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Abstract 

The purpose of this thesis is to find out how gender roles are described in musical lyrics written 

for children. I used gender theories that describe how stereotypical gender roles are displayed 

in music and these theories were later compared with the songbooks I studied.The thesis is a 

qualitative study to detect masculine and feminine related differences in the texts.After having 

read, analyzed and compared over 200 songs I found that the stereotype notions of masculinity 

and femininity is reflected in songs. Society has transferred in this way normative values on to 

the children through the songs that teachers choose to sing in schools. 
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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur könsroller beskrivs i musiken och visorna för 

barn. Jag använde genus teorier som beskriver hur stereotypa genusroller uppstår och genom att 

pröva dessa teorier i relation med sångböckerna, försöka finna svar på mina frågor. Studien är 

en kvalitativ studie för att upptäcka skillnader mellan maskulinitet och femininitet i text. Efter 

att ha läst, analyserat och jämfört över 200 sånger fann jag att stereotypa föreställningar om vad 

som är manligt och kvinnligt återspeglas i visorna. De normativa värderingar som samhället har 

idag överföras på detta sätt vidare till barn genom de sånger vi väljer att sjunga i skolan. 
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1. Inledning  

 

”Vart ska du gå min lilla flicka…”  

 

Visorna är ett återkommande inslag i förskolan och skolans verksamhet. Syftet med sångerna är 

ofta att skapa glädje, utveckla språket och känna gemenskap. Enligt nya läroplanen, Lgr 11 ska 

eleverna i musik för åk1-3 arbeta med ”associationer, tankar, känslor och bilder som 

uppkommer när man lyssnar på musik” och med ”Musik som knyter an till elevens vardagliga 

och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, 

samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition”( Lgr11 s.101 ). Vad är det för visor vi för 

vidare och vilken bild ger de eleverna? Just tanken kring vad det är för visor vi sjunger, fick 

mig att vilja titta på visskatterna ur ett genusperspektiv. Hur beskrivs flickorna och pojkarna i 

sångerna? Finns det traditionella genusmönster i sångerna eller finns det en mer nyanserad bild 

av genus än vad jag tror?  

 

Idag är genusvetenskap ett uppmärksammat ämne, medvetenheten om att texter och bilder kan 

lyfta fram och förstärka genus är allmänt spridd. Men texterna kan också ändra eller försvaga 

genusstereotyperna. Litteraturprofessorn Lena Kåreland skriver ” insikten om vikten av att 

belysa genusrelaterade frågor har under senare år ökat i samhället”( Kåreland 2005 s.9). Hon 

påpekar, att det finns behov av att få fram en djupare kunskap inom genusforskningen inom 

skolan och då framför allt förskolan. Forskningen har, fortsätter Kåreland, kunnat belägga att” 

genus och genusrelationer både skapas och upprätthålls i skolan”( Kåreland 2005 s.9). 

 

Ett av skolans uppdrag är att förebygga och motverka traditionella könsmönster (Lgr11 s.8). 

Ändå beskriver Kåreland att könet redan i förskolan är en reglerad norm. Kåreland betonar att 

könstillhörighet är en grundläggande del i barns identitetsutveckling, där skolan och hemmet 

har en avgörande betydelse. Barn lär sig tidigt att anpassa sitt beteende till gällande 

genusmönster och de koder som stämmer in på respektive kön (Kåreland 2005 s.10). 

Med tanke på det som står i läroplanen och vad Kåreland säger om de koder och värderingar vi 

lär barnen, blev jag nyfiken på vad det är vi egentligen sjunger för barnen i förskolan. 
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2.  Bakgrund 

Professor Ingrid Pramling Samuelsson skriver, när man talar om musik och barn bör man skilja 

på musik för barn och barnens musik. I musik för barn handlar det om visor och sånglekar. 

Vaggvisan är ett sådant exempel. Barnvisan det vill säga visan som komponerats direkt för barn 

uppstod först på 1890-talet, före det var visorna något gemensamt för både vuxna och barn. 

Barnens musik syftar på sånger och sånglekar som har sin tydliga utgångspunkt i barnens 

erfarenhetsvärld (Pramling Samuelsson 2008, s.33). 

 

En särskild del av ”barnmusikträdet” är skolvisan som har sitt ursprung i folkskolan.  

Pramling Samuelsson refererar till Märta Netersttads avhandling ” Så sjöng barnen förr” där 

det tydligt framgår att skolvisan omfattar många stilar och genrer, men att den till sin funktion 

inte förändrats mycket. Som tema har skolvisorna kategorier som ”andliga sånger”, 

”fosterländska sånger”, ”sedelärande sånger”, ”folkvisor” och ”natur- och årstidssånger” 

(Pramling Samuelsson 2008, s.34). Skolvisan hade som syfte att uppfostra och stärka moralen 

samt spegla vuxenvärldens syn på vad som ansågs vara det goda barnet. Även om sånger och 

sånglekar huvudsakligen präglats av tidens syn på uppfostrande dimensioner och 

vuxenperspektiv finns det exempel på visor som kan kallas barnens musik det vill säga 

melodier och texter som har en tydlig grund i barnens erfarenhetsvärld (Pramling Samuelsson 

2008, s.35). 

 

Skolvisan var något som också intresserade barnviseskrivaren Alice Tegner. Under 40 talet 

startade Alice Tegnér en fond som enligt donatorn skulle användas till att främja 

sångundervisningen på lågstadiet. En sen länge önskan att sammanställa en sångbok till de 

yngre barnen fanns bland folkskollärarna. Och den kunde nu genomföras tack vare fonden. 

Boken skulle enligt Tegnér inte vara uppställd efter några metodiska principer utan endast 

utgöra en samling visor som prövats och var omtyckta av barn. På detta sätt skulle samlingen 

av visor bidra till att göra sången ännu mer älskad i skola och hem. Tegnér bidrog själv med 

många av våra nu klassiska barnvisor som tillexempel ”Bä,bä vita lamm” (Nu ska vi sjunga 

1968). 

 

Under 1900-talet och fram till 1970 talet uppstod en sångkultur som beskrivs som 

”stamsånger”. Bakom begreppet låg en föreställning om att en samlad visskatt av vackra 

melodier som till exempel ”Fjäril vingad syns på Haga” (Våra visor 1962, s.63 )  
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och ”Vi går över daggstänkta berg” (Våra visor 1962, s.107 ), skulle behärskas utantill av alla 

skolbarn, så att barnen spontant skulle kunna sjunga sångerna tillsammans med andra. 

Stamsångerna” fanns formellt med i läroplanen mellan 1943-1968 (Pramling Samuelsson 2008, 

s.35). 

 

I Den musiska människan av professor Jon-Roar Björnvold beskrivs musiken som en av de 

viktigaste grundstenarna i barnets utveckling både psykiskt och fysiskt. Han menar att redan i 

fosterstadiet läggs grunden för barnets fortsatta utveckling till en ”socialt kommunicerande och 

kännande väsen”( Björkvold 2005, s. 21 ). Björkvold betonar också vikten av att kommunicera 

inte bara genom tal utan också genom att sjunga, leka och dansa. Genom kommunikationen 

utvecklas barnet på alla nivåer Björkvold fastslår, att inte stimulera de processer som barn 

använder sig av för att lära och utvecklas är ett ”inlärningsbrott”. Björkvold likställer 

inlärningsbrottet med att den ekologiska näringskedjan i naturen bryts. ”Grunden för barnets  

naturliga och äkta lärande försvagas” (Björkvold 2005, s. 120) säger han, och så småningom 

dämpas spontaniteten och leken får bara utrymme utanför skolans ramar (Björkvold 2005, s. 

120). 

3. Syfte 

Mitt syfte är att undersöka framställning av genus i de mest använda sångböckerna/sångerna för 

barn i förskoleklass. 

 

4. Frågeställningar 

Jag kommer i min undersökning att utgå från dessa två frågeställningar: 

 

 Vilka egenskaper ges flickor och pojkar i visorna? 

 Vilka genusmönster kan ses i visorna? 

 

5. Teorianknytning  

I min analys kommer jag att undersöka vilka genusmönster som kan finnas i sångerna, 

följaktligen blir begreppet genus av stor relevans för mitt arbete. Jag kommer även använda 
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mig av ett socialkonstruvistikt synsätt som teoretisk ram. I nästkommande punkter kommer jag 

att redovisa de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen och begrepp som ligger till grund för 

min undersökning.    

 

5.1 Genus en konstruktion.  
 

Enligt Magdalene Thomassen är den verklighet vi ser socialt och kulturellt konstruerad i 

samspel med människor. Socialkonstruktivism är en samhällsvetenskaplig inriktning som 

menar att verkligheten eller synvinklar av verkligheten är socialt konstruerade, dvs. att de är 

produkter av mänsklig interaktion och kollektivt handlande. Konstruktionsidén är ursprungligt 

ett kritiskt perspektiv som ifrågasätter om de sociala företeelserna är något naturligt eller har 

konstruerats. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan man säga att till exempel man 

och kvinna är biologiska kön, men att kvinnlighet och manlighet är socialt skapade kategorier. 

Det finns inget i naturen som säger hur kvinnor och män är eller bör handla utan det är 

samhällets normer och våra tolkningar som avgör vad som anses som kvinnligt eller manligt 

(Thomassen 2007,s.205 ). 

 

 5.2 Genus 
 

Genus är ett begrepp som ständigt ifrågasätts och analyseras inom genusforskningen. Inom 

forskningen finns flera teoribildningar och flera skilda synsätt på relationen mellan genus och 

kön. Jag kommer inte att gå djupare in på var och en av dessa olika teorier, men vill ändå göra 

läsaren observant på att begreppen kön och genus inte har en entydig, belagd betydelse.  

 

Litteraturprofessorn Lena Kåreland konstaterar att varje samhälle bygger på en genusordning, 

en ordning där det finns ett mer eller mindre tydligt mönster för vad som är manligt eller 

kvinnlig. Genusordningen innefattar också kopplingen mellan sysslor och beteende som sätts i 

förbindelse med manligt eller kvinnligt (Kåreland 2005 s.10). Genusordningen är en bärande 

princip i genussystemet. Den formar våra liv, både vårt mentala liv men influerar också våra 

förhoppningar och drömmar. Vad som bedöms som kvinnligt eller manligt är både kulturellt 

och historiskt betingat (Kåreland 2005 s.10). 

Ingegerd Tallberg Broman docent i pedagogik, påpekar att i genus ingår en maktdimension som 

markerar skillnader i dominans och underordning mellan könen. Genusforskningen försöker 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Man
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvinna
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problematisera relationen mellan kvinnor och män för att tydliggöra maktspelet i relationen 

mellan könen. Vad som är kvinnligt eller manligt är relaterat till kontexter men återställs i ett 

rangordnat och selektiv mönster (Tallberg Broman 2002 s. 25). Vidare påpekar hon att det rör 

sig om processer och inte några givna sanningar. ”Skolan, lärare, pedagoger är alla 

betydelsefulla aktörer i formandet av genus” säger hon (Tallberg Broman 2002 s. 25). 

