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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att göra icke köns-, hetero- eller kärnfamiljsnormativa 
sånger för barn, där texterna snarare avdramatiserar än problematiserar de ämnen som 
behandlas. Jag vill ta reda på vilka dilemman man kan stöta på i arbetet med att göra sådana 
sånger och hur man bäst arbetar musikaliskt för att få barnen att ta till sig budskapet. Jag vill 
också veta hur barn reagerar i mötet med dessa sånger. 
 
Min metod har varit tvådelad. Först har jag skrivit text och musik, sedan har jag tillsammans 
med en kvinnlig kamrat framfört sångerna för en grupp nioåringar, vilka jag vid samma 
tillfälle har diskuterat med för att få veta vad de tar till sig. Detta möte har fästs på en 
videoinspelning som jag sedan har analyserat. Jag har även gjort en mindre intervju med 
barnens lärare. 
 
Den teoretisk bakgrund jag lutat min undersökning mot rör sig främst inom tre ämnen: barns 
förhållande till musik, genusvetenskap och queerteori.  
 
Låtskrivandet gick i stort sett som planerat: jag var effektiv, varierade sångerna både lyriskt 
och musikaliskt och lyckades med ett undantag skriva sånger som gick att framföra på enklast 
möjliga sätt. Även uppspelningen och barnintervjun gick bra. Det var dock svårt att balansera 
mellan att tråka ut barnen och att få till tillräckligt djupgående diskussioner. 
 
Jag stötte på några dilemman under låtskrivandet. Det var svårt att balansera mellan 
problematisering och avdramatisering, eller otydlighet och övertydlighet. Jag brottades också 
en del med att inte falla in i ett heteronormativt tänkande, vilket ledde till en del pillande med 
detaljer och småord i sångtexterna. Ett annat dilemma kom i författandet av texten till sången 
”Mat, mat, mat” där jag dels funderade på om jag uppmuntrade pojkar till ätstörningar, dels 
på om jag uppmuntrade det könsnormativa ”busiga pojkar och duktiga flickor”-begreppet. 
 
Under uppspelningen fick jag en hel del svar. Det visade sig att barnen tyckte att de flesta 
sångerna var bra och roliga. Enligt lärarna var de klart mer uppmärksamma och intresserade 
än i vanliga fall. De sånger med slagkraftigast melodier och mest humoristiska texter var de 
som barnen uppskattade mest, så hitkänsla och humor tycks vara bra medel för att nå fram till 
barn. Det visade sig också att barnen tycktes kunna identifiera sig med den som sjöng sången, 
oavsett kön.  
 
Något överraskande visade sig könsnormativiteten sitta djupare rotad hos barnen än 
heteronormativiteten. Flickorna ville till exempel inte klä ut sig till hockeyproffs, som en av 
flickorna i sången ”Min maskerad”. Det var för ”killigt”, medan drömutklädseln var prinsessa 
eller kanin. Att det finns ett uppdämt behov av avdramatisering märktes allra mest i samband 
med framförandet av sången ”Min snippa och jag”. Flera av barnen visste inte vad en snippa 
var för något, och när de fick veta det visade de med tydlighet att de inte var vana vid att prata 
om den, i alla fall inte med vuxna. 
 
Det visade sig att barnen inte lade så stor vikt vid vem man är kär i. De homosexuella 
kärleksrelationer som dyker upp i sången ”Hemlis” accepteras utan några kommentarer. I 
sången ”Familjer” tycker barnen uppenbarligen att versen som handlar om en familj med två 
mammor är mest intressant, men de lägger ingen större värdering på förhållandet. Och när det 
gäller kärnfamiljsnormen tycks den vara ett marginellt problem hos dagens nioåringar.



Abstract 
The purpose with this examination paper is to make children’s songs that are not gender, 
hetero- or nuclear family normative. Songs where the lyrics rather defuse than problematize 
the subjects that are handled. I wanna find out which dilemmas can be found while writing 
such songs, and how one should work musically to make the message apply to the children. I 
would also like to know how children react when they are meeting these songs. 
 
My method comes in to pieces. First I have written lyrics and music, then I have, together 
with a female friend, performed the songs to a group of nine-year-olds. I have at the same 
occasion discussed the songs to get to know how they react. This meeting has been video 
recorded and thereafter analyzed. I have also made a shorter interview with the children´s 
teachers. 
 
My theoretical background is mainly in three fields: children’s relation to music, gender 
sience and queer theory. 
 
The songwriting developed as planned: I was effectiv, I varied the songs both lyrically and 
musically and I managed with one exception to write songs that could be performed in the 
simpliest of ways. The performance and the interview with the children went well, though it 
was difficult to balance between boring the children and make discussions that were deep 
enough. 
 
