenternas uttalanden är risken att de framställs som att det är 

respondenterna som tolkat situationer utifrån valda begrepp när det egentligen är jag som 

tolkar deras utsagor genom att använda begreppen. 

 

Som intervjuare är det viktigt att sträva efter att vara objektiv, dock framhåller Trost 

(1997) att det är orealistisk att vara helt nollställd. Att uppnå objektivitet i intervjuerna 

var svårt då flera av respondenterna bad om min åsikt och/eller sökte stöd i sina 

resonemang. Det kan tolkas som att det finns ett stort behov av kunskap hos förskollärarna 

kring hur de ska förhålla sig till urvalet av sånger och ramsor ur ett genusperspektiv. I 

nästkommande avsnitt presenteras förskollärarnas resonemang ytterligare.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till studiens syfte, bakgrund och 

tidigare forskning. Diskussionen presenteras i rubrikerna; Bevara, försaka och förvärva, 

Förgrund, bakgrund och förbund, Verifiera, negligera eller dementera, Begrunda eller 

försumma och Reflektion och reaktion  

                                                 
25 Genus, genusperspektiv, heteronormativitet, genusordning, genuskontrakt, isärhållande och hierarki 
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7.2.1 Bevara, försaka och förvärva   

Rebecca, Fanny, Hedda och Beatrice uttrycker en osäkerhet i hur de bör tänka kring 

urvalet av sånger och ramsor och vad valen baseras på. De motiv som uttrycks kring 

urvalet är att barnen känner igen sångerna och att det är fina sånger som förmedlar ett 

kulturarv. Motiven är förankrade i läroplanen för förskolan under strävansmålen att 

överföra ett kulturarv och att barnen ska vara delaktiga i verksamheten (Skolverket, 

2010). Däremot uttrycks även att valet kan baseras på att förmå barnen att lära sig nya 

sånger, eller att frångå de normer som förskollärarna är vana vid, vilket är motiv som inte 

kan förankras i läroplanen för förskolans strävansmål. Att motiven inte förankras i 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) kan vara ett resultat av bristen på direktiv 

över vilka grunder urvalet ska baseras på. Osäkerheten som uttrycks kan även vara en 

följd av den otydlighet, som Eidevald (2009) betonar, angående hur förskolan ska arbeta 

ur ett genusperspektiv.  

 

I den dansleken som Hedda beskriver framträder genuskontraktet tydligt då dansleken 

tydligt särskiljer (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelssons, 2009) hur pojkar och 

flickor förväntas agera. Problemet som Hedda belyser, i att de inte diskuterar de 

isärhållandet som en sådan danslek kan förmedla, riskerar då att förmedla föreställningar 

om genus till barnen. Förskollärarna resonerar kring betydelsen av att barnen ska vara 

delaktiga i urvalet av sånger och ramsor, men flera anser att det är svårt att samtala om 

innehållet i texterna med barnen. De anser, precis som Pramling Samuelsson (2011), 

Garvis (2012) och Svaleryd (2005), att metasamtal med barnen om sångernas innehåll är 

av betydelse. Förskollärarna uttrycker även här en brist på osäkerhet eller brist på 

strategier i hur och när dessa metasamtal ska utspela sig. Genom att samtala med barnen 

om den genusordning som framkommer i äldre sångtexter kan urvalet av äldre sånger 

kvarstå utan att genuskontraktet omedvetet förmedlas till barnen. 

 

Traditionsfiranden är ett återkommande ämne i förskollärarnas resonemang och precis 

som i tidigare nämnda debatter (se Edman, 2012, 18 december; Gunneberg, 2012, 25 

september; Olsson, 2015, 14 februari) så finns en problematik i att ta beslut som innebär 

att förändra i traditionella sammanhang. Exempelvis Rebecca berättar att hon har svårt 

att diskutera hur luciafirandet skulle kunna förändras på förskolan, eftersom det varit på 

ett visst sätt under en lång period. Förändringar av traditioner och kulturella sammanhang 

skapar, som tidigare nämnts, debatter i svenska medier vilket kan vara en bidragande 

orsak till att det kan uppfattas som svårt att föreslå förändringar i kulturella sammanhang. 