 

I boken Jämställdhetsarbetet i förskola och skola (2009) återger genuspedagogen Eva-Karin 

Wedin hur professor i historia Yvonne Hirdman i sin forskning konstaterar att vi skapar 

osynliga regler och normer för hur vi ska förhålla oss till kvinnligt respektive manlig. De 

osynliga reglerna och normerna skapar på så sätt en genusordning (Wedin 2009 s.45-46). 

 

Genusordningen skapas efter två principer enligt Hirdman, i den första grundsatsen 

menar hon att vi ständigt delar in människor i olika kategorier efter kön, vi ”genusifierar” 

människor. Det gäller inte bara människor utan också tingen och fenomen runt omkring oss. 

Hon betonar också att vi ser manligt och kvinnligt som dikotomier, det vill säga varandras 

motsatser. Om flickor är snälla och söta så är pojkar motsatser, tuffa och starka. Om någon 

avviker från vår föreställning om vad som är manligt eller kvinnligt och inte passar in i 

mönstret kan det mötas av obehag och ses som omanligt eller okvinnligt säger Hirdman (Wedin 

2009 s.45-46).  

 

I den andra regeln i genusordningen beskriver Hirdman att normen för män och kvinnor i 

dagens samhälle är att ”det män är och gör är mer värt än det kvinnor är och gör” (Wedin 2009 

s. 46). Detta sätt att se på kvinnor och män, skapar en över och underordning. Genusordningen 

alstrar strukturer både på gruppnivå men även i samhället i stort. Detta innebär inte att alla 

pojkar har en höger status än flickor inte heller att alla kvinnor är underlägsna männen. Men 

alla hjälps vi åt att skapa genusordningen (Wedin 2009 s. 46). 

 

Därför är det viktigt att inte enbart tänka på vad vi säger och hur vi säger det, det är också 

viktigt att visa i handling och att ge alternativ. Att kritiskt granska det material som vi använder 

i undervisningen och på så sätt upptäcka de genusmönster som finns öppnar för att bryta gamla 

mönster och skapa nya. Att göra motstånd eller att inte passa in i mallen är ett återkommande 

dilemma i forskarnas texter. Här har skolan en betydande möjlighet att påverka så att 

traditionella normer bryts och inte förstärks, likt Tallberg Broman påpekar, att pedagogerna har 
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ett stort ansvar eftersom de är så betydelsefulla aktörer i formerandet av genus (Tallberg 

Broman 2002, s. 25). 

 

6. Tidigare forskning 

Då jag funnit ytterst begränsat utbud av forskning kring barnvisor och ännu mindre om visor ur 

ett genusperspektiv har jag fått vidga mitt perspektiv. Jag kommer därför att i följande avsnitt 

redogöra för forskning kring musik, litteratur och undervisning som jag anser vara relevanta för 

min egen analys och kort förklara varför jag valt just dessa undersökningar. Jag har rubriksatt 

efter forskarens eller utredningens namn. 

 

6.1 Scheid 
 

I doktorsavhandling Musiken, skolan och livsprojekt har Manfred Scheid tittat på ämnet musik i 

skolan och hur ungdomar använder sig av musik i skolan respektive på fritiden. Han kom fram 

till att ungdomarna visar sin identitet med musiken. Både individens identitet men även 

gruppers identiteter. Musiken för ungdomar är starkt förknippade med känslor. Han framhåller 

också att musiken i skolan och musiken på fritiden samverkar, ungdomarna erfor att musiken 

från fritiden användes i skolan och vise versa. Studien visar att elever upplever det som om 

musikundervisningen i skolan fyller en stor funktion eftersom den ger tillgång till ytor att spela 

och presentera sin musik. I skolan finns utrustning, lärare och andra elever. Att spela och 

sjunga tillsammans skapar en samhörighet enligt eleverna (Scheid 2010).  

 

6.2  Varköy 
 

Även i ett forskningsprogram för Musikhögskolan vid Örebro universitet skriver Öivind 

Varköy, professor i musikvetenskap, om identitetsskapande. Musiken är en viktig beståndsdel i 

identitetsskapande bland ungdomar säger han. Trots musikens ökande närvaro och roll för barn 

och ungdom har musikämnet i skolan motsägelsefullt nog blivit svagare under senare 

decennier, skolans musikundervisning har t ex krympt, räknat i undervisningstimmar (Varköy 

2009). Både Scheid och Varköy påvisar i sina studier vikten av musiken som en del av 

identitetsskapande. Ifall det är så att musiken skapar barnens identitet blir det viktigt att studera 

hur musik, t.ex. barnvisor, skildrar kvinnor och män. Och på så sätt se om det finns ett 
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återkommande mönster. Jag kommer också att titta på vilka olika identiteter och förebilder som 

sångerna förmedlar. För att försöka besvara min frågeställning. 

 

6.3 Kåreland 
 

Även Kåreland har tittat på identitetsskapande och då sett på studier gjorda i Sverige på 

området könssocialisation. Hon konstaterar att barn redan vid tvåårsålder är könsmässigt 

medvetna. Könsidentiteten formas i interaktion och vardagligt samspel med andra och därför 

spelar förskolan en stor roll som arena i detta sammanhang. Barn övar och prövar ett 

könsspecifikt beteende genom leken och den sociala samvaron med andra barn (Kåreland 2005 

s. 72). Kåreland skriver likt Varköy och Scheid om hur könsidentitet skapas i samspel med 

andra, hon menar att förskolan spelar en stor roll i den processen. På förskolan används 

sångsamlingen som en del i den sociala träningen och samvaron och därför är visan en stor del 

av förskolans vardag. Därför vill jag se på vilket utbud det finns av sånger som används på 

förskolan och framförallt då ur ett genusperspektiv. 

 

6.4 Statens offentliga utredningar. SOU 
 

Statens offentliga utredningar SOU, påvisar att det inte går att förhålla sig till genusordningen 

utan att samtidigt förhålla sig till de heteronormativa synsätt som råder idag. Båda systemen 

grundar sig i ett könsdualistiskt synsätt där kvinnligt och manligt är varandras dikotomier. 

Pojkar och flickor förväntas vara på ett bestämt sätt i förhållande till varandra och inbyggt i 

genussystemet finns normer och värderingar på vad som är normalt eller onormalt. Det som 

anses som normalt för flickor är inte det samma som för pojkar (SOU 2006:75 s.161). Vidare 

konstaterar SOU att genussystemet och heteronormativiteten är tätt sammanflätade och detta 

ställer stora krav på jämställdhetsarbetet i skolan, arbetet innebär inte bara att arbeta med 

flickor och pojkars roller och positioner, utan också att arbeta med de heterosexuella normer 

som råder. Heteronormativitet innebär att ett samhälle har heterosexualitet som norm för 

människors sexualitet. Normen kan enkelt summeras som att människor förväntas åtrå och 

skapa sexuella relationer mellan varandra och då med det motsatta könet det vill säga, kvinnor 

åtrår män och vice versa. Problemet med heteronormativiteten är, att den kränker homo- och 

bisexuella parallellt som den ställer upp förväntningar på att vuxna och barn ska leva på ett 

bestämt sätt. Dessa kränkningar tar sig ofta svårgripbara uttryck som till exempel 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Heterosexualitet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Norm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Man
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sexuell
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvinna
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osynliggörande, stereotypa värderingar och kulturell dominans. Dessa uttryck kan vi identifiera 

i lekar, sagor och sånger. Det är sällan dessa aktiviteter visar på andra möjligheter på att vara 

och leva än den heterosexuella normen (SOU 2006:75 s.161). Jag vill i mitt vetenskapliga 

arbete granska om stereotypa värderingar också återkommer i visorna jag valt att undersöka.  

 

Sagor och berättelser har flera uppgifter att fylla, barns språkutveckling är en viktig del, men 

berättelserna påverkar också barnens syn på världen. (SOU 2006:75 s.112). 

SOU fann i en studie på förskolor att den barnlitteratur som användes på förskolorna hade 70% 

av böckerna manliga huvudpersoner. I SOU forskningsprojekt ”genusperspektiv på barn- och 

ungdomslitteratur i skolan”( SOU 2004:115 s.19) påvisas en liknande bild. I studien ingick 23 

förskolor, även här kunde utredningen påvisa att urvalet av litteratur var mycket  

traditionellt, utom på en av förskolorna där pedagogerna medvetet arbetade med genusfrågor 

( SOU 2004:115 s.19). Studien gjord av SOU visar att det manliga genuset är mer framträdande 

i de sagoböcker som användes på förskolorna än det kvinnliga genuset, i min undersökning vill 

jag se om samma fenomen förekommer i visorna. 

 

6.5 Fagrell 
 

Kåreland refererar i sin bok till genus forskaren Birgitta Fagrell, som skriver i sin avhandling, 

”när barn själva beskriver män och kvinnor, kopplas kvinnligt till snäll eller snällhet och 

manligt till flitig och skötsamhet” (Kåreland 2005, s. 73). Fagrell konstaterar att snällhets epitet 

är genusladdad, liksom bråkigheten som relateras till pojkar. Fagrell lät också barnen 

kommentera vilka sysslor de ansåg vara kvinnliga respektive manliga. Omsorg ansågs som 

något kvinnligt, att ägna sig åt sig själv som något manligt. Generellt ansåg barnen att 

lönearbete var något manligt och att kvinnor både knöts till lönearbete och arbete i hemmet, en 

förklaring till det kan vara konstaterar Fagrell, att många kvinnor dubbelarbetar. De 

vardagssysslor som städa, handla bädda, vattna blommor och så vidare ansågs som kvinnliga. 

Sysslorna nedvärderades och ansågs inte som värdefulla eller glorifierades inte på något sätt 

(Kåreland 2005 s. 73-74). 

Fagrells forskning visar på hur barn relaterar sitt genus till vissa ord som t.ex. snäll= flicka eller 

busig = pojke. Jag vill i min undersökning se om dessa ord även i sångerna kopplas till olika 

genus. Jag kommer också se på om texten i visorna gör gällande att något skulle vara manliga 

sysslor eller typiskt kvinnliga sysslor. Fagrell fann också att pojkarna uppfattade sin egen 
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förmåga som större än flickorna och då framför allt inom områden som idrott. Fagrell fastslår 

också att, flickor är villiga att kliva in i den manligt genusifierade världen, men att pojkar inte 

är lika ivriga att kliva in i den kvinnliga (Kåreland 2005 s. 73-74) Målar sångerna upp en typisk 

manlig värld och vise versa eller har visorna en neutral arena där pojkar och flickor gör samma 

saker?  

 

6.6  Nikolajeva 

 

Professor i litteraturvetenskap Maria Nikolajeva förklarar i sin bok ”Barnbokens byggklossar” 

(Nikolajeva 2009) om hur man identifierar och kategoriserar olika gestalter i böcker. 

Personerna i sagorna kan ses som öppna eller slutna. Om en figur är öppen, finns en 

möjligheten för läsaren att utifrån sin egen erfarenhet tillskriva en karaktär i boken eller 

berättelsen sina egna drag, och det kanske på ett sätt som inte författaren tänkt sig. En stängd 

person inbjuder inte till sådana tolkningar och läsaren godkänner att man inte kan säga något 

om dess beteende (Nikolajeva 2009, s.86). 