I found myself in some dilemmas during the songwriting. It was difficult to balance between 
problemizing and defusing, or indistinctness and over-explicity. I was also struggling not to 
fall into a heteronormative thinking, which led to some picking in details and small words in 
the lyrics. Another dilemma appeared while writing the lyrics for the song “Mat, mat, mat”, 
where I on one hand was thinking of whether I encouraged boys to get eating disorders, and 
on one hand was thinking of whether I encouraged the gender normative “rowdy boys and 
good girl”-concept.  
 
I got quite a few answers during the performance. It turned out that the children found most of 
the songs good and funny. According to the teachers they were more attentive and interested 
than usual. The songs with the most “hitty” melodies and most humorous lyrics were the ones 
that the children appreciated the most, which shows that hit-potential and humour seems to be 
good means to reach children. It also turned out that the children seemed to be able to identify 
with the one singing the song, irrespective of the sex. 
 
It turned out that gender normativity was more deeply settled in the children than hetero-
normativity. The girls wouldn’t, for example, dress as hockey pros, like one of the girls in the 
song “Min maskerad”. It was to “boyish”, while the dream outfit were as princess or rabbit. 
The elated need of defusing was mostly shown while performing the song “Min snippa och 
jag”. Several of the children didn’t know what a “snippa” was, and when they got to know it, 
they showed very clear that they weren’t used to talk about it, not with adults anyway. 
 
It turned out that the children didn’t attach great importance to with whom one is in love. The 
homosexual relationships that are shown in the song “Hemlis” are accepted without further 
annotations. In the song “Familjer” the children evidently thought that the verse about a 
family with two mothers is the most interesting, but they do not put any special valuation on 
the relationship. And when it comes to the nuclear family norm, it seems to be a minor 
problem among nine-year-olds of today.
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Förord
Många män(niskor) laddar sin revolver när de hör ordet ”genus”. Eller om inte sin revolver så 
i alla fall sin insändarpenna. 
   Många människor tycker också att det där med genustänkande är ganska bra. Att 
jämställdheten kanske är den i alla fall sjunde viktigaste politiska frågan, strax efter 
fastighetsskatten och fler poliser. 
   För mig är det mycket viktigare än så. För mig handlar det om att det är dags att en gång för 
alla ta itu med en förtryckarkultur. En kultur som visserligen rent ytligt sett ger mig en massa 
fördelar: jag får bättre lön, slipper ta ansvar för mina barn, är duktig om jag dammsuger och 
blir inte kallad hora om jag har korta shorts. Men det är också en kultur som begränsar mig.  
   Ungefär samtidigt som barnmorskan gastar ut vad vi har mellan benen börjar det. Pojkarna 
är starka, tuffa och arga. Flickorna är söta, näpna och ledsna. Sedan fortsätter drillningen hela 
uppväxten. Inte alltid medvetet, lika ofta handlar det om omedvetna och djupt invanda 
förväntningar. ”Var nu en duktig flicka och…” ”Men ett skrubbsår är väl inget att gråta över 
för en stor karl…” 
   Denna konstruerade gränsdragning är alltså baserad enbart på åt vilket håll det vi har mellan 
benen råkar peka, och ju tidigare i livet vi kan komma åt den, desto bättre. Dels för att 
flickorna ska slippa växa upp i en värld där de känner sig tvingade att ständigt vara duktiga, 
där de förväntas försaka sig själva för att vara andra till lags och där de måste ta omvägar för 
att inte bli våldtagna. Men lika mycket för att pojkarna ska slippa bli känslomässigt hämmade, 
våldsromantiska och förväntas kunna skruva ihop en bokhylla på under fem minuter. 
   Jag fantiserar också ofta om en värld där alla människor, inte bara heterosexuella, ska kunna 
hålla den de älskar i handen utan att behöva fundera på vem det provocerar. Och att alla ska 
slippa mötas av ett ”jaha, här sitter ni flickor alldeles ensamma” när de är på krogen med sin 
kära. 
   Barn är inte fördomsfulla från födseln. Det är något de lär sig från oss vuxna. Det här 
examensarbetet är menat som ett litet bidrag till kampen för barnens rätt att växa upp som sig 
själva.  

Tack  
Emilie Nilsson, Myra och Lova Ohlsson, Maria Norén, barn och pedagoger som lyssnat och 
diskuterat, Michael Bruze, Ami Öhman samt FOFF – Forum för feministiska föräldrar.  
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1 Bakgrund och syfte 