Rebeccas utsagor behöver inte innebära att det enbart är arbetskollegorna hon undviker 

att diskutera ämnet med, det kan även vara föräldrar hon syftar till. Det exempel där en 

förälder uppmärksammar användningen av begreppet ”hen” på en förskola i Stockholm 

(Söderling, 2012, 15 mars) synliggör hur föräldrar i förskolan kan skapa medial 

uppmärksamhet.  

 

Ett av de mest framträdande resonemangen i förskollärarnas utsagor är svårigheterna i att 

behålla det svenska kulturarvet men samtidigt introducera nya sånger, och på vilka 
grunder detta urval ska ske. Precis som Uddholm (1993) vill förskollärarna bevara en 

gemensam sångskatt, men vilka sånger den ska innehålla är svårare att besluta. Precis 

som Pramling Samuelsson (2011) resonerar förskollärarna kring varför de äldre sångerna 

är så framträdande i förskolans samlingar, och att de nyare sångerna får en mindre plats 
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som främst förekommer utanför själva samlingssituationerna. Nästan alla av 

förskollärarna använder sångkort i sina samlingssituationer. Dessa sångkort var i många 

fall äldre, vilket på ett naturligt sätt bidrar till urvalet av sånger och ramsor i de samlingar 

där dessa förekommer. Sångkorten kan även resultera i det som Vallberg Roth (2002) 

uppmärksammar i att äldre sånger, som upprätthåller genuskontrakten och 

genusordningen, även återkommer i förskolans samlingssituationer.  

 

Genom att upprätta en förteckning över ett immateriellt kulturarv (Institutet för språk och 

folkminnen, 2014) kan pedagogerna inom förskola förhålla sig till vilka sånger, ramsor 

och traditioner som de ska prioritera. För att det ska kunna ske krävs dock att 

förteckningen över det immateriella kulturarvet upprättas och att problematik som 

Institutet för språk och folkminnen (2014) uppmärksammar, i svårigheten att involvera 

institutioner, samhället och individer, kan övervinnas. Det krävs även tydliga riktlinjer 

för hur just dessa immateriella kulturarv ska bevaras och även vad exempelvis lingvistiska 

förändringar i kulturella texter kan innebära enligt konventionens avsikter. Enligt 

Institutet för språk och folkminnen (2014) innebär ett upprättande av ett immateriellt 

kulturarv även en möjlighet att ta del av andra delar av världens kulturarv. Genom att ta 

del av andra länders förteckningar över deras immateriella kulturarv skulle pedagoger 

inom förskolan få ökade möjligheter att anlägga även ett mångkulturellt perspektiv inom 

förskolans samlingssituationer. Den frågan som studiens förskollärare resonerar kring, 

om hur bevarandet av ett visst kulturarv kan bidra till stereotypisering, är även en fråga 

som Institutet för språk och folkminnen (2014) uppmärksammar. Båda resonemangen 

leder till betydelsen av att problematisera och diskutera valen, och även konsekvenserna 

av dem. I Institutet för språk och folkminnen (2014) rapport nämns betydelsen av att 

involvera och samarbeta med samhället och individer. Eftersom förskolan en 

betydelsefull institution inom samhället så skulle ett ökat samarbete mellan de instanser 

som är involverade i arbetet med konventionen om det immateriella kulturarvet. Hur 

arbetet och utvecklingen av konventionen sker är därför en väsentlig aspekt att ha i 

beaktande i diskussionerna om vad som ska bevaras och vad som kan försakas. Utifrån 

de resonemang som studiens förskollärare fört tycks det även vara väsentligt att belysa 

diskussioner om hur nya sånger och ramsor kan förvärvas i framtidens kulturarv.  

 

7.2.2 Förgrund, bakgrund och förbund 

Samlingsformerna ser olika ut på förskollärarnas arbetsplatser. Det förekommer 

samlingar i den ring som Fröbel förespråkade (Rubinstein Reich, 1996), men exempelvis 

Fanny betonar att de inte har samling i ring på hennes arbetsplats, då det anses som 

diktatoriskt. Fannys syn på samling i ring skiljer sig från den syn som Fröbel hade på 

cirkeln som en symbol som bidrog till gemenskap (Rubinstein Reich, 1996). Något från 