 

Nikolajeva nämner också runda och platta karaktärer. En platt karaktär är en figur som 

oftast bara har en egenskap. En platt karaktär kan även representera en grupp av människor 

med ett visst beteende och kallas då ”stereotyp”. Den stereotypa karaktären uppträder som den 

förväntas. När en pojke eller flicka i en bok uppträder på sådant sätt det vill säga uppträder 

enligt det mönster som är rådande, kallas det för genusstereotyper. En rund karaktär är 

motsatsen till den platta och kan ha flera olika förmågor eller karaktärsdrag, både bra och 

dåliga (Nikolajeva 2009, s.110,129). Förekommer dessa karaktärs bildningar även i visorna och 

i så fall hur? 

 

Nikolajeva har konstruerat ett schema där hon visar på den dikotomi mellan kön som finns i 

sagorna. Dessa motsatser är exempel på egenskaper som en stereotyp karaktär kan ha. Med 

hjälp av schemat nedan kan man tydligare se hur manliga och kvinnliga karaktärerna i 

barnböcker framställs. 

Pojkar   Flickor 

Starka   Vackra 

Känslokalla   Emotionella 

Bråkiga   Lydiga 
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Självständiga  Beroende 

Aktiva   Passiva 

 

Och så vidare. (Nikolajeva 2009, s129). 

Jag kommer att i min analys se, om man på samma sätt skulle kunna göra ett schema över 

stereotyper i barnvisornas? 

 

7. Urval 

I följande avsnitt kommer jag att tydliggöra på vilka grunder jag gjort mitt urval av empiriskt 

material. I studien har jag valt att fokusera på förskoleklass. Jag har besökt två grundskolor som 

ligger centralt i den kommun jag valt att arbeta inom och fått reda på vilka 2 sångböcker de  

använder mest på sina musiktimmar och sång-samlingar. Jag har även besökt huvudbiblioteket 

på orten för att få reda på vilka de två mest utlånade sångböckerna för barn var under vt-2011. 

Sammantaget blev det 6 stycken visböcker. Skolor och bibliotek valdes utifrån 

närhetsprincipen, då de ligger i den kommun jag bor och var därmed lättillgängliga.  

 

Ur sångböcker har jag gjort ett urval på de sånger som direkt eller indirekte handlar om eller 

beskriver manliga respektive kvinnliga karaktärer och egenskaper. Jag har även valt att ta med 

sånger som handlar om djur eller fantasifigurer som har manliga eller kvinnliga benämningar, 

som till exempel troll-mor eller mamma Mu. 

 

I många sånger nämns flera olika könstillhörigheter men jag har valt att titta på vem eller vad 

sången handlar om. Som till exempel Bä, bä vita lamm, (Våra visor 1962, s.24) sången handlar 

om lammet, visserligen nämns mor, far och lillebror men det är om lammet vi sjunger och 

lammet har ingen könstillhörighet, därför har jag valt bort den visan i det sammanhanget. I 

”Tomtegubben hade snuva” (Den skimrande, Barnkamrar boken 2011.s 54) handlar sången 

både om tomtefar och tomtemor som hjälper honom med snuvan, då har jag valt att se på 

sångens två huvudpersoner, mor och far. Ibland kan det vara svårt att veta vem visan handlar 

om, i ”Far jag får inte upp min kokosnöt” (Den skimrande, Barnkamrar boken 2011.s 128) till 

exempel går det inte att utläsa vem som inte kan få upp nöten utan texten säger bara att jag kan 

inte, men om jag är en han eller hon går inte att utläsa. I dessa fall jag valt att inte se närmare på 

visan. 
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Anledningen till att jag endast använt 2 sångböcker från varje enhet är för att begränsa det stora 

utbud som finns av sång och visböcker. Sammantaget är det 689 sånger i de 6 böckerna jag 

valt. Efter att ha räknat bort dubbletter som fanns av sångerna och valt ut de visor som handlar 

om flickor/pojkar eller manligt/kvinnligt, är det sammanlagt 223 st. visor som jag  

arbetat med. (bilaga 1). Av dessa har jag även valt ut ett mindre antal som jag gjort en mer 

djupgående studie av i min analys. Dessa sånger valdes på grund av att de antingen stod för 

allmänna värderingar och på detta sätt påvisade ett mönster som återkommer. Eller så stack 

visan ut från de övriga visorna på något sätt enligt min uppfattning. Med stack ut menar jag 

visor som väckte omedelbara frågor hos mig som t.ex. ”Herdinnan” (Våra visor 1962, s. 6). 

Där vallar flickan lamm (litet djur) och pojken får (stort djur), varför vallar pojken och flickan 

olika stora djur? 

 

Ett större urval hade kanske varit relevant om jag gjort en kvantitativ studie. Men då jag inte är 

ute efter att räkna hur frekvent ett fenomen förekommer, utan jag vill undersöka om det 

förekommer och hur texterna beskriver en företeelse, ansåg jag det mer skäligt att använda ett 

mindre antal texter och undersöka dessa mer ingående. I analysen har jag medvetet valt att 

fokuserat på genus som grundbegrepp, detta gör att andra perspektiv blir obeaktade. 

 

8. Empiriskt material 

Det insamlade material som ligger till grund för min undersökning är sång och visböcker som 

används på de två skolor och det bibliotek jag har haft kontakt med. Jag har medvetet valt att  

använda bokens titel i stället för författare, då sångböckerna innehåller mängder av författare 

och kompositörer. Bokens titelförfattare redovisar mer vem som sammanställt valet av visorna 

än vem som skrivit sångerna. I följande avsnitt kommer jag att redovisa vilka sång böcker jag 

valt och göra en kort beskrivning av varje enskild visbok. Översikt över varje enskild visa finns 

i bilaga 1. 

Litteraturgenomgång: 
 

8.1 Barnens Älsklingar (2008) 

 

80 sånger plus cd-skiva. Av dessa har jag valt att se närmare på 8 stycken sånger. 
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Boken tillhör en av de modernare sångböckerna för barn. Här följer en cd-skiva med som 

innehåller alla sångerna i boken med musik. Boken innehåller sånger som sträcker sig från de 

klassiska sångerna som ”Imse, vimse, spindel ”(s.36) till nyare melodier som ”Fem små 

apor”(s.44) Bilderna är färgglada och illustrerar sångerna på ett lekfullt sätt.  

 

8.2 Den skimrande, Barnkamrar boken (2011) 

    

153 sånger. Av dessa har jag valt att se närmare på 28 stycken sånger.  

Boken ingår i en serie av böcker som innehåller både ramsor, sånger och sagor. Även i denna 

bok medföljer en cd-skiva med sångerna. Bilderna är färgsprakande och skildras av  

trendiga illustratörer. Många av visorna är hämtade ur barnböcker så som Madicken med 

”Pilutta visan” (s.66) eller ”mamma mu”(s.50), men även klassiska barnvisor som ”Majas 

visa”(s.8) finns med. 

 

8.3 Disney sångbok (2001) 

 

44 sånger. Av dessa har jag valt att se närmare på 19 stycken sånger. 

Sångerna är hämtade ur Disneys filmrepertoar. Bilderna är enkla svartvita illustrationer på 

figurer ur filmerna. Sångernas karaktärer är övervägande djur eller sagoprinsessor och  

sagoprinsar. Sångerna är tagna är från både äldre filmer som ”Askungen”(s.3) och ”Mary 

Poppins”(s.27)till nyare filmer som ”Mulan”(s.113) och ”Toy Story”(s.94) 

 

8.4 Nu ska vi sjunga (1968)  

 

142 sånger. Av dessa har jag valt att se närmare på 54 stycken sånger.  

Nu ska vi sjunga tillhör en av de klassiska sångböckerna. Den orangefärgade boken har använts 

i skolan sen 1943 och innehåller alla de klassiska barnsångerna. Bilderna är illustrerade av Elsa  

Beskow, känd barnboksillustratör men även författare till böcker så som Tant grön, Tant brun 

och Tant gredelin och Hattstugan. Sångboken ”Nu ska vi sjunga” (1968) togs fram efter en 

donation från Alice Tegnér som ville främja sångundervisningen på lågstadiet. Alice Tegnér 

bidrog själv med många av visorna i boken, som bland annat ”Bä, bä, vita lamm” (s. 24) och 

”Ekorren satt i granen” (s.50)  
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8.5 Våra bästa barnvisor (2008) 

 

198st sånger. Av dessa har jag valt att se närmare på 71stycken sånger. 

Boken är sparsamt illustrerat med små akvareller som illustrerar visorna. Boken är uppdelad i 

kapitel efter teman som till exempel, visor om djur eller årstider. Visorna är plockade ur den 

traditionella visskatten men också visor från tv-program som ”Bananer i pyjamas” (s.112). 

Även moderna varianter på klassiska barnsånger finns med, som ”Rockspindeln” (s.180) och 

”Spindelmannen” (s.181), två olika varianter på ”Imse, vimse spindel” (s. 181) 

 

8.6 Våra visor (1962) 

 

72 sånger. Av dessa har jag valt att se närmare på 59 stycken sånger. 

Våra visor är en serie böcker framtagna som ett undervisnings material i musik. Bilderna är 

mestadels svartvita med inslag av en eller två färger. Boken våra visor är uppdelad efter  

årskurser från åk1 till åk 3. Författarna skriver i lärarhandledningen i ”Våra visor” (Våra visor 

1962), några av visorna i denna samling ställer högre krav på både sångligt och musikaliskt. 

Men att musikundervisningen på detta stadium, fortfarande bör inrymma mångsidig aktivitet i 

musikämnet och därför finns både rytmik och rörelse lekar med i boken. (Våra visor 1962) 

 

9. Metod 

Jag har valt att använda mig av innehållsanalys som metod för att analysera mitt empiriska 

material. Min undersökning har som mål att beskriva textinnehåll och de begrepp som finns i 

sångtexterna som knyter an till genus. För att på så sätt se vilka genusmönster finns att 

återfinna i texterna. Det vill säga hur beskrivs flickor och pojkar i texten? Mitt mål var att 

enbart analysera texterna i sångerna, men i undersökningen och beskrivning av visböcker och 

sånger krävs ibland att jag även tar in bildernas inverkan på texten för att guida läsaren i min 

forskning. Jag kommer i det följande stycket att förklara begreppen innehållsanalys och 

hermeneutik, och varför jag använt mig av dessa metoder.   
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9.1 Innehållsanalys 
 

Termen innehållsanalys används först och främst i analyser där man vill kvantifiera något eller 

någonting i texter, det vill säga forskaren vill räkna eller mäta vissa företeelser i en text. Men 

innehållsanalys kan även användas på ett kvalitativt sätt. Då syftar metoden till att på ett 

systematiskt sätt beskriva ett textinnehåll. (Bergström & Boreus 2005, s.19).  

 

I min analys kommer jag att använda mig av en kvalitativ metod och för att titta på vilka ord 

som används för att beskriva flickor respektive pojkars egenskaper i de olika barnvisorna, för 

att på så sätt tolka och se om det finns ett mönster som återkommer. Min kvalitativa 

undersökning har ett hermeneutiskt synsätt vilket gör att resultatet av analysen är tolkad utifrån 

min förståelsehorisont. 