1.1 Bakgrund 
Från 70-talet och framåt har det producerats många barnlåtar med fina intentioner att 
uppmuntra barnen att vara sig själva, att visa hänsyn till varandra och att framhäva allas lika 
värde, där det är okej att både vara knasig och vild men också mjuk och blyg. 
   Men det finns fortfarande luckor att fylla. Fortfarande känner sig många barn fångade i de 
roller som de medvetet eller omedvetet tilldelas: pojkar är busbråkiga fotbollsspelare och 
flickor är mjukduktiga prinsessor. Ännu har ingen (mig veterligen) gjort en hel samling 
barnsånger som medvetet verkar emot könsstereotyper och hetero- och 
kärnfamiljsnormativitet. Sånger som stärker både ”mjuka pojkar” och ”busiga flickor” och där 
flickorna tillåts vara hockeyproffs och pojkarna servitriser. Sånger där det är lika naturligt att 
ha två mammor eller en pappa i en annan stad som att ha hela familjen i samma lägenhet.    
Och, viktigt att påpeka: sånger där barnen inte skrivs på näsan. Att problematisera saker som i 
grund och botten är fullständigt naturliga kan lätt innebära att hela syftet motverkas. 
   Detta arbete är början på en sådan samling sånger, som jag hoppas att jag inom en inte 
alltför avlägsen framtid ska kunna spela in och samla på en skiva. Jag är övertygad om att 
behovet finns. 

1.2 Syfte 
Jag vill med detta examensarbete göra sånger för barn i målgruppen 6-10 år. Sångerna ska 
vara icke köns-, hetero- eller kärnfamiljsnormativa och lyckas hålla sig på den smala gränsen 
mellan att bli för moralistiska och att bara bli ren underhållning. Jag vill inte problematisera, 
utan avdramatisera. 
   Jag vill också prova sångerna på en grupp barn i målgruppen, för att se hur de tas emot och 
tolkas av de människor de är avsedda för. 

1.3 Frågeställningar 
Vilka dilemman stöter man på när man ska göra barnsånger med medvetet icke köns-, hetero-, 
eller kärnfamiljsnormativa inslag, när de samtidigt inte ska vara moralistiska eller 
övertydliga?  
   Hur arbetar man bäst rent musikaliskt för att barnen ska ta till sig budskapet? 
   Hur reagerar barn på dessa sånger? 
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2 Metod 

2.1 Låtskrivande 

2.1.1 Förkunskaper 
Att skriva för barn är nytt för mig. Jag är dock väl bevandrad i barnmusik, dels från min 
uppväxt men framför allt via mina egna två barns skivsamling. Jag är också någorlunda väl 
insatt i vilken typ av musik och text som barn tilltalas av.  
   Att skriva sånger för en vuxen publik är jag van vid. Min produktionstakt är relativt låg, 
vilket främst beror på att jag är kräsen när det gäller lyriken och att jag har ett upptaget liv i 
övrigt. Samt att jag har lite problem att få tummen ur när jag inte jobbar mot en fast deadline. 
I vanliga fall är det främst två sorters låtar jag har ägnat mig åt på senare år. Dels högst 
allvarliga popsånger med svenska texter och bombastiska arrangemang, dels humoristiska 
slagdängor i lite olika genrer (främst schlager, operett och pojkband). Jag har också ett 
förflutet som folkrockare, med betoning på folk, där jag komponerade svängiga 
klezmertvåtaktsmelodier och smäktande bossa nova-ballader.  
   Mitt vanligaste förfaringssätt vid komponerande är att jag i förväg har någon idé, till 
exempel en textrad och/eller en musikalisk vision av typen ”sexåttondelsballad med fallande 
bas”. Därefter sätter jag mig med akustisk gitarr eller piano och provar mig fram. Detta brukar 
relativt snart resultera i en melodi med några skissartade textrader. Sedan brukar det gå i stå 
eftersom jag inte kommer mig för att ta itu med det psykiskt pressande textförfattandet. Det 
går till så att jag tar mig i kragen och sätter mig en god stund vid datorn med rimlexikonet 
uppslaget. Vissa rader kan även komma när jag diskar. När väl texten är gjord efter ett par 
månader börjar jag spela in och arrangera integrerat med varandra. Där brukar det hända en 
del med låtstruktur och ibland dyker det upp något nytt stick eller instrumentalsolo som inte 
funnits med tidigare. Det brukar oftast sluta med att jag sitter med något pampigt som inte går 
att framföra live (om jag inte skulle få tillgång till en 12-personersorkester). 

2.1.2 Tillvägagångssätt 
I detta fall gjorde jag på ett litet annorlunda sätt. Dels var det viktigt att sångerna gick att 
framföra live, helst utan behov av annat ackompanjemang än mig själv. Dels hade jag en hård 
deadline att följa, då det skulle resultera i detta examensarbete.  
   Det praktiska förfaringssättet ville jag lägga upp på följande sätt: först göra en lista på 
ämnen jag tyckte kunde vara relevanta att behandla i sångerna. Därefter sätta mig med 
gitarren framför datorn och för att egga mig själv se till att inte börja på en ny sång förrän den 
just komponerade var färdig. Detta för att verkligen få fart på komponerandet. Att bara blanda 
in gitarren var för att se till att sångerna verkligen skulle gå att framföra live för barnen utan 
annan persons inblandning. Jag lade också fram Fredrik Hanssons och Lennart Nilssons 
rimlexikon, som tidigare varit en ovärderlig vän i låtskrivarsammanhang. Parallellt med 
sångkomponerandet tänkte jag mig att läsa på i de ämnen som var relevanta för arbetet: barns 
upplevelse av musik, genusvetenskap och queerteori (se kapitel 3).  