Fröbels syn på samling som däremot kvarstår på förskollärarnas förskolor är betydelsen 

av att variera stillasittandet med rörelse, vilket kan bero på att kroppens behov av rörelse 

inte förändras i takt med samhället. Genom Beatrice strategi, att varje barn har ett kort 

med sitt namn som används i samlingssituationerna för att säkra att alla barn får lika stort 

utrymme, undviker hon den beständighet som Månsson (2000) och Odenbring (2010) 
hävdar kan förekomma i förskolors samlingssituationer. Beständigheten beskrivs i 

situationer där pojkarna intar huvudrollen och flickorna birollerna. Oberoende av vilka 

det är som intar huvudrollen så undviks den hierarkin i samlingssituationer att råda genom 
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Beatrice strategi. Denice beskriver däremot just samlingssituationerna som tillfällen där 

flickorna intar huvudrollen. I refererade studier är det främst pedagogernas agerande som 

resulterat i att pojkarna tillåtits att inta huvudrollen, på flickornas bekostnad. I Denice 

samlingssituationer är det däremot så att flickorna är de som själva tilldelar sig 

huvudrollerna i samlingarna, genom sången. Denice uppger sig ge alla barn lika mycket 

utrymme att önska och bestämma vilka sånger de ska sjunga. Det resulterar i att den 

gemensamma sången som de väljer att sjunga på den planerade showen för föräldrarna är 

en sång om ”starka” flickor och genusordningen utmanas. Barnen i Denice grupp agerar 

gränsöverskridande (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009) men utmanar 

författarnas beskrivning av särskiljande. Då särskiljande, enligt Äremalm-Hagsér och 

Pramling Samuelsson (2009), innebär att pojkarnas samspel uppmärksammas, men i det 

här fallet är det just flickornas samspel som är i fokus. Även om Denice utsagor är en 

liten del av den stora helhet som förskolan innefattar så är det intressant att Denice 

uppmärksammar flickorna som huvudrollsinnehavare i just samlingssituationerna när 

tidigare forskning visar på motsatta förhållanden. Denices beskrivningar gäller sången i 

sig, och inte själva agerandet under samlingssituationerna, vilket är en intressant 

infallsvinkel då tidigare studier främst fokuserats på hur uppmärksamheten fördelats av 

pedagoger och barn i samlingssituationer. De har inte ur ett genusperspektiv behandlat 

vilken uppmärksamhet som barnen tilldelar sången och sig själva.  

 

Även temat om gemenskap (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelssons, 2009) är tydligt 

återkommande i förskollärarnas uttalanden av samlingssituationerna. Förskollärarna 

beskriver samlingssituationerna som gemensamma stunder där barnens önskemål är 

viktiga, och att alla barn ska få lika utrymme på lika villkor. Sångerna anpassas efter 

barnens ålder, intressen och behov. I Fannys beskrivning av att de barn som inte är 

intresserade av pågående samling ”fångas upp” i en annan aktivitet tyder på att 

förskollärarna skapar en ny form av gemenskap för att ingen ska bli utesluten, oavsett 

kön.  

 

7.2.3 Verifiera, negligera eller dementera 

Det är oftare barnen än de vuxna som utmanar genusordningen på förskolan (Ärlemalm-

Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009), vilket även Fanny och Rebecca har 

uppmärksammat i och med hur barn benämner karaktärer. Rebeccas resonemang kring 

att barnen oftast använder ”han” kan tolkas som att hon anser att det sker en form av 

särskiljande (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009) i vuxnas agerande kring 

benämning av karaktärer och leksaker och att detta påverkar barnen. Både Rebecca och 

Fanny utmanar genusordningen, vilket av Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson 

(2009) benämns som ett gränsöverskridande agerande, när Rebecca benämner en liten 

spindel som ”hon” och Fanny när hon ger ett flicktroll en mörk röst. Även temat 

beständighet utmanas genom Fanny och Rebeccas agerande då de inte tilldelar de olika 

karaktärerna egenskaper som kan uppfattas som typisk för flickor eller pojkar. Däremot 

uppfattar förskollärarna inga reaktioner från barnen kring dessa utmaningar, vilket kan 

tolkas som att de inte har tydliga föreställningar om genus, vilket förklarar att de oftare 
utmanar genusordningen än de vuxna. Johansson (2003) uppmärksammar frågan om vad 

förskolans pedagoger ska tillvarata den kunskap som barnens perspektiv resulterar i. I 
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relation till ovanstående kan ett intagande av barnens perspektiv, och resonemang kring 

dessa, eventuellt utmana vuxna till att utmana genusordningen. 