 

9.2 Hermeneutik 
 

Tolkningen är en av grundbultarna inom hermeneutiken. Thomassen beskriver hur filosofen 

Hans-Georg Gadamer beskrev att, det vi tolkar inte är individuellt utan är kulturellt skapat 

eftersom vi ingår i ett större sammanhang som omfattar både tid, rum och sociala miljö. De vi 

tolkar enligt Gadamer är filtrerat genom vår egen erfarenhet och bakgrund (Thomassen 2007 

s.178). Gadamer menar att vi inte alltid kan tolka allt, då vissa saker då ligger bortom vår egen 

erfarenhet och förståelsehorisont. Dock kan vår horisont alltid vidgas och flyttas ju mer vi 

möter andra och konfronteras med andras idéer och influenser. Forskaren inom hermeneutiken 

försöker huvudsakligen svara på frågorna, vad är det som visar sig och vad är innebörden i det? 

Hermeneutiken har utvecklats från en lära om texttolkning till en mer allmän teori om 

förståelse i vidare mening (Thomassen 2007, s.104, 180). 

 

En svårighet med ett hermeneutiskt tolkningssätt som jag ser det är att, jag som forskare tolkar 

ur min förståelsehorisont och läsaren eller en annan forskare ur en avvikande. Det är därför 

viktigt för mig att ha detta i åtanke när jag gör min analys av texterna för att få en så sann 

undersökning som möjligt. I en sann analys menar Gadamer att vi tar in en texts mening utifrån 

den förförståelse vi har och att denna förståelse förändras i mötet med texten. Inom 

hermeneutiken talar man om förförståelse eller fördomar. Ordet fördomar skall inte förknippas  
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med den negativa klang det har idag, utan fördomar är de som över huvud taget gör det möjligt 

för oss att förstå något. Och det är endast mot bakgrund av den förståelse vi redan har som vi 

kan processa det nya vi möter. Med förförståelse menas följaktligen de kunskaper vi redan bär 

med oss och där med ligger till bakgrund för hur forskaren tolkar det insamlade materialet.  

Utifrån detta resonemang menar Gadamer att det inte finns en sanning. Detta måste man 

förhålla sig till när man vill tolka texten så förutsättningslöst som möjligt.  I processen öppnar 

vi oss för att texten har något att säga och ger oss ett meddelande om att den kan vara 

meningsfull och sann för mig (Thomassen 2007, s.185). 

 

10. Resultat  

I min resultatdel kommer jag först att redovisa vad jag sett i ett större sammanhang i visorna 

och där efter kommer jag att redovisa en mer tematiserad överblick över de olika genusrollerna 

jag fann i visorna. 

 

I de 6 visböckerna är det sammantaget är det 689 sånger. Av dessa valde jag 223 st. visor att 

arbetat med (bilaga 1).  

 

10.1 Sammantaget resultat 
 

 131 av de 223 sångerna handlade om män/pojkar. 

 92 av de 223 sångerna handlade om kvinnor/flickor. 

 18 av sånger fanns både kvinnlig och manlig karaktär med. 

 Det sjungs om mor, far och bror i sångerna men sällan syster. 

 Far eller den vuxna mannen har ofta ett yrke.  

 Mor eller den vuxna kvinnan har mycket få yrken.  

 Barn, både pojkar och flickor betecknas ofta som liten eller lilla. 

 Kvinnligt paras ihop eller likställs med blommor, varmt och ljust, glad, vår/sommar. 

 Manligt paras ihop eller likställs med, yrken, djur, skog, höst/vinter. 

 Djurkaraktärer har oftast manligt genus. 

 När man sjunger om djur och kvinnor handlar det om omvårdnad. 
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 50 av de 223 visorna har ett yrke i titel som ofta kopplas till ett manligt yrke, t.ex. Polis, 

brandman, bagare. 

 2 av de 223 visorna har ett yrke i titel som ofta kopplas till ett kvinnligt yrke, t.ex. 

herdinna, fröken (lärarinna). 

 24 av sångerna handlade om ett djur med manlig karaktär. 

 4 av sångerna handlade om djur med kvinnligt karaktär. 

 Pojkarna ser sig om i världen. 

 Flickorna drömmer och väntar. 

 I familjen är far sträng och handlingskraftig, mor är snäll och varm. 

 Alla vaggsångerna förknippades med mor genom ord eller bild. 

 Flickor leker med dockor, dansar, hoppar hage. 

 Pojkar far omkring i bilar, på kälkar, spelar kula och slår på trummor. 

 

10.2  Bilden av kvinnligt och manligt  

 
I följande stycke kommer jag att djupare analysera hur de olika genusen gestaltas i visorna. Jag 

har tematiserat genusrollerna i fyra olika kategorier. Dessa är mor/kvinna, far/man, flicka och 

pojke. 

 

Mor/kvinna 

Den blida modern sjunger för sitt lilla barn på den soldränkta, blommande sommarängen. Så 

skulle man kunna beskriva moderns roll i barnvisorna med en mening. I sångböckerna  

jag undersökte, såg jag att moderns roll är starkt förknippad med godhet och tålamod i visorna. 

Hon sörjer för barnets välgång och outtröttligt löser hon allas problem. När hon någon gång 

bannar det lilla barnet är det endast av ren godhet och uppfostrings syfte.  

 

Om visan inte har en modern som kvinnlig figur är hon oftast en tant. Tanter kan i kontrast till 

modern vara lite sträng eller rent av lite stolliga. Om den kvinnliga figuren är okvinnlig det vill 

säga inte följer normen för hur en kvinna ska vara, är hon oftast ett troll eller häxa.  
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När jag tittade på bilderna som illustrerade vaggvisor såg jag att de alltid avbildades med en 

kvinna. Ofta var modern avbildad med ett barn i famnen eller barnet liggande i en vagga. Och 

med mild blick ser hon på det slumrande barnet. Alltid klädd i klänning och med långt hår. 

 

10.3 Bilden av far/mannen i visorna 
 

Far/man 

Rak i ryggen går han genom livet i sångerna. Han far ut i krig och skördar sin åker, han murar, 

bygger och hugger skog. Han sliter och arbetar och aldrig, aldrig klagar han. Sina barn fostrar  

han till starka män och söta flickor. Han är lång och reslig och sträng. Och oftast handlar visan 

om det yrke han förfogar över, som till exempel, ”här är polisen”(Nu ska vi sjunga 1968, s.76 ) 

eller ”sockerbagaren” (Våra bästa barn visor 2008, s.194) Man kan tänka att polisen eller 

bagare också skulle kunna vara en kvinna, men texten säger ”här är polisen… han visar hur 

man…” (Nu ska vi sjunga 1968, s.76)och ”en socker bagare, han bor…” (Våra bästa barnvisor 

2008, s.194 )  

 

En annan roll mannen har i sångerna är, grevar, kungar, baroner, rika och mäktiga män som 

styr sitt rike. Hjälte har också en framträdande ställning hos den manliga figuren, både som 

soldat och riddare, men även som den fagre prinsen som räddar prinsessan. 

 

Djurkaraktärer kopplas oftare samman med manligt. Antingen genom mansnamn eller att de 

har manliga egenskaper eller benämns som han. T.ex. i ”Björnen sover, han är inte farlig” 

(Barnens Älsklingar 2008, s.48). I de sånger jag undersökte fann jag att, hund, häst, ekorre, älg, 

valross, krokodil, mullvad fick vad som kan tolkas som manliga egenskaper. Karaktärer med 

kvinnliga egenskaper eller namn fann jag däremot bara i två sånger, djuren i sångerna var katt 

och ko. 

 

10.4 Bilden av flickan i visorna 
 

Flickan 

Den söta flickan, dansar sjungande i solens sken, alla blommor plockar hon och utan sorger 

sköter hon sin lilla docka i visboken. Hon är mammas lilla hjälpreda och hon lyser upp världen 
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för alla runt omkring. Aldrig stökar hon till eller gör något förbjudet. Hon väntar tålmodigt på 

vännen sin, sköter alla djuren, bakar kakor och ser till att alla mår bra. 

 

Flickan i visorna leker lekar som hoppa hage och dansa. Hon aktiverar sig med att städa, plocka  

blommor, passa syskonbarn och baka. Den enda leksaken hon har är dockan och den pysslar 

hon om som en riktig mamma. 

 

Ofta när visorna i sångböckerna inte har något uttalad genus -tillhörighet kunde jag se att texten 

förstärktes med en bild, som leder in betraktaren till rätt fack. I sånger som t.ex. katten Snurrans 

födelse dag (Den skimrande, Barnkamrar boken 2011.s 70) förstärks genus-tillhörigheten inte 

genom orden utan av att illustratören gett katterna bröst för att visa här är det en flicka/kvinna.  

Ett liknande fenomen uppstår i visan ”midsommar blomster” (Den skimrande, Barnkamrar 

boken 2011.s 80)sången handlar om blommor och om kalas, 

 

 ”Midsommar blomster från solskens snår jag plockar och  

sätter i nytvättat hår. En stor bukett ska jag sätta i vas för idag 

är det sommarkalas”( Den skimrande, Barnkamrar boken 2011, s.80).  

 

Texten säger inget om att det är en flicka som sjunger, men bilden visar en flicka som tvättar 

sitt långa hår över en balja på en blommande sommaräng. Åter igen, sol, blomma, omvårdnad, 

att plocka bukett till kalas och tvätta håret likställs med flicka.  

 

Temat blomma förekommer ofta både i text och illustrationer, när det gäller flickor. ”Blåsippor 

ute i backarna står, niger och säger att nu är det vår” (Barnens Älsklingar 2008, s.100 ) 

blomman niger och för att förstärka att det är en flicka, är bilden illustrerad av en flicka i blå 

klänning med en krage som bildar kronblad till en blomma. Samma sak med visan ”Lilla 

tussilago, lilla tusselull, har du målat kjolen med solens klara gull? (Nu ska vi sjunga 1968, s.61) 

Även den med en bild av en liten tös i gul kjol och krage som bildar kronblad. Sånger med 

blomteman använder också flicknamn för att koppla till kvinnligt genus, som t.ex. ”lilla Rosa 

nyponblomma” (Nu ska vi sjunga 1968, s.64 ). 
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Flickorna försvinner i sången! I flera sånger upptäckte jag att visorna har med mamma, pappa, 

och bror men ingen syster. Som t.ex.” bä, bä vita lamm” helgdagsrock åt far, söndagskjol åt 

mor och två par strumpor åt lille, lillebror (Nu ska vi sjunga 1968, s.24).  Ingen syster, samma 

sak i ”barnens blues” där lyder texten, ”Vi sjunger mammas blues för hon är snäll, vi sjunger 

pappas blues när han är trött och vi sjunger brorsans blues för han är tuff”. Men inte ett ord om 

hur de sjunger systerns blues (Våra bästa barn visor 2008 s.88). Även i Herr krokodil, fru 

krokodil och lille krokodilen lilleman (Nu ska vi sjunga 1968 s.42), har syster försvunnit. 