2.2 Uppspelning och intervju 
För att få svar på hur barn reagerar på sånger med detta budskap behövde jag spela upp dem 
för några i målgruppen, samt intervjua dessa barn om deras upplevelser av sångerna. Där 
hoppades jag också få svar på om mina praktiska erfarenheter och den litteratur jag läst var 
relevant när det gäller hur man bör arbeta musikaliskt för att nå fram med sitt budskap, samt 
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få veta om jag lyckats ta mig förbi de dilemman som jag räknade med skulle uppstå i 
textförfattandet. 
   Själva urvalet av barn gjordes genom att jag kontaktade rektorn på en skola i närheten av 
där jag bor, då jag känner henne lite sedan tidigare, och framförde min önskan om att få träffa 
några barn i lågstadieålder. Hon hänvisade mig till skolans musiklärare, som i sin tur 
hänvisade till skolans dramapedagog. När jag väl efter några dagars telefonjakt fick tag i 
honom nappade han genast. För enkelhetens skull ville han att det skulle ske när han hade 
avsatt tid med barnen, och då blev det en tredjeklass det kom att handla om. Jag var lite orolig 
att de skulle vara för gamla, men det fick framtiden utvisa. Jag ville också ställa några frågor 
till dramaläraren efter mitt möte med barnen, för att bland annat få höra hans synpunkter på 
hur barnen betedde sig i jämförelse med hur de brukar bete sig i andra sammanhang. 
   Jag var också från början på det klara med att vissa av sångerna skulle komma att behöva 
sjungas av en kvinna för att budskapet skulle bli tydligt. I detta fall valde jag att fråga min 
studiekamrat Maria Norén, eftersom jag visste att hon skulle göra bra ifrån sig rent 
musikaliskt och eftersom jag visste att hon var engagerad i det budskap jag ville framföra. Det 
visade sig också mycket riktigt att hon glatt ställde upp, trots ett väldigt pressat schema. Vi 
bokade in ett repetitionstillfälle för att sätta sångerna. 
   Inför uppspelningen och samtalen med barnen använde jag mig av Elisabet Doverborgs och 
Ingrid Pramling Samuelssons ”Att förstå barns tankar – metodik för barnintervjuer” (2000). 

2.2.1 Praktiska arrangemang 
Det gäller att välja en lugn plats där vi får vara ostörda, och att bandspelare och eventuellt 
annat material redan finns på plats när barnen kommer. Under intervjun är det bäst att sitta 
mittemot varandra och det är som sagt bra att spela in för att kunna hålla koncentrationen på 
barnen och verkligen få med det de säger. Tidpunkten är viktig – barnen ska inte vara 
hungriga eller trötta. Det är också viktigt att avsätta tillräckligt med tid för att slippa stressa. 
Hur länge man kan hålla på är avhängigt hur bra man kan underhålla barnen1.  

2.2.2 Socialt kontrakt 
Jag bör skapa en relation som bygger på barnets förtroende. Det gäller att få god kontakt, 
något som underlättas om pedagogen på skolan i förväg har berättat för barnen om vem som 
ska komma. Om barn inte vill svara på en fråga ska det naturligtvis respekteras, och det är 
över huvud taget viktigt att respektera barnens känslor. Det är också bra att förklara varför jag 
vill träffa barnen och att i förväg berätta vad som ska ske. Under samtalet är det viktigt med 
bekräftelse och att lyssna intensivt. Väldigt mycket information går att få från kroppsspråk 
och beteende. Det är därför viktigt att på något sätt föreviga även dessa delar av barnens 
kommunikation2.  
   Vid gruppintervjuer är det viktigt att vara medveten om de mekanismer som styr en grupp. 
Barnen intar förmodligen sina vanliga roller och det kan vara bra att medvetet vända sig till 
det blyga barnet3.  

2.2.3 Frågandet 
Frågornas utformning är förstås beroende av syftet med intervjun. Generellt kan dock sägas 
att det är bra att börja med övergripande frågor för att efterhand smalna av och mer specifikt 
komma in på det man är intresserad av. Det är då viktigt att ge barnen tid att tänka färdigt 