 

Återkommande i förskollärarnas utsagor är dominansen av huvudkaraktärer som 

benämns som ”han”. Både tidigare studier och förskollärares erfarenheter visar att det är 

återkommande i de sånger som vanligtvis förekommer i förskolan (se Olofsson, 2010; 

Henkel, 2005; Dansereau, 2014). Flera av förskollärarna beskriver en form av 

genussäkring (Olofsson, 2010) av samlingarna där de, ibland, antingen ändrar 

benämningarna av huvudkaraktärerna i sångerna, eller försöker jämna ut så att inget kön 

upptar rollen i hierarkin. Ingen av förskollärarna hävdar att de är könsneutrala i sitt urval 

av sånger och ramsor i samlingssituationerna, vilket stämmer överens med det som 

Eidevald (2009) hävdar om förskolan. Däremot finns det olika resonemang om i vilken 

mån de ska använda könsneutrala begrepp som ”hen” eller ”den” under samlingarna. 

Precis som i tidigare nämna debatter om ”hen” råder det skilda åsikter kring hur begreppet 

ska användas även på förskolorna. Avsaknaden eller användandet av begreppet ”hen” har 

ingen betydelse för hur förskollärarna väljer sånger och ramsor ur ett genusperspektiv då 

ingen utesluter, eller innesluter, begreppet med syfte att förstärka eller förneka det 

biologiska eller sociala könet. Dock förekommer det resonemang kring om, och i så fall 

hur, kön överhuvudtaget ska benämnas i förskolan, men utan några slutgiltiga 

ståndpunkter. Att flera av förskollärarna finner det svårt att ta ståndpunkter kring 

begreppet kan vara en naturlig följd av den debatt som uppstått kring ämnet som bland 

annat behandlat hur förskolan Egalia blivit hotade på grund av att de använt det 

könsneutrala begreppet (Lagerwall, 2012, 14 februari). I vilken mån och i vilka 

sammanhang begreppet ”hen” används inom förskolan, och vilka följder det får för 

framtida studier och debatter, är en intressant aspekt för framtida resonemang kring genus 

och kultur i förskolan. Då begreppet ”hen” har olika betydelse för olika personer och 

aktörer är det en väsentlig aspekt att diskutera närmare inom både förskolan, och i 

samhället i övrigt.  

 

Fanny resonerar kring hur de ska bemöta barns medvetenhet kring sina egna könsorgan, 

som de uppmärksammat extra genom tidigare nämna sången om Snippor och Snoppar 

(SVT, 2015, 5 januari). Fanny uttrycker inte att sången är olämplig för barn, det som är 

problematiskt är hur det ska bemötas och i vilken mån barnen ska bekräftas i sin 

könstillhörighet. I reportaget om pojken Sam (Landahl, 2015, 6 maj) lägger Sam en stor 

betydelse till att hans familj nu sjunger ”Ja må han leva” istället för ”Ja må hon leva” på 

hans födelsedag, vilket visar hur stor betydelse benämningen av kön kan ha för barn. I 

Sams fall är det en bekräftelse på att han är en pojke och inte en flicka. Då Sam inte 

genomgått någon könskorrigerande operation skulle en bekräftelse av könsorganet, i 

samband med genus, kunna uppfattas som problematisk. Fannys resonemang kring att 

säga ”ja, du har snippa” istället för ”ja, du har snippa för att du är tjej” kan i det 

sammanhanget tolkas som en rimlig utgångspunkt då det finns individer, som exempelvis 

Sam, som biologiskt är av kvinnligt kön, men som upplever sig vara en pojke i en flickas 

kropp.  
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7.2.4 Begrunda eller försumma 

Som jag belyser ovan så råder en osäkerhet hos förskollärarna i hur de ska benämna det 

biologiska könet. En osäkerhet går även att urskilja i hur förskollärarna ska agera för att 

undvika att upprätthålla heteronormen men samtidigt inte förbise kärnfamiljen. Sången 

Snoppen och Snippan (SVT, 2015, 5 januari) har fått kritik för att musikvideon ansetts 

som både heteronormativ och transfobisk, något som de ansvariga dementerar (Agazzi, 

2015, 9 januari). Att musikvideon anses som heteronormativ kan bero på att snippan och 

snoppen agerar tillsammans i musikvideon och att det i slutet av videon visas ett hjärta. 