 

10.5 Bilden av pojken i visorna 
 

Pojke 

Äventyrslysten och modig är pojkens etikett. Sorglös reser han ut på äventyr och vinkas farväl 

av sin oroliga moder. Han leker lekar som spela kula och hoppa bock. Han aktiverar sig med att  

fiska, trummar på trumma och resa runt i världen i visan. Pojkarna kan liksom den vuxna 

mannen ha ett yrke, som till exempel sjömansgosse, herde eller sotarpojke. Jag konstaterade att 

pojken speglar mycket bilden av den vuxne mannens värld i visorna. Liksom den vuxna 

mannen ägnar han sig åt att jaga, fiska och köra bil. Han är modig, arbetsam, busig och ibland 

lite fräck. Men den lilla gossen visar också sin ömma sida när han skyndar hem till mor.  

 

När det manliga genuset i klär sig en djurroll är det ofta ett starkt, farligt eller stort djur. Som 

Björn i ” Björnen sover”(Våra bästa barn visor 2008, s.60), krokodil i ”krokodilen i bilen” 

(Våra bästa barn visor 2008, s. 11) eller älg i ”älgarna säger” (Våra bästa barn visor 2008, s. 

189). 

 

I visböckerna jag studerat fann jag också att de illustrerade bilderna av pojkar oftast är en bild 

med ett eller två barn i rörelse. Markant ofta är han ute och går eller vandrar i bilden. Fula 

grimaser eller tokiga positioner är något som också tillfaller pojkarna. Jag kunde också 

konstatera att pojkar illustrerades gång på gång med något i handen och markant ofta är det en 

käpp eller stav, men också leksaker av olika slag, som flygplan eller trumma. Om flickorna 

håller något i handen är det blommor eller en annan flicka eller pojke. 
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 11. Analys  

I följande stycken kommer jag analysera de resultat jag fått fram i min undersökning. Jag 

kommer att använda mig av en kvalitativ innehållsanalys för att på så sätt svara på den 

frågeställning jag har. 

 

Innehållsanalys syftar här på att, på ett systematiskt sätt beskriva ett textinnehåll. Jag kommer 

att granska resultaten jag fått fram av visböckerna och genom detta tillvägagångssätt tolka  

och se om det finns ett mönster som återkommer. Den kvalitativa undersöknings metoden har 

ett hermeneutiskt synsätt vilket gör att resultatet av analysen är tolkad utifrån min 

förståelsehorisont. 

 

11.1 Identitetsskapande  
 

Sångsamlingen är en stor del av förskolans vardag. Kåreland säger, genusidentiteten formas i 

interaktion och vardagligt samspel med andra och därför spelar förskolan en stor roll som 

arena, en sådan arena är t.ex. samlingen, hon fortsätter, barn övar och prövar ett könsspecifikt 

beteende i den sociala samvaron (Kåreland 2005, s. 72). Även Varköy betonar att 

identitetsskapande sker i samband med andra, han menar att musiken är en viktig beståndsdel i 

formningen av identitet bland unga människor (Varköy 2009). Om identiteten formas som 

Kåreland säger av samspelet med andra och att musiken är identitetsskapande som Varköy 

betonar, vad gör då visor som ” När mamma var liten” (Våra bästa barnvisor 2008,s.213) med 

en flickas självbild om man sjunger liknande sånger på sångsamlingen?  Visan handlar om 

flickan som är rar och snäll, men är alldeles för tjock och har konstig näsa och konstiga öron. 

Hon ser inte ut som hon ska, men som en tröst säger hennes pappa att han accepterar henne 

ändå. 

 

Sången kanske ses som ett udda exemplar men den är skriven av en av våra mest folkkära 

författare och sångskrivare, Astrid Lindgren. Texten lyder som följer: 

 

Vers 1: ”När mamma var liten då var hon så rar och så tjock 

och så trind som en bulle och då sa hennes far att den ungen är 

rar men hon ser inte ut som hon skulle, tycker jag, tycker jag,  
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nej hon ser inte ut som hon skulle ”( Våra bästa barn 

visor200, s.213). 

 

Vers 2: ”När mamma var liten då var hon så rar och pigg som en 

ärta det var hon, och då sa hennes far att den ungen är rar men en 

tjock liten mage det har hon tycker jag, tycker jag… ja en tjock 

liten mage det har hon.” ( Våra bästa barn visor2008, s.213). 

 

I vers 3, är hon pigg som en kattunge, men det är fel på hennes 

öron och i vers 4 är hon snäll som en gullhöna men har en konstig 

näsa enligt fadern (Våra bästa barn visor2008, s.213). 

 

Slutligen i vers 5 går texten: 

 

 ”när mamma var liten då var hon så rar fast hon inte såg ut som 

hon skulle, tänk då sa hennes far: en sån unge jag har. Hon är go 

som den goaste bulle och så söt och så fin och rund och rar, tänk 

så bra att hon blev som hon skulle” (Våra bästa barn visor2008, 

s.213). 

 

Vad sänder visan för signaler till barnen?  Kan man säga att hon ändå duger? Visan har som 

moral att du duger som du är men, ändå påpekas alla brister hon har. Fixeringen vid utseendet 

återkommer i visorna, flickorna i sångerna är nätta, fina och sätter blommor i sitt hår. Pojkarna 

beskrivs inte på samma sätt utan bedöms på sitt sätt att vara, så som modig, stark och ärlig. 

 

11.2 Genusordning 
 

Flera av sångerna handlar om hur flickor ska se ut eller föra sig. Som i sången” danslåt” (Nu 

ska vi sjunga 1968, s.84) texten lyder i vers 2: 

 

 ”Lit-ti lit-ti-li, lit-ti-lit-ti-lej jag är så glad att få dansa med dig. 

Du är så söt, lit-ti lit-ti-li, lit-ti-lit-ti-lej, du är så nätt, Lit-ti lit-

ti-li, lätt.”(Nu ska vi sjunga 1968, s.84) 



Vad sjunger pedagogen? 

 

 

 

26 

 

I visan ”Marschleken” (Våra bästa barn visor 2008 s. 200) sjunger vi om någons vandrings 

dag. Det går inte att utläsa om jag är en pojke eller flicka som berättar, men människorna 

han/hon möter beskrivs som följande: 

  

 ”En dam så nätt och fin, hon trippar fram med vänlig min”. 

 ”liten jänta, kvick och nätt, hon kasta boll på detta sätt” 

 (Våra bästa barn visor 2008 s. 200). 

 

De manliga karaktärerna i visan benämns på detta sätt: 

 

 ”en herre stolt och tvär, han spatserade så här” 

 ”en soldat som gick i takt tu, solbränd rak som en hindu”. 

 ”en trumpetare till häst, ut han red som till en fest” 

(Våra bästa barn visor 2008 s. 200) 

 

Enligt Kårland påvisar att den genusordningen vi kan se i texter, också har en koppling mellan 

sysslor och beteende som sätts i förbindelse med manligt eller kvinnligt (Kåreland 2005 s.10). 

Det kan man tillexempel se i sången ”Marschleken” (Våra bästa barn visor 2008 s. 200) där är 

de kvinnliga karaktärerna, nätta och fina och trippar fram och bollar med bollar. De manliga 

karaktärerna och andrasidan är stolta, raka och tvära och rider på häst. Genusordningen formar 

våra liv, både vårt mentala liv men påverkar också våra förhoppningar och drömmar. Men vad 

som bedöms som kvinnligt eller manligt är både kulturellt och historiskt betingat enligt 

Kåreland (Kåreland 2005 s.11). Är det så att vår kultur anser att flickor ska vara nätta och fina 

och pojkar ska vara morska, raka, och äventyrliga som vi sjunger i visorna på samlingen, 

skolavslutningar och musiktimmarna? 

 

Pramling Samuelsson beskriver hur skolvisan hade som syfte att uppfostra och stärka moralen 

samt spegla vuxenvärldens syn på vad som ansågs vara det goda barnet (Pramling Samuelsson 

2008, S.35). Jag fann många exempel på vad det goda barnet är, i visorna jag analyserade. Snäll 

och rar verkar vara ledordet för hur ett barn ska vara i sångerna. Och framförallt då flickorna,  

hon om omnämns som snäll och rar i ett flertal sånger, även om ordet snäll inte finns med så  

gör hon snälla saker mot andra, som t.ex. Idas sommar visa (Våra bästa barn visor 2008 s. 236) 

där Ida gör så att blommorna blommar och gör så att alla blir glada. Eller baka, baka kaka, 
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(Våra visor 1962, s.72) där flickan bakar till alla som vill smaka. I Majas visa (Den skimrande, 

Barnkamrar boken 2011s 8.) är flickan som en solskens dag och alltid glad. I Majas 

bokstavsvisor finns sången jordgubben (Den skimrande, Barnkamrar boken 2011, s. 78), där 

baka Maja jordgubbstårta till Pelle hennes prins. Om och om igen handlar sången om snälla 

barn som lever upp till det ”goda” barnet. Birgitta Fagrell, påvisar att ”när barn själva beskriver 

män och kvinnor, kopplas kvinnligt till snäll eller snällhet och manligt till flitig och 

skötsamhet” (Kåreland 2005, s. 73). Sångerna jag studerat upprepar detta mönster, flickor är 

snälla och rara, pojkar flitiga och modiga. 

 

I sångerna sammanfogas pojkar ofta ihop med aktiviteter som anses som lite farliga eller som 

kräver styrka och mod. Som till exempel ”se opp” i texten kan man läsa: 

 

” Se nu ska vi åka i backen. Se opp! Och Lasse han stupar på  

nacken! Se opp!” och vidare ”Men Olle han styr, så det viner. 

Se opp! Och slädar stöta tillhopa, se opp! Och pojkarna gasta  

och ropa. Se opp, se opp!”( Nu ska vi sjunga 1968, s. 18).  

 

Texten förstärks också med utropstecken för att visa att här går det undan. Något liknande 

exempel har jag inte funnit som gestaltar flickor på ett likartat sätt. Dansen och hoppa hage är 

de enda aktiviteterna som flickorna har som är lite fartfyllda då pojkarna susar ner för backar 

och kör bil. Teknik och fysisk aktivitet är något som traditionellt kodas som manligt och de 

vardagssysslor som städa, handla bädda, vattna blommor och så vidare anses som kvinnliga. Av 

de intervjuade barnen i Kårelands bok framkom att sysslor som att sköta hemmet 

nedvärderades och ansågs inte som värdefulla eller idealiserades inte på något sätt när barnen  

intervjuades (Kåreland 2005,s. 73-74). Ändå sjunger vi rader med sånger i visböckerna som 

just beskriver hur flickor städar, tvättar och donar. ”Kungens lilla piga”, Mamma och barn”, 

Majas vaggvisa för barn” (Nu ska vi sjunga 1968, s. 68,71,88) för att nämna några.  

 

Pojkarnas sysslor däremot relaterades mer i visböckerna till att segla båtar eller fara iväg. 