                                                 
1 Doverborg, Elisabet och Pramling Samuelsson, Ingrid (2000), Att förstå barns tankar – Metodik för 
barnintervjuer, Liber, s 25-26 
2 Doverborg (2000), s 26-29 
3 Doverborg (2000), s 30 
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innan man kräver ett svar. Ja- och nejfrågor ska undvikas, och påståendefrågor bör användas 
med försiktighet. Nästan viktigast av allt är uppföljningen av barnens svar på de frågor de får 
och att intervjun ska kännas som ett samtal, inte som ett förhör4.  
   Det är inte önskvärt att detaljplanera frågorna, men att vara på det klara med vilket mål man 
har5.  
   Jag måste också vara lyhörd för hur lättpåverkade barn är i intervjusituationer. Barn 
anstränger sig ofta för att lista ut vad den vuxne vill veta. Denna följsamhet blir större ju fler 
år barnet gått i en traditionell skola, där det förväntas rätta svar på frågorna6.  
   Inför frågestunden med barnen förberedde jag några frågor som stöd. Jag var dock på det 
klara med att de flesta av mina frågor skulle uppstå i stunden, beroende på barnens reaktioner 
och svar. Stödfrågorna finns i bilaga 1. De konkreta frågor jag ställde till barnen följer i 
transkriptionen av barnintervjuerna i bilaga 2. 

2.2.4 Konsertkonsekvenser 
Även Bertil Sundin diskuterar ämnet barnkonserter. Enligt honom är det två omständigheter 
som betyder något för vilka konsekvenser musikaliska föreställningar för barn kan få.  
Den ena är i vilken utsträckning musikerna har något de vill säga barnen, vad detta i så fall är 
och om de tar barnen på allvar. Den andra gäller vad som händer före och efter konserten, hur 
barnen är förberedda och hur vuxna efteråt hjälper barnen att bearbeta det de har upplevt7.  

2.2.5 Inspelning 
Jag bestämde mig för att videofilma barnen för att på så sätt få koll på det ack så viktiga 
kroppsspråket, främst under själva det musikaliska framträdandet, men även under intervjun. 
Jag använde även en vanlig fickbandspelare för att lägga precis framför barnen, och därmed 
öka chansen att verkligen höra allt de sade. Den ville jag också använda när jag gjorde en 
kompletterande intervju med dramaläraren. Under bearbetningen av min videoinspelning 
använde jag mig av några analysfrågor. Dessa finns listade i bilaga 2. 

2.3 Metodutvärdering 
Min låtskrivarteknik fungerade bra. Jag lyckades få ur mig en till två sånger per 
komponeringsdag, vilket var över förväntan. Melodier har jag som sagt aldrig haft svårt för, 
men att det gick så snabbt med texterna var skönt. Min hårda hållning att inte börja på en ny 
sång förrän den föregående var färdig höll jag mig i stort till, även om jag i flera låtar gick in 
och finputsade och skrev om i efterhand.  
   När det gäller uppspelning och intervju fungerade det också relativt bra. Enligt uppgift från 
barnens lärare var barnen mer alerta och intresserade än vanligt, vilket borde tyda på att jag 
lyckades underhålla dem och hålla dem intresserade. Antalet barn (nio stycken) fungerade 
också. Det var svårt att få alla att bidra i diskussionen, och tidsbristen gjorde att jag var 
tvungen att ge utrymme åt dem som pratade mycket, men med så många barn fick jag ändå 
tillräckligt många röster. Ett dilemma var hur jag skulle balansera mellan att få med så många 
låtar som möjligt men samtidigt hinna prata ordentligt om alla utan att trötta ut barnen. Nu 
känns det som att jag inte hann prata riktigt ordentligt om alla sånger eftersom jag hade för 
kort tid till förfogande. Om jag hade skurit ner på antalet sånger hade å andra sidan barnen 
förmodligen blivit uttråkade på ett tidigare stadium av vårt möte. Den bästa lösningen hade 
förmodligen varit om jag hade sett till att komma vid två tillfällen á en timme och spelat cirka 

                                                 
4 Doverborg (2000), s 31-37 
5 Doverborg (2000), s 41 
6 Doverborg (2000), s 44-45 
7 Sundin, Bertil (1978), Barns musikaliska utveckling, Liber utbildning, s 153 
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fyra sånger vid varje tillfälle. Eller allra helst om jag hade kunnat träffa många olika barn i 
små grupper vid många tillfällen, vilket hade lett till ett större empiriskt underlag, men 
någonstans får man dra gränsen för vilket arbete som är motiverat att lägga ner. 
   En miss var också i min avslutande intervju med barnens lärare. Där lyckades jag inte hålla 
mig neutral som intervjuare, utan började polemisera vilket gjorde att delar av intervjun 
skenade iväg och visserligen blev spännande, men inte helt relevanta. Den delen borde jag ha 
styrt upp bättre. Å andra sidan fick jag de svar jag ville ha, vilka var av mer 
bakgrundskaraktär. 
   Annars handlar det mest om småmissar från min sida – någon missad följdfråga och 
liknande. På det stora hela kan jag rekommendera denna metod om man vill uppnå samma 
syfte som jag vill med detta arbete. 
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3 Teori 

3.1 Barn och musik 

3.1.1 Målgruppen 
Det finns riklig forskning kring vad barn kan göra när det gäller musik, det vill säga hur bra 
de själva utför olika prestationer. Tyvärr är forskningen torftig när det gäller det som främst är 
intressant för detta arbete: hur barnen upplever musik, bearbetar sina intryck och bygger upp 
olika värderingar kring musik8.  
   Bertil Sundins forskning och åsikter är dock till viss del användbara i detta sammanhang. 
Han delar upp barnens åldrar enligt Jean Piagets periodindelning, med fem faser: 