Hjärtat ska, enligt produktionen symbolisera kärlek till sin kropp (Agazzi, 2015, 9 

januari). Om kritiken mot musikvideon som heteronormativ baseras på dessa 

ovanstående, är det något som relativt enkelt kan korrigeras av produktionen, förslagsvis 

genom att addera fler könsorgan som agerar tillsammans och att hjärtat då förekommer i 

en större grupp. Kritiken mot transfobi skulle kunna korrigeras i form av en upplysning 

om intersexualitet26.  

 

I systematiska observationer över samlingarnas innehåll bör representationen av den 

heteronormativa framställningen granskas (Henkel, 2006) då även SOU (2006:75) 

uppmärksammar att återkoppling till familjeförhållanden är frekvent återkommande i 

förskolans innehåll. Det uppmärksammas även att minoriteten nämner familjeformer med 

homo- och bisexuella föräldrar. I intervjuerna resonerar främst Fanny, Hedda och 

Beatrice om framställningen av heteronormen och kärnfamiljen, främst i form av 

resonemang om att majoriteten är en del av en kärnfamilj, alternativ har både en mamma 

och en pappa. I rapporten från SOU (2006:75) är det bristen på representation till 

alternativ till heteronormen som uppmärksammas. I relation till rapporten kan en möjlig 

strategi för förskollärarna vara att säkerställa att alternativ till heteronormen förekommer, 

och inte att förbise kärnfamiljen. Samma strategi kan även appliceras i områden där 

förskolan ska arbeta med exempelvis mångkulturella aspekter.  

 

7.2.5 Reflektion och reaktion 

Förekomsten av diskussioner och reflektioner i personalgruppen har betydelse för 

förskolans pedagogiska verksamhet (Rönneman, 2005). Forskning visar även att stöd av 

förskolechef och reflektioner kring sina egna erfarenheter kan medverka till ökad 

kreativitet i förskolans musikaliska situationer (Ehrlin, 2012; Dogani, 2008; Neokleous, 

2013). Nedan följer en presentation av hur Beatrice, Hedda och Frida resonerar kring hur 

intresse och diskussioner kan påverka förskolans musikaliska verksamhet, vilket i sin tur 

även kan påverka urvalet av sånger och ramsor ur ett genusperspektiv. 

 

Under intervjuerna framgår det att ett urval av sånger och ramsor har skett i olika 

omfattning ur ett genusperspektiv hos förskollärarna. Förskollärarna anser dock att det att 

det är ett ämne som kräver reflektioner och diskussioner i personalgruppen. När 

diskussioner och reflektioner inte förekommer i personalgruppen kan de, eventuella, 

traditionella könsmönster och genuskontrakt som framkommer i sånger och ramsor inte 

                                                 
26 Intersexuell kan översättas ungefär till mellankönslig, dvs. någon som är född med könsorgan som bär 

spår av både man och kvinna. (http://www.inis-org.se/fakta.php) 
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uppmärksammas och utmanas. Beatrice uttrycker en besvikelse över att sång och musik 

inte prioriteras av kollegor: 

 
Eftersom det finns ett så litet intresse hos många, kollegor och pedagoger, överhuvudtaget, så tror 

jag att det också kan vara därför som vi inte reflekterar över ’vad handlar sångerna om’, som med 

böckerna där det ska vara starka prinsessor och så vidare. Och det visar egentligen hur lite… hur 

många det är som inte bryr sig om sång och musik. (Beatrice) 

 

Även Hedda uppmärksammar att hon upplever att det sjungs mindre och mindre i 

förskolan, och hon resonerar kring om det kan vara för att det saknas input från 

exempelvis förskolans ledning. Hedda resonerar även kring att det kan bero på en motvilja 

till att sjunga samma sånger om och om igen. Både Hedda och Beatrice uttrycker att 

deltagandet i intervjun har påverkat hur de kommer att tänka kring urvalet av sånger och 

ramsor i samlingarna i framtiden. Beatrice uttrycker även hur detta kommer att leda till 

ökade diskussioner i personalgruppen kring ämnet. 