”Nisse tänker sjöman bli”, ” Den lille Nisse reste”, ”Lasse, Lasse liten” ” (Nu ska vi sjunga 

1968, s. 130, 134, 135). ”Styrman Karlsson”, Kalle Teodor (Den skimrande, Barnkamrar boken 

2011, s. 84,86) men även skogen och vintern spelar stor roll i pojkarnas sysslor som 

tillexempel, ”lille vedhuggaren”,” se opp”, ”kälkbackevisan” (Nu ska vi sjunga 1968, s. 
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18,19,70). De manliga sysslorna betingar en högre status av de intervjuade barnen hos 

Kåreland. Hon menar att varje samhälle bygger på en genusordning, en ordning där det finns ett 

mer eller mindre tydligt mönster för vad som är manligt eller kvinnlig. Genusordningen 

innefattar också kopplingen mellan sysslor och beteende som sätts i förbindelse med manligt 

eller kvinnligt (Kåreland 2005 s.10). Jag kan tydligt se att visorna kopplar vissa sysslor till 

manligt och vise versa. Flickorna städar och dansar, pojkarna arbetar och far om kring, om och 

om igen i visorna. 

 

Jag fann också sånger som förstärker bilden av hur moralen ska vara hos flickor respektive 

pojkar ska vara. I sången ”litet bo jag sätta vill” lyder några av versraderna: 

  

Vers 2: 

” Dito vill jag ha ännu en för söt och hygglig fru. Men hos flickor 

jag tycker ej om flärd och bjäfs och nycker. Är hon flärdfull, 

vill jag ha hellre korgen, än få ja.”  

 

Vers 4:     

 ”Vad skall mer jag hitta på? Litet bokskåp i en vrå. 

Mor om kvällen i ordning ställer aftonvard och läsning, 

eller sitter mor och jag i lag, liten visa sjunger jag.” 

Vers 5: 

”Trevnad skall bli vardagsgäst. Lögn och skvaller blir vår pest, 

öppen sanning föra ordet, varm i hjärtat, gott på bordet, dörren 

öppen för var vän. Stängt för flärdfull blott igen” 

 

 ( Våra bästa barn visor 2008, s.198).  

 

Vill texten påskina att flickor är nyckfulla och tycker om skvaller, medan mannen ratar ett 

sådant beteende? I sången står mannen för moral och norm och flickan betraktas som någon 

som bara bryr sig om ytligheter, tills hon förvandlas till mor och då får en mer upphöjd status 

som mannens jämbördige.  
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Genusordningen upprätthålls också genom att olika yrkeskategorier eller sysslor som anses som 

manliga eller kvinnliga. För att klargöra viket kön en person har i visan benämns karaktären 

med ord som klassificerar dem till vilket kön de tillhör. T.ex. polis, sjöman, bagare, sotare, 

busschaufför kopplas alltid till manligt genom att texten beskriver det han gör eller det han 

säger. Städa, tvätta, baka och dansa förmedlas som kvinnligt, genom att visorna sätter t.ex. 

ordet hon, flicka, eller mor tillsammans med dessa företeelser, det finns inget rum för att 

misstolka om sången handlar om en typiskt kvinnlig syssla/yrke eller vise versa. Ofta förstärks 

också sången av en bild som visar vilket genus yrket eller aktiviteten har.  

 

I sången ”herdinnan” (Våra visor, 1962, s.6). lyder första versen som följer: 

 

 ”Det var en liten flicka. Mot ängens damm hon drev sina lamm,  

en liten herde flicka, hon gick med sina lamm, små lamm” 

 

Andra versen lyder: 

 

”Då kom en liten gosse. Ur skogens snår han drev sina får. En liten 

 herdegosse han spelte flöjt förnöjt 

 

Varför vallar den lilla flickan små lamm när den lilla pojken vallar får (stora djur)? 

Genusordningen upprätts hålls också även om flickor och pojkar gör samma saker. Likt 

Hirdman(Wedin 2009) beskriver hur vi delar upp allting i kategorier och skildrar kvinnligt och 

manligt som varandras motsatser, visar sångerna samma mönster. Visan påpekar motsatser, att 

flickan är svag, medan pojken är stark och på så sätt bevaras ordningen.  

 

Nikolajeva teorier skildrar också hur flickor och pojkars motsatser utvecklas i texter. Hon 

menar att beskrivningar och tolkningar av kvinnor och män blir till stereotyper i litteraturen.  

Är flickan snäll, är pojken busig, är flickan vacker är pojken stark. Hon benämner detta som 

olika genusstereotyper (Nikolajeva, 2009 s.110,129). Jag kan se att samma fenomen finns i 

visorna. Manliga eller kvinnliga aktiviteter och beskrivningar förs fram genom texterna på ett 

schablonmässigt sätt som vi känner igen från vår egen vardag. Även Nikolajevas schema 

(Nikolajeva, 2009 s.110,129) över kvinnor och mäns motsatser, går enkelt att överföra till en 

analys i visornas texter.  
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Ett annat exempel är att pojkar och flickor gör och tycker om olika saker, är sånger som 

tillexempel visan ” vill ni veta” (Våra visor 1962, s. 79). där säger texten: 

 

”vill ni veta hur små gossar gör? Slå på trumma, slå på trumma 

och rulla kulor, rulla kulor” och flickorna, ” vill ni veta hur små 

flickor gör hoppa hage, hoppa hage och vagga docka, vagga docka” 

 (Våra visor 1962, s. 79).  

 

Pojkarna gör det som anses som manliga, medan flickorna gör typiska kvinnliga sysslor. Det är 

sällan som de tycker om eller gör samma saker. Den stereotypa bilden av vad flickor eller 

pojkar tycker om att göra, upprepas ofta i visorna. 

 

11.3  Heteronormativa synsätt 
 

I Statens offentliga utredningar SOU, påvisas att det inte går att förhålla sig till 

genusordningen, utan att samtidigt förhålla sig till de heteronormativa synsätt som råder idag. 

Genusordningen och det heteronormativa synsättet grundar sig i att kvinnligt och manligt är 

varandras dikotomier. (SOU 2006:75 s.161). Jag kunde inte hitta några sånger som bröt mot det 

synsättet. Flickor är som flickor ska, enligt rådande normer och pojkar som pojkar ska. Inte ens 

Pippi bryter några genusvallar. Hon anses som rebellen som bryter mot rådande moralregler 

och föreställningar, men tittar man på texten, sjunger hon bara om att hon har en villa, apa, häst 

och en kappsäck full med pengar. Inget om att hon är ensam och tar hand om sig själv. Inte en 

rad om att hon är stark och kan lyfta sin häst. Ingenting om de som vi kopplar till den norm- 

brytande lilla flickan Pippi. 

 

Om jag utgår från familjebilden och tittar på hur den framställs i sångerna så är den traditionellt 

heteronormativ. Den består uteslutande av mamma, pappa, syster och bror, det vi kallar 

kärnfamilj. Jag fann otaliga sånger om prinsar och prinsessor, där flickorna trånar och väntar. 

Och guld, silver och flärd kantar deras väg. Och prinsarna räddar flickan och ber om hennes 

hand. ”Nu är jag prinsessa och du är min prins, våra kronor glittrar i solen. Och dina byxor är 

av guld och jag har rosor på kjolen” (Barnens älsklingar 2008,s. 138). Prinsarna och 

prinsessorna är en sinnebild för lycka och äktenskap och kan också tolkas som en norm för vad 

som är normalt och rätt. Flickor gifter sig med pojkar och inget annat. 
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11.4 Pojkarna ges större utrymme 
 

I visan ”det gåtfulla folket” (Den skimrande, Barnkamrar boken 2011, s. 58), beskrivs 

pojkarna, så här: 

 Där finns en pojke som far bort på en svängande grind. 

 Han klottrar att jorden är blå. 

 Han blir indian. 

 Han är kung och skuggar bovar. 

 En pojke gissar på bilar, han vinner jämt. 

 Pojkarnas båtar går över en vattenpöl. 

Kungen av träd sitter på träd-kungens-tron. 

Pojken skrattar åt snön. 

Pojken gör allting till glass. 

 

Flickorna i samma visa beskriv så här: 

 

 Flickan samlar på stenar. 

 Bygger en ö av kuddar. 

 Flickan sjunger om kottar.  

  Flickan gör en festlig grimas. 

 

Det första jag kan konstatera i sången om ”det gåtfulla folket” (Den skimrande, Barnkamrar 

boken, 2011, s. 58) är att flickan gör 4 olika saker och pojken gör 9 olika saker i sången. De 

flickorna gör, är att samla, sjunga, grimasera och att bygga bo. Pojkar är indianer, kungar, jagar 

bovar och äter glass. Och åter igen kopplas manligt till att fara iväg, att ha båtar och bilar. 

Pojkarnas aktiviteter tar också större plats och är mer spännande. Flickan samlar kottar och 

stenar, pojken skuggar bovar och far bort på svängande grind. Den ojämna fördelningen av 

manligt och kvinnligt återkommer i olika sammanhang. Som jag nämnt tidigare, förekommer 

manligt genus oftare i texterna än kvinnligt i visböckerna. SOU fann i sin studie på förskolor att 

den barnlitteratur som användes på förskolorna hade 70% av böckerna manliga huvudpersoner.  

Studien visar också att det manliga genuset är mer framträdande än det kvinnliga genuset (SOU 

2004:115 s.19). Samma fenomen tycks gälla även i visor och visböcker. Jag fann att en mycket 

större del av sångerna jag valt ut handlade om manligt genus. 
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12. Avslutande reflektion  

Som jag tidigare nämnt har jag inte påträffas någon tidigare forskning kring ämnet genus i 

barnvisornas texter. Flera studier finns om hur pedagogerna använder sånger i sin pedagogiska 

verksamhet men ingen studie om vad de sjunger. På grund av detta fick jag söka kunskap i flera 

olika ämnesområden vilket bidrog till att min studie kanhända gett ett tunnare resultat än jag 

önskat. Ändå hittade jag svar på de frågeställningar jag hade om, 

 

 Vilka egenskaper ges flickor och pojkar i visorna? 

 Vilka genusmönster kan ses i visorna? 

 

Som jag kunde se, tillskrivs flickor och pojkar de traditionella genusmönster och normer som vi 

har i samhället i dag. Flickor håller sig på sin halva och gör karakteristiska aktiviteter som 

tillskrivs som kvinnligt, som att dansa, baka och pyssla om alla och en var. Hon följer normen 

för vad som anses vara en typisk flicka, hon ska vara rar och snäll och inte slåss. Pojkarna på 

sin halva är modiga, äventyrliga och fyller sin moraliska kvot genom att vara arbetsamma, 

flitiga och ärliga. 

 

När jag tittat på de mer nyskrivna sångerna från 90- talet och framåt fann jag att, 

huvudpersonen i sången inte lika ofta är, en flicka eller pojke som i de äldre visorna från 40-60 

talet. De nyare sångerna har en tendens att vara ”knasiga” eller ”busiga” och mer könsneutrala 

som t.ex.” Ketchup ska prutta” (Barnens Älsklingar 2008 s. 86) eller ”Vipp-på-rumpan-affär” 

(Barnens Älsklingar 2008 s. 88). Men den traditionella genusordningen finns också i de nya 

sångerna, som” Alfonssången” (Barnens Älsklingar 2008 s.134). Alfons bygger, han är kung 

och allt ska gå fort! Samma mönster som tidigare och flickan hon är omvårdande och snäll som 

i ”Jordgubben” (Den skimrande, Barnkamrar boken 2011 s.78) där hon bakar en tårta åt sin 

prins. 