1. Den sensomotoriska fasen (0-1,5 år) 
2. Det symboliska tänkandets fas (1,5-3 år) 
3. Det åskådliga tänkandets fas (3-6 år) 
4. De konkreta tankeoperationernas fas (6-11 år) 
5. De formella tankeoperationernas fas (12-) 

Detta arbete vänder sig i första hand till barn i fas 4. Barnen lär sig under denna period 
behärska en rad begrepp gällande rum, tid, mängd och liknande. De är dock fortfarande 
beroende av konkreta objekt och har svårt för abstrakt tänkande. De börjar nu också ”ha” 
känslor, i stället för att bara ”vara” känslor. Barnen börjar också kunna följa regler och träna 
olika talanger och därigenom känna sig kompetenta och arbetssugna. Finns olösta konflikter 
från tidigare faser eller om skolan kritiserar dem för hårt kan känslor av underlägsenhet 
uppstå9.  

3.1.2 Barnens musikupplevelse 
När det gäller barns upplevelse av musik hänvisar Sundin bland annat till en 60-talsstudie 
gjord av engelske psykologen Arnold Bentley på förskolebarn. Den kom, liksom annan 
forskning, fram till att det som främst bestämmer förskolebarnens musikintryck är 
klangfärgen. Tempo och melodi är också viktiga och barnen har inga problem med att höra 
förändringar i dessa. Däremot tycks harmoniseringen av melodier, liksom skillnaden mellan 
dur och moll, lämna barnen likgiltiga. Andra undersökningar visar på att barn i slutet av 
förskoletiden mycket väl kan höra harmoniska skillnader i musik. Sundin tror dock att 
forskarna tänker lite olika. Att barn tidigt kan höra skillnader mellan ackord och andra fysiskt 
olika ljudmönster, men att deras uppmärksamhet behöver riktas mot dessa skillnader. Och 
skillnaderna behöver inte därför vara viktiga för dem. Att föredra ”välljudande klanger” är 
något som växer fram hos barn som en följd av den musik de får höra: det är en socialisation 
in i en musikalisk tradition och är kulturbunden och framövad. Samma sak gäller dissonans 
och konsonans. Det finns starka skäl att tro att en överväldigande majoritet av 
lågstadiebarnen, detta examensarbetes målgrupp, har fostrats in i en konsonant musikbild och 
därför inte uppskattar dissonant musik10.  
   Barnens kognitiva, förståndsmässiga, upplevelser av musik må vara på en lägre nivå än 
vuxnas, men det säger ingenting om deras estetiska och känslomässiga upplevelser. Faktum är 
att det är möjligt att den estetiska förmågan kanske krymper i takt med att de kognitiva 
färdigheterna växer11.  

                                                 
8 Sundin (1978), s 24 
9 Sundin (1978), s 39 
10 Sundin (1978), s 60-61 
11 Sundin (1978), s 62 
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   Sundin hävdar att musik inte enbart går att se som konstverk. Musiken har olika funktioner i 
barnens liv och i ett kvalitetsbedömande bör man titta på främst dessa funktioner. För barnen 
flyter begreppen perception, preferens och motivation samman. Och som för alla människor 
leder ett upprepat lyssnande (så klart beroende av att barnet fastnar för musiken vid första 
försöket och beslutar sig för att lyssna igen) till en större estetisk upplevelse12.  
   Danske musikpedagogen Henny Hammershøj påpekar också att barn från femårsåldern 
börjar ägna sig åt ett mer medvetet lyssnande, följt av reproduktion. De vill höra sina 
favoritmelodier om och om igen, så många gånger att de går att återge perfekt. De älskar 
också att leka popsångare och sjunger med i favoritskivan. De har inte heller lika stort behov 
av improvisation som tidigare13.  
   Det är ingen slump att många barn tilltalas av musiken i Melodifestivalen. Den är i mångt 
och mycket komponerad för att tilltala så många människor som möjligt, och när den går hem 
hos vuxna är det kanske ofta för att den tilltalar barnet inom dem14.  
   Hammershøj anser också att melodifestivalens bästa publik består av femåringar, som suger 
åt sig hela paketet som små svampar och på måndagens förskolesamling kan återge allt i 
vinnarens program, för att sedan ägna resten av veckan åt att leka melodifestival15.  
   En rapport av Jan Nordberg och Göran Nylöf från Statens Kulturråd visar att barn i 
åldersgruppen 3-8 år är väldigt konstnärligt aktiva och att musiken är det allra största. 65 
procent sjunger så gott som varje dag, och 40 procent dansar och rör sig till musik16. 
Undersökningar visar också att barn redan från 4-5-årsåldern främst gillar topplistemusik och 
gamla barnvisor17.  
   Sundin hänvisar till tonsättaren Knut Wiggens, som gör en indelning mellan att använda 
musik som klangkuliss (att ha musiken som trevligt bakgrundssällskap) och klangberusning 
(musiken är så praktfull att omgivningen försvinner och lyssnaren uppslukas). Små barn 
lyssnar direkt och omedelbart på ljud och har därmed ett helt annat förhållningssätt till musik 
än vuxna18. Däremot lär lågstadiebarnen vara så indoktrinerade i den västerländska 
musiklyssnarformen att de i lyssnarteknikshänseende bör betraktas som vuxna. 
   Hammershøj är också inne på att barn redan i sexårsåldern har ungefär samma musikaliska 
förmåga som normala vuxna, vilket borde kunna innebära att de skulle kunna ta till sig samma 
musik i stor utsträckning19. Värt att påpeka är dock att Wiggen anser pop och rock främst 
arbeta med klangberusning, det vill säga att de kräver tydlig uppmärksamhet på musikens alla 
delar samt förmodligen det lyriska budskapet20.  