 
Nu får ju jag upp ögonen, och när jag bara hittar den här ramsan ABCD Råttmor kokar te, då känner 

jag att jag kommer ta upp det med mina kollegor på ett möte sen och säga att vi måste titta innan vi 

tar fram ramsor och så vidare. Vad står det egentligen? (Beatrice) 

 

Ovanstående uttalande kan tokas som att Beatrice utvecklade en medvetenhet kring vilka 

normer en ramsa eller sång kan förmedla, och att urvalet därför måste granskas mer 

ingående. Beatrice uttalande kan även tolkas som en början till en genusanalys i 

arbetslaget. Frida berättar däremot att alla tycker om att sjunga i arbetslaget, och överlag 

på förskolan, och att det är sången som leder samlingarna. Frida berättar även att 

personalen på förskolan har utökats vilket lett till att fler reflekterar över sånginnehållet, 

något som förenklar diskussionsmöjligheterna.  

 
Så det gör skillnad i hur stor personalgruppen är om det ska gå att få igång en verklig diskussion om 

hur ett arbete med genus kan ske så att det inte bara är tyckande, utan diskussioner. (Frida) 

 

Både Beatrice och Hedda belyser avsaknaden av intresse för sång i personalgruppen och 

drar även paralleller till att det även minskar i vilket utsträckning reflektioner och 

diskussioner förekommer. Frida betonar dock att intresset för sång ökar diskussionerna 

om hur de kan göra ett urval av sånger och ramsor ur ett genusperspektiv. Föregående 

resonemang, i relation till tidigare forskning (Ehrin, 2012; Dogani, 2008; Neokleous, 

2013), visar att intresse, engagemang, diskussion och reflektion har en betydande effekt 

på hur den musiska delen av förskolans samlingssituationer utspelar sig. I både Beatrice 

och Heddas fall har reflektioner kring sitt eget deltagande i denna studie resulterat i 

avsikter till att ur ett genusperspektiv diskutera och reflektera kring urvalet av de sånger 

och ramsor som förekommer i förskolans samlingssituationer. Det är däremot väsentligt 

att betona att utifrån studiens resultat kan det inte dras några slutsatser om huruvida en 

förskola upprätthåller, eller inte upprätthåller, genusordningen genom sitt urval av sånger 

och ramsor i förskolans samlingssituationer. Detta eftersom förskolorna består av fler 

personer än de responderande förskollärarna. Övriga i personalgruppen kan påverka vilka 

sånger och ramsor som existerar på förskolan i sin helhet, vilket tydliggörs i intervjun 

med Beatrice och den ramsan hon fann i sitt samlingsmaterial. Dock så är reflektioner 

och diskussioner och en ökad medvetenhet en möjlighet att samtliga i personalgruppen 

utvecklas i samma riktning, med barnens perspektiv i beaktande.  
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7.3 Sammanfattning och slutsatser 

I studien har förskollärares val av sånger och ramsor som förekommer i förskolans 

samlingssituationer undersökt ur ett genusperspektiv. Studiens resultat skildrar ett stort 

intresse och engagemang för både genusfrågor och sånger och ramsor hos de 

responderande förskollärarna. Förskollärarna för resonemang kring hur förskolan ska 

förmedla ett kulturarv till barnen utan att även förmedla de stereotypa normer som kan 

förekomma i äldre, traditionella, sånger och ramsor. Nyare sånger och ramsor 

förekommer inom förskolan, men främst i andra sammanhang än i samlingssituationer. 

Det förekommer motiv, till att traditionella sånger är vanligare i samlingssituationerna, 

som uppger att barnen känner igen och önskar, framför allt, de traditionella sångerna. 

Sångkort är vanligt förekommande i förskolornas samlingssituationer, och är en vanlig 

utgångspunkt för vilka sånger, och ramsor, som barnen kan välja i samlingarna. De 

sångkort som förskollärarna hade med sig till intervjuerna framställde främst äldre sånger, 

vilket kan bidra till att dessa sånger är återkommande i barnens val av sånger och ramsor. 

Omfattning av hur förskollärarna väljer sånger och ramsor ut ett genusperspektiv skiljer 

sig och även om förskollärarna anser det som väsentligt så påverkas urvalet av flera 

omständigheter i förskolans verksamhet. Omständigheterna kan bland annat urskiljas i 

skilda erfarenheter och resonemang i personalgruppen, genom förskolans rådande kultur 

samt en förskolas förankrade traditioner. Förskollärarna uttrycker en osäkerhet till hur 

karaktärer i sånger och ramsor ska benämnas. Motiven som kan urskiljas innefattar främst 