Trots att jag tycker att jag fått svar på min frågeställning har uppsatsen väckt mer frågor än den 

gett svar på. Det som förvånade mig mest var att pojkarna hade så mycket mer framträdande 

roll än flickorna. Också det faktum att beskrivningen av flickor och pojkar inte har ändrat sig så 

mycket sedan 40-talet var också förvånande och kanske lite skrämmande. Min förhoppning är 

att studie kanske bidrar till att, något mer synliggöra ytterligare en aspekt på  

könsrollersframställning för barn. Och genom detta, möjliggöra för en ökad förståelse för 

problematiken i att bryta mönster. Genom att titta med ”genus-glasögon” på en sådan vardaglig 
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sak inom förskoleklassen som sången, så kanske väcks några tankar som kan få oss att 

ifrågasätta värderingar och normer som vi har och för vidare till eleverna genom de sånger vi 

väljer att använda i vår undervisning. 

12.1 Vidare forskning 

 
För att tydligare utveckla och synliggöra problematiken kring genusfrågor och hur könsrollers 

framställning, skulle nästa steg kunna vara att utföra bildanalyser på de sång- och visböcker 

som används av pedagogerna i förskolan och skolan. Men också att se på vilka visor är det vi 

ska föra vidare? enligt Lgr11, är det den Svenska och Nordiska barnvisetraditionen (Lgr11 

s.101 ). Vad är den Svenska barnvisetraditionen? När blir en visa en tradition? Bär vi alla med 

oss en visskatt från vår skoltid och i sådant fall vilken?  
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Visböcker 

 

Barnens Älsklingar(2008), Rabén & Sjögren, urval av Susanna Helsing. 

 

Den skimrande, Barnkamrar boken(2011),Bonnier Carlsen, urval av Annika Lundberg. 

 

Disney sångbok(2001), Warner/Chappell musik scandinavia AB, urval av Göran Rygert.  

 

Nu ska vi sjunga(1968), Almqvist & Wiksell, urval av Annie Petersson. 

 

Våra bästa barn visor(2008), Notfabriken, urval av Ingemar Hane.  

 

Våra visor(1962). Almqvist & Wiksell, urval av Yngve Härén, Lennart Hellsing och Knut  

 

Bilagor. 

Bilaga 1. Utvalda sånger ur visböcker. 
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Bilaga 1. 
        

 
 

        

         
  Bok titel sid Sång Flicka Pojke kvinna man 

 
1 Våra bästa barn visor(2008),  87 Akta dig för krokodilen       1 

 
2  Barnens Älsklingar(2008), 134 Alfons sången   1     

 
3  Disney sångbok(2001), 44 Alla snubbar vill..       1 

 
4  Nu ska vi sjunga(1968),  139 Anders Lasse och hans gris       1 

 
5 Våra visor(1962). 30,3 Andras män       1 

 
6 Våra visor(1962). 16,3 Annabell 1       

 
7 Våra visor(1962). 36 Annela Bannela 1       

 
8  Nu ska vi sjunga(1968),  95 Annikas visa 1       

 
9  Disney sångbok(2001), 36 Apans sång       1 

 
10  Nu ska vi sjunga(1968),  86 Arbetsbyte 1 1     

 
11  Disney sångbok(2001), 2 Askungen 1       

 
12 Våra visor(1962). 42 Askungen nr 2 1       

 
13  Barnens Älsklingar(2008), 122 Badvisa för små björnar   1     

 
x  Den skimrande, Bb(2011), 47 Badvisa för små björnar 0 0 0 0 

 
14 Våra bästa barn visor(2008),  192 Baka kaka 1       

 
0  Den skimrande, Bb(2011), 142 Baka kaka 0 0 0 0 

 
0  Nu ska vi sjunga(1968),  72 Baka kaka 0 0 0 0 

 
15 Våra bästa barn visor(2008),  111 Bamse       1 

 
16  Den skimrande, Bb(2011), 52 Bamsefars Födelsedag       1 

 
17  Nu ska vi sjunga(1968),  68 Barnen leker mamma och barn 1       

 
18 Våra bästa barn visor(2008),  88 Barnens blues     1 1 

 
19  Nu ska vi sjunga(1968),  34 Biet   1     

 
20 Våra bästa barn visor(2008),  34 Biologifröens sång     1   

 
21 Våra bästa barn visor(2008),  60 Björnen sover       1 

 
22 Våra bästa barn visor(2008),  146 Bluff och spark   1     

 
23  Barnens Älsklingar(2008), 100 Blåsippan 1       

 
x Våra bästa barn visor(2008),  229 Blåsippan 0 0 0 0 

 
x  Nu ska vi sjunga(1968),  54 Blåsippan 0 0 0 0 

 

Visor ur böckerna: 

 Barnens Älsklingar(2008),  Den skimrande, Bb(2011),  Disney sångbok(2001),  

 Nu ska vi sjunga(1968),  Våra bästa barn visor(2008),  Våra visor(1962).  
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24 Våra bästa barn visor(2008),  158 Bockarna bruse       1 

 
25  Nu ska vi sjunga(1968),  36 Bonden och kråkan     1 1 

 
26 Våra bästa barn visor(2008),  192 Borgmästar munte       1 

 
x  Den skimrande, Bb(2011), 116 Borgmästar munte 0 0 0 0 

 
27 Våra bästa barn visor(2008),  32 Brev från kollonien   1     

 
28 Våra bästa barn visor(2008),  26 Broder Jakob       1 

 
29 Våra bästa barn visor(2008),  159 Bråttom       1 

 
30  Nu ska vi sjunga(1968),  64 Bröllopsfesten 1 1     

 
x  Nu ska vi sjunga(1968),  24 Bä,bä vita lam 0 0 0 0 

 
31  Disney sångbok(2001), 26 Chim chim cher-ee   1     

 
32  Disney sångbok(2001), 22 Cruella de Vil     1   

 
33  Nu ska vi sjunga(1968),  84 Danslåt 1       

 
34  Disney sångbok(2001), 64 Del av din värld 1       

 
35  Nu ska vi sjunga(1968),  135 Den lille Nisse reste   1     

 
36 Våra visor(1962). 41 Den tappre generalenen       1 

 
37  Den skimrande, Bb(2011), 58 Det gåtfulla folket 1 1     

 
38 Våra bästa barn visor(2008),  36 Det var en gång en målare       1 

 
39 Våra bästa barn visor(2008),  37 Det var så roligt…       1 

 
x Våra visor(1962). 15,2 Det var så roligt… 0 0 0 0 

 
40 Våra visor(1962). 18,3 Drottningen av Saba     1   

 
41 Våra bästa barn visor(2008),  204 Du kära lilla snickerbo   1     

 
42 Våra visor(1962). 13 Där uppe i gardinerna       1 

 
43 Våra bästa barn visor(2008),  195 Ekorren satt i granen       1 

 
44  Nu ska vi sjunga(1968),  82 Elev och lärarinna 1       

 
45  Disney sångbok(2001), 25 En gång i en dröm 1       

 
47  Nu ska vi sjunga(1968),  136 En liten körsven   1     

 
48 Våra bästa barn visor(2008),  64 En sjöman for till…       1 

 
49  Disney sångbok(2001), 114 En spegelbild 1     1 

 
50  Disney sångbok(2001), 104 En sång från Notre Dame       1 

 
51  Disney sångbok(2001), 18 En underbar sak med tigrar   1     

 
52  Nu ska vi sjunga(1968),  9 En vårvintersaga 1       

 
53  Disney sångbok(2001), 74 En vän som jag       1   

54 Våra bästa barn visor(2008),  39 Eskimåvisan     1 1 

 
55 Våra bästa barn visor(2008),  149 Ett gammalt fullt troll     1 1 

 
56 Våra bästa barn visor(2008),  65 Fader Abraham       1 
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57  Nu ska vi sjunga(1968),  42 Familjen krokodil 0 0 0 0 

 
58  Den skimrande, Bb(2011), 128 Far jag får inte upp min kokosnöt 0 0 0 0 

 
59 Våra bästa barn visor(2008),  206 Fattig bonddräng       1 

 
60 Våra bästa barn visor(2008),  40 Fia Jansson 1       

 
61  Den skimrande, Bb(2011), 22 Frida Frey 1       

 
62 Våra bästa barn visor(2008),  24 Fru Musika     1   

 
63 Våra visor(1962). 46 Fröken fläder 1       

 
64  Nu ska vi sjunga(1968),  28 Fågelungen     1   

 
65 Våra bästa barn visor(2008),  66 God dag       1 

 
66 Våra visor(1962). 21,3 God dag godag min Rosa     1   

 
67 Våra bästa barn visor(2008),  69 Grevens hund       1 

 
68 Våra visor(1962). 54,3 Grevens hund 0 0 0 0 

 
69 Våra bästa barn visor(2008),  160 Grodan och musen     1   

 
70  Nu ska vi sjunga(1968),  35 Gräshoppan   1     

 
71 Våra visor(1962). 24,2 Gubben höst       1 

 
72 Våra bästa barn visor(2008),  70 Gubben i lådan     1 1 

 
73  Den skimrande, Bb(2011), 34 Gubben i lådan         

 
74  Den skimrande, Bb(2011), 14 Gubben Noak       1 

 
75 Våra visor(1962). 2 Gåsa klinga     1 1 

 
76 Våra bästa barn visor(2008),  164 Hajarna     1 1 

 
77 Våra bästa barn visor(2008),  90 Hej baberiba       1 

 
78  Nu ska vi sjunga(1968),  75 Hej hopp i gröna hagen 1       

 
79  Disney sångbok(2001), 16 Hej Nalle Puh   1     

 
80 Våra bästa barn visor(2008),  129 Hej sa Petronella 1       

 
x Våra visor(1962). 25 Hej sa Petronella         

 
81  Den skimrande, Bb(2011), 144 Hej tomtegubbar       1 

 
82 Våra visor(1962). 39 Hejsan nu är det Jul     1   

 
83  Nu ska vi sjunga(1968),  102 Hemåt i regnet     1   

 
84 Våra visor(1962). 5,2 Herden       1 

 
86 Våra visor(1962). 6 Herdinnan 1 1     

 
87 Våra visor(1962). 27 Herr gurka       1 

 
88  Den skimrande, Bb(2011), 48 Hertigen av Pisa       1 

 
x Våra visor(1962). 49,2 Hertigen av Pisa 0 0 0 0 

 
89 Våra visor(1962). 19,2 Hertigen av York       1 

 
90 Våra bästa barn visor(2008),  208 Hujeda mig   1     
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91 Våra bästa barn visor(2008),  119 Hör du magistern       1 