3.1.3 Tempo och röstomfång 
Sundin går även in på detaljer när det gäller barns förhållningssätt till musik. Enligt hans 
undersökning ”Barns musikaliska skapande” höll sig 6-7-åringarna mellan 80-200 slag/minut 
när de uppmanades att slå på ett rytminstrument. Medianvärdet för samtliga barn (4-åringar 
samt 6-7-åringar) var 120-130 slag/minut. Resultaten är samstämmiga med andra 
undersökningar, som också visar att 120-130 slag/minut verkar vara lättast för förskolebarn att 
hålla sig till, vare sig det handlar om att spela själv eller att röra sig i takt till21.  

                                                 
12 Sundin (1978), s 62-63 
13 Hammershøj, Henny, (1997), Musikalisk utveckling i förskoleåldern, Studentlitteratur, s 86-88 
14 Sundin (1978), s 63 
15 Hammershøj (1997), s 94-95 
16 Sundin (1978), s 64 
17 Sundin (1978), s 65 
18 Sundin (1978), s 68-69 
19 Hammershøj (1997), s 96-97 
20 Sundin (1978), s 69 
21 Sundin (1978), s 71 
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   Sundins undersökning visar också att 6-årsåldern är något av en rytmisk skiljedelare. I 
jämförelse med 4-åringarna kunde 6- och 7-åringarna återge betydligt mer komplicerade 
rytmiska mönster22.  
   När det gäller barns röstomfång finns många undersökningar gjorda. Sundins undersökning 
visade att förskolebarnen har ett stort maximalt omfång, över en oktav för hälften av barnen. 
Däremot används sällan hela detta register. Under lek höll sig två tredjedelar av de enskilda 
sångliga yttringarna inom ett tersomfång, medan hälften av sångerna höll sig inom en ters när 
barnen uppmanades att sjunga. När det gäller vilket röstläge barnen väljer var det högre vid 
spontan sång än när man ber dem sjunga. Vid spontansången var röstläget Giss1 (86 procent 
av tonerna låg inom området D1-D2). Vid uppmanad sång var röstläget Ess vid egenpåhittade 
sånger och E vid reproducerade sånger. Något som även andra undersökningar har kommit 
fram till. Det har också undersökts vilken ton barn föredrar att börja med när de sjunger. Där 
verkar C-Diss vara populärast, och starttoner över F ovanliga23.  

3.1.4 Skapande och kreativitet 
En uppföljning av Bertil Sundins studie om barns musikintresse gjordes av Kajsa Hagman och 
Eva Håkansson 1969, där 30 av de undersökta barnen, nu 10-14 år, spårades upp. Det visade 
sig bland annat att barnens egna skapande genomgående hade upphört i sjuårsåldern, i 
samband med att de började skolan. Distansen blev också större och intresset mindre år för år, 
troligen beroende på faktorer som rädsla för att avvika, starkare självkritik och att barn som 
anpassar sig belönas medan fritänkare trycks undan24.  
   Amerikanen Irving A. Taylor har delat in kreativiteten i olika nivåer, där de fritänkande 
förskolebarnen ligger på den fundamentala nivån ”expressiv kreativitet”. Lågstadiebarnen 
ligger i sin tur på nivån ”teknisk kreativitet”, med större teknisk skicklighet, höjd realism, 
objektivitet och fullständighet25.  