om benämningen ”han” ska ersättas med en könsneutral benämning som ”hen” eller 

”den” eller om ”han” ska ersättas med ”hon” så att karaktärernas kön sångerna bli 

representerade i samma omfattning. Resonemang kring benämningen av karaktärerna 

innefattar även hur familjemedlemmar ska benämnas, eller utelämnas, för att inte utesluta 

en viss familjeform. Förskollärarnas resonemang kring urvalet av sånger och ramsor som 

förekommer förskolans samlingssituationer var många och intresseväckande och urvalen 

framställdes som tydligt motiverade. Studien syftar dock inte till att åberopa vad som ur 

ett genusperspektiv är rätt och fel i hur urvalet av sånger och ramsor i förskolans 

samlingssituationer sker. Däremot är förhoppningen att de responderande förskollärarnas 

resonemang, tillsammans med uppsatsen innehåll, kan bidra till en ökad medvetenhet och 

skapa resonemang kring hur ett urval ur ett genusperspektiv kan ske.  

7.4 Till vidare forskning 

Under en av intervjuerna föreslog den responderande förskolläraren möjligheten till en 

uppföljande studie för att undersöka om hennes urval av sånger och ramsor ur ett 

genusperspektiv, samt motiv och resonemang, förändrats sedan första intervjun. En sådan 

uppföljning skulle kunna leda till kunskap om hur, och om, förskollärarnas urval påverkas 

av att reflektera kring studiens forskningsfrågor. En möjlig utgångspunkt till vidare 

forskning skulle även vara en studie med aktionsforskning27 som metod (Rönneman, 

2005) där ett, eller flera, arbetslag följs under en längre period och där utveckling genom 

reflektion och diskussioner ur ett genusperspektiv skulle kunna urskiljas och beforskas 

mer utförligt. Ett alternativ kan även vara att utföra en aktionsforskningsstudie som 

koncentrerar sig på förskolans samlingssituationer och urvalet av sånger och ramsor. 

Enligt Eidevald (2011) ska barnen involveras i förskolans genus- och jämställdhetsarbete. 

                                                 
27 En grundläggande tanke i aktionsforskning är att det utvecklingsarbete som genomförs ska ta sin 

utgångspunkt i de frågor som praktikerna ställer sig om sin egen praktik (Rönneman, 2005) 
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Då förskollärarna i studien motiverar sitt urval av sånger och ramsor utifrån barnens 

intressen och behov skulle en aktionsforskningsstudie med fokus på samlingssituationer 

samt sånger och ramsor kunna vara en bra ingång till att involvera barnen. Genom att föra 

metasamtal om sånger och ramsors innehåll med barnen kan pedagogerna urskilja hur 

barnen resonerar kring det innehåll som framställs inom förskolan. Eftersom barn även 

tycks agera mer gränsöverskridande än vuxna, vilket framgår av studiens resultat och 

genom tidigare forskning, är barnens perspektiv på innehållet en god möjlighet till att 

utveckla verksamheten utifrån ett genusperspektiv. Då förskollärare i studien uttrycker 

att det är enklare att samtala med barn, ur ett genusperspektiv, utifrån sagor kan även 

sagor vara ett komplement till sånger och ramsor. Då sagor även förekommer i förskolans 

samlingssituationer kan studien fortfarande koncentreras till samlingssituationer. Att 

utföra ett genus- och jämställdhetsarbete i förskolan underlättas även genom att föräldrar, 

eller vårdnadshavare involveras (SOU 2006:75). Eftersom sånger och ramsor är en 

naturlig del i många barns hemmiljö kan det vara en ingång till föräldrars intresse. Under 

intervjuerna förekom även resonemang och reflektioner kring förskollärarnas medhavda 

sångkort och vilka bilder som representerade varje kort i förhållande till sångens innehåll. 

Flera av förskollärarna uppmärksammade bilder som kan uppfattas upprätthållande av 

genusordningen, vilket skulle kunna studeras närmare då sångkort är vanligt 

förekommande inom förskolan. En bild- och innehållsanalys skulle därför kunna 

genomföras på förskolors samlade sångkort i och med en aktionsforskningsstudie, eller 

som ett enskilt större forskningsprojekt.  