 
92 Våra visor(1962). 35,3 I det klara månsken     1 1 

 
93 Våra bästa barn visor(2008),  236 Idas sommarvisa 1       

 
94 Våra bästa barn visor(2008),  41 Igelkottaskinnet     1 1 

 
95  Den skimrande, Bb(2011), 72 Jag har en gammal faster     1   

 
96 Våra bästa barn visor(2008),  43 Jag är den fulaste som finns   1       

97  Disney sångbok(2001), 94 Jag är din bästa vän       1 

 
98 Våra visor(1962). 42 Jerka och jag 1 1     

 
99 Våra bästa barn visor(2008),  17 John Svenssons bil       1 

 
100 Våra bästa barn visor(2008),  44 Josefin 1 1     

 
101  Den skimrande, Bb(2011), 78 Jordgubbsvisan 1       

 
102 Våra bästa barn visor(2008),  46 Kalle Svensson       1 

 
103  Den skimrande, Bb(2011), 84 Kalle Teodor       1 

 
104 Våra bästa barn visor(2008),  75 Karl den tolfte       1 

 
105  Nu ska vi sjunga(1968),  137 Karl ska jaga   1     

 
106 Våra visor(1962). 12,3 Killeville vippbombom     1   

 
107 Våra bästa barn visor(2008),  173 Krokodilen i bilen       1 

 
108 Våra visor(1962). 46 Kung Orre       1 

 
109  Nu ska vi sjunga(1968),  88 Kungens lilla piga 1       

 
110 Våra visor(1962). 12,2 Känner du Lotta 1       

 
111 Våra visor(1962). 38,2 Kära lilla Lisen 1       

 
112 Våra bästa barn visor(2008),  48 Köttbullelåten   1     

 
113 Våra bästa barn visor(2008),  197 Lasse liten   1     

 
x Våra visor(1962). 130 Lasse liten 0 0 0 0 

 
114  Nu ska vi sjunga(1968),  82 Leka skola 1       

 
115  Nu ska vi sjunga(1968),  12 Lilla Ingas sommarvisa 1 1     

 
116  Den skimrande, Bb(2011), 38 Lilla Mys visa 1       

 
117 Våra visor(1962). 7 Lilla Niccolina 1       

 
118  Nu ska vi sjunga(1968),  61 Lilla tusselago 1       

 
119  Nu ska vi sjunga(1968),  141 Lille John blund   1     

 
120  Nu ska vi sjunga(1968),  70 Lille vedhuggaren   1     

 
121  Disney sångbok(2001), 30 Lite socker i botten     1   

 
122  Nu ska vi sjunga(1968),  112 Liten julvisa     1 1 

 
123 Våra bästa barn visor(2008),  198 Litet bo jag sätta vill       1 

 
124  Nu ska vi sjunga(1968),  123 Luciasången 1       
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125  Nu ska vi sjunga(1968),  142 Lyckans land 1 1     

 
126  Nu ska vi sjunga(1968),  71 Majas vaggvisa för dockan 1       

 
127  Den skimrande, Bb(2011), 8 Majas visa 1       

 
x  Nu ska vi sjunga(1968),  10 Majas visa 0 0 0 0 

 
128 Våra bästa barn visor(2008),  77 Mamma mu     1   

 
x  Den skimrande, Bb(2011), 50 Mamma mu     1   

 
129 Våra visor(1962). 54 Marie-Louise 1       

 
130 Våra visor(1962). 54,3 Markisen av Carabas       1 

 
131 Våra bästa barn visor(2008),  200 Marschlek 1   1     

 
132  Nu ska vi sjunga(1968),  98 Marschlek 2 1 1     

 
133 Våra visor(1962). 53,3 Maryzunka 1       

 
134 Våra visor(1962). 20,2 Maskeradbalen     1 1 

 
135  Nu ska vi sjunga(1968),  45 Mickel   1   1 

 
136  Den skimrande, Bb(2011), 80 Midsommarblomster 0 0 0 0 

 
137 Våra visor(1962). 40 Min far han har       1 

 
138 Våra bästa barn visor(2008),  201 Mors lilla Olle   1     

 
139  Nu ska vi sjunga(1968),  49 Mors lilla Olle 0 0 0 0 

 
140  Nu ska vi sjunga(1968),  131 Mors namnsdag     1   

 
141 Våra bästa barn visor(2008),  78 Moster Ingerborg     1   

 
142 Våra bästa barn visor(2008),  177 Mullvad       1 

 
143 Våra bästa barn visor(2008),  32 Musiken     1   

 
144  Den skimrande, Bb(2011), 150 Mössens julafton     1 1 

 
145  Disney sångbok(2001), 4 Mössens sång 1       

 
146  Den skimrande, Bb(2011), 16 Nippertippan 1       

 
147  Nu ska vi sjunga(1968),  134 Nisse tänker sjöman bli   1     

 
148  Barnens Älsklingar(2008), 138 Nu är jag prinsessa 1       

 
x  Den skimrande, Bb(2011), 102 Nu är jag prinsessa 0 0 0 0 

 
149 Våra visor(1962). 17,3 Nyss över månens sken 1       

 
150 Våra bästa barn visor(2008),  213 När mamma var liten     1   

 
151  Nu ska vi sjunga(1968),  138 När Olle fick heta pillerman   1     

 
152 Våra visor(1962). 10 Olle Bull   1     

 
153 Våra visor(1962). 4 Om jag blev kung       1 

 
154  Disney sångbok(2001), 53 Oo-de-lally       1 

 
156 Våra visor(1962). 52,2 Pedro   1     

 
157 Våra bästa barn visor(2008),  161 Pelle Jöns       1 
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158 Våra bästa barn visor(2008),  179 Per Olsson       1 

 
160 Våra bästa barn visor(2008),  219 Pilutta visan 1       

 
x  Den skimrande, Bb(2011), 66 Pilutta visan 0 0 0 0 

 
161 Våra bästa barn visor(2008),  210 Pippi Långstrump 1       

 
162  Nu ska vi sjunga(1968),  14 Plocka svamp     1   

 
163  Nu ska vi sjunga(1968),  76 Poliskonstapeln       1 

 
164  Nu ska vi sjunga(1968),  48 Positivspelaren       1 

 
165  Nu ska vi sjunga(1968),  52 Prinsessan nyponblom 1       

 
166 Våra bästa barn visor(2008),  96 Rauk rock       1 

 
167 Våra visor(1962). 33,3 Riddaren       1 

 
168 Våra visor(1962). 19 Ro ro barnet     1   

 
169 Våra visor(1962). 6 Rövare       1 

 
170  Barnens Älsklingar(2008), 92 Sankt Staffan visan   1     

 
171  Nu ska vi sjunga(1968),  18 Se upp   1     

 
172 Våra visor(1962). 43 Seglar visan       1 

 
173 Våra visor(1962). 32,3 Silverslanten       1 

 
174 Våra visor(1962). 44 Simon Sälle       1 

 
175 Våra visor(1962). 28,2 Sjömansgossen   1     

 
176  Barnens Älsklingar(2008), 128 Sjörövar Fabbe       1 

 
x Våra bästa barn visor(2008),  220 Sjörövar Fabbe  0  0  0  0 

 
177 Våra visor(1962). 52,2 Skördevisa 1 1     

 
178  Disney sångbok(2001), 86 Snart är det jag som är kung       1 

 
179  Den skimrande, Bb(2011), 70 Snurrans födelsedag  0  0  0  0 

 
180 Våra bästa barn visor(2008),  194 Sockerbagare       1 

 
181 Våra visor(1962). 13,2 Sockerbetan     1   

 
182 Våra visor(1962). 20 Som soldater       1 

 
183  Nu ska vi sjunga(1968),  80 Sotarvisan   1     

 
184 Våra visor(1962). 11 Spanien   1     

 
185  Nu ska vi sjunga(1968),  140 Sparman far till läger   1     

 
186 Våra bästa barn visor(2008),  181 Spindelmannen       1 

 
187  Nu ska vi sjunga(1968),  132 Stinas pepparkaks-soldat 1       

 
188 Våra bästa barn visor(2008),  52 Styrman Karlsson       1 

 
x  Den skimrande, Bb(2011), 86 Styrman Karlsson 0 0 0 0 

 
189 Våra visor(1962). 14,3 Sälja krukor     1   

 
190  Disney sångbok(2001), 50 Thomas O Malleys sång       1 
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191  Den skimrande, Bb(2011), 44 Thula sana     1   

 
192  Den skimrande, Bb(2011), 48 Ticke tack     1 1 

 
x Våra visor(1962). 39 Ticke tack 0 0 0 0 

 
193 Våra visor(1962). 64,3 Tittvisan     1 1 

 
194  Den skimrande, Bb(2011), 54 Tomtegubben hade snuva     1 1 

 
195  Nu ska vi sjunga(1968),  104 Traskvisa     1   

 
196 Våra bästa barn visor(2008),  170 Tre brokiga grisar       1 

 
197 Våra visor(1962). 20,3 Tre små gummor     1   

 
198 Våra visor(1962). 9,3 Trickel tråckel 1       

 
199  Nu ska vi sjunga(1968),  92 Trollefar i snurreberget       1 

 
200 Våra bästa barn visor(2008),  151 Trollkarlen       1 

 
201  Barnens Älsklingar(2008), 144 Trollmors vaggsång 

 

          1 

 
x Våra bästa barn visor(2008),  155 Trollmors vaggsång 0 0 0 0 

 
202 Våra visor(1962). 13,3 Trummare tre       1 

 
203  Nu ska vi sjunga(1968),  94 Tummeliten       1 

 
204  Barnens Älsklingar(2008), 63 Törnrosa 1       

 
x Våra visor(1962). 14 Törnrosa 0 0 0 0 

 
205 Våra bästa barn visor(2008),  244 Ute blåser sommar vind     1   

 
206 Våra visor(1962). 28 Vad ska vi göra       1 

 
207  Nu ska vi sjunga(1968),  50 Vaggvisa 1 1       

 
208  Nu ska vi sjunga(1968),  53 Vaggvisa 2     1   

 
209 Våra visor(1962). 15 Vallflickans visa 1       

 
210  Nu ska vi sjunga(1968),  23,3 Vallvisa       1 

 
211 Våra visor(1962). 51,5 Vandrare       1 

 
212 Våra bästa barn visor(2008),  57 Var bor du lilla råtta       1 

 
213 Våra bästa barn visor(2008),  226 Vargsången       1 

 
214 Våra bästa barn visor(2008),  202 Vart ska du gå 1       

 
215  Nu ska vi sjunga(1968),  67 Vart ska du gå         

 
216 Våra visor(1962). 8 Vi har börjat skolan 1 1     

 
217 Våra bästa barn visor(2008),  104 Vi är knäckebröderna   1     

 
218  Nu ska vi sjunga(1968),  79 Vill ni veta 1 1     

 
219 Våra bästa barn visor(2008),  183 Ville Valross       1 

 
220  Den skimrande, Bb(2011), 106 Världens bästa Karlsson       1 

 
221 Våra bästa barn visor(2008),  184 Värsta vilda hunden       1 

 
222 Våra bästa barn visor(2008),  189 Älgarna säger       1 
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223  Disney sångbok(2001), 42 Överste Haithis marsch       1 

 
        58 45 42 96 

 

         

         

         

          