 

Att en aktionsforskningsstudie koncentreras till samlingssituationer kan anses som 

begränsat. Då aktionsforskning i förskolan kan anses som tidskrävande för pedagogerna 

(Rönneman, 2005; Gillberg, 2009) kan en koncentrerad studie av ett vanligt 

förekommande område vara en god förutsättning för att aktionsforskning ska kunna 

påbörjas. Därmed kan en utvecklingsprocess inledas som kan nå långt mer än till 

förskolans samlingssituationer. Sammanfattningsvis skulle vidare forskning kunna 

innefatta en aktionsforskningsstudie som avser att urskilja och utveckla strategier för hur 

förskolans verksamhet kan utveckla sitt arbete med genus- och jämställdhet genom att 

utgå från innehållet förskolans samlingssituationer.  
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Bilaga 1: Förfrågan om deltagande 

Angående förfrågan om deltagande i intervjustudie 

 

Bäste förskollärare! 

Jag heter Lina Hegerius och är förskollärare som läser magisterutbildningen i pedagogik 

vid Högskolan i Skövde. Syftet med studien är att undersöka förskollärares val av sånger 

och ramsor som förekommer i förskolans samlingssituationer ur ett genusperspektiv. För 

tillfälligt finns det inte så mycket forskning inom området och därför skulle din 

medverkan vara mycket betydelsefull. 

 

Jag är därför intresserad av att genomföra en intervju med dig i egenskap som 

förskollärare. Intervjuerna kommer att genomföras enskilt och beräknas ta mellan 30-45 

minuter. Intervjuerna är tänkta att äga rum på en plats som du väljer och vid den tid som 

passar dig bäst och kommer att spelas in. Inför intervjuerna önskar jag att du tar med dig 

sångkort/sånghäften, eller annat material, som används under samlingarna i 

verksamheten, materialet kommer att ligga till grund för intervjun. 

 

Studien genomförs med hänsyn till de etiska regler som utformats efter vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (www.codex.vr.se )och kommer att vara helt konfidentiell och 

varken namn eller arbetsplats kommer att kunna identifieras. Deltagandet är helt frivilligt 

och kan avbryta när som helt. Materialet av intervjuerna kommer att avidentifieras och 

förvaras oåtkomligt för andra än mig. Resultatet av studien kommer att presenteras i en 

magisteruppsats vid Skövde högskola. 

 

Jag är mycket tacksam om du tar dig tid och bidrar med din insats. Jag hör av mig under 

veckan och hoppas på en positiv respons. För ytterligare upplysningar kontakta gärna mig 

via telefon eller e-post nedan. 

 

Tack för Din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar 

Lina Hegerius 

Mail: xxx  

Telefonnummer: xxx 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/
mailto:lina.hegerius@gmail.com


 

Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Intervjun inleds med att berätta syftet med studien samt intervjun. Intervjun fortsätter 

sedan med att den intervjuade bli ombedd att berätta om sitt yrke och verksamheten. De 

intervjuade har ombetts att ha med material från tillfällen då de brukar sjunga med barnen, 

dessa finns som underlag under intervjun. Under intervjun uppmuntras deltagaren att 

utvidga innehållet av frågorna och de nedanstående frågorna i intervjuguiden kan komma 

att ändras och anpassas under intervjuns gång.  

 

Bakgrund   

 Vad har du för bakgrund med att arbeta med musik och sång? 

 Vilka erfarenheter har du om att arbeta med genus i verksamheten? 
 

Syfte med sångsamling 

- Inleder med att be den intervjuade ge exempel på en sångsamling som fungerade 

bra, eller som fungerade mindre bra.  

 Hur ofta har ni sångsamlingar? 

 Vilka syften har ni med sångsamlingarna?  
 

Valet av sånger och ramsor 

 Vilka sånger och ramsor brukar användas i sångsamlingarna? 

 Hur väljer du/ni de sångerna och ramsorna? 

 Vilka syften har du med valen utöver sångens innehåll? 

 På vilket sätt kan ett genusperspektiv påverka valen av sånger och ramsor? 

 Hur reflekterar du/ni över läroplanens mål med att förskolan ska överföra ett 
kulturarv till barnen? Vilka kulturella värden och traditioner kan man överföra 

med hjälp av sång och ramsor? 

 

Resonemang kring valet  

 Hur diskuterar ni innehållet i sångerna/ramsorna med varandra? 

 På vilket sätt samtalar ni om innehållet i sångerna/ramsorna med barnen? 
 

Intervjun avslutas med eventuella tillägg och följdfrågor 

 

 

 

 

 

 

 