3.1.5 Yttre påverkan 
Barns musikaliska utveckling tycks ha mer att göra med utvecklingsstadier än med 
socioekonomiska förhållanden, enligt Sundin. Dock kan vissa skillnader direkt hänföras till 
yttre förhållanden, såsom socialgrupp, musikintresse i hemmet och könstypisering. 
En torftig musikalisk hemmiljö är ofta förknippad med sämre sociala och ekonomiska 
förhållanden, vilket leder till att arbetarbarnen ofta sorteras bort i både skolväsendet och 
kommunala musikskolan. Enligt Sundin har detta att göra med att barnen ställs inför för dem 
främmande värderingar, och att det bara handlar om att deras egna erfarenheter ska tas som 
utgångspunkt i musikundervisningen. Arbetarklassens barn är förmodligen mest utsatta för 
kommersialismens hårda tryck, men även det som i vuxnas öron uppfattas som torftig 
hitlistemusik kan i barnens händer omvandlas till kreativt utvecklande musikaliska äventyr 
och medvetenhetsskapande diskussioner. ”Värdet finns inte bara i de olika musikverken utan 
också i hur de tas emot och används”, skriver Sundin26.  

3.1.6 Funktion och syfte 
Att musik är viktigt för barn är otvetydigt. Musikpedagoglegendaren Emile Jaques-Dalcroze 
(1865-1950) betonade framför allt kroppsrörelsens koppling till musiken, och hans metod 
genomsyrar både de svenska musikhögskolorna och kommunala musikskolan. Han menar att 
musik i förlängningen är ett medel som hjälper människan, inte minst barnet, att nå en utökad 
                                                 
22 Sundin (1978), s 73 
23 Sundin (1978), s 103 
24 Sundin (1978), s 116 
25 Sundin (1978), s 118 
26 Sundin (1978), s 142-145 
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medvetenhet om sig själv och sin omgivning, och att den medvetenheten i hög grad bygger på 
kännedom om den egna kroppen och dess möjligheter och begränsningar27.  
   Enligt Sundin är musik viktig för gemenskapsupplevelser, men också för inre upptäckter, att 
lära sig mer om sig själv och de mörka sidorna inom sig. Han tycker därför att idylliseringen i 
de vanliga barnvisorna är alltför ensidig. Från 5-6-årsåldern bör barn inte bara få möta den 
trygga och kända musiken, utan också dess lite farliga aspekter28.  
   Frågan om musikens mening har det forskats på, men bara när det gäller vuxna. En 
inriktning anser att meningen ligger i formen. Ju mer insatt man är i musikens regelsystem, 
desto mer får man ut av musiken. Den andra inriktningen tycker att musiken förmedlar ett 
innehåll, ett känslotillstånd som kan förmedlas till lyssnaren. Detta verifieras av 
undersökningar där musiklyssnare har använt ungefär samma ord för att beskriva den 
upplevda känslan av vissa musikaliska känslolägen. Å andra sidan kan detta bero på 
informellt överenskomna lyssnarhållningar inom en kultur. Vissa undersökningar tyder på att 
känslighet, uttrycksförmåga och självförståelse fungerar så att personer som lätt identifierar 
emotionella uttryck hos andra också har lätt för att uttrycka sig till andra och identifiera 
sådana emotionella uttryck hos sig själv. Enligt detta sätt att se på saken skulle musikens 
förmåga till känsloförmedling vara direkt kopplat till utövares och lyssnares tillgång till sina 
egna känslor. ”Annorlunda uttryckt: man kan inte uppleva andra känslor i musik än dem man 
har tillgängliga inom sig själv. En musikalisk fostran blir med det resonemanget en ständig 
upptäcktsresa i ens inre”, skriver Sundin29. 
   Sundin anser också att musikens huvudfunktion för barn, förmodligen också för vuxna, är 
dubbel: dels att bekräfta och ge trygghet, dels att ifrågasätta och oroa. Musik speglar 
samhället och är därigenom bekräftande, roande, rituell och trygghetsskapande genom att 
bekräfta fördomar, ge oss ofarlig gemenskap och bekräfta den rådande ideologin. På en 
djupare nivå blir musik något utöver samhället, eftersom den innehåller universellt mänskliga 
element. Enligt musikantropologen John Blacking finns det i alla kulturer musik som inte 
först och främst ska roa oss utan vidga de gränser vi har satt runt oss själva. För barn ska 
musiken vara något som förbereder dem för den svåra uppgiften att komma utanför sig själva. 
Enligt Blacking är därför musikskaparens huvudproblem inte musikaliskt, utan hur man ska 
förhålla sig till det samhälle man är en del av och ”(…) dess kulturella uttryck i relation till 
det grundläggande individuella problemet: att utvecklas som människa30.”  
   Musikhögskoleläraren Ulla Wiklund talar om motsättningen mellan läroplanernas vilja att 
ge musiken en fostrande och moralisk roll, där barnen ”straffas” in i en god musikkultur. 
Barnens egenvalda musik har avfärdats som kommersiell, i meningen ”oren” och 
”manipulerad”. Hon tycker att det inte måste finnas en motsättning mellan de båda och att det 
är viktigt att ta barnens musik på allvar och hitta roliga och intressanta vinklar i den31.  
   Wiklund betonar också vikten av att musiklärare aktivt motverkar traditionella 
könsrollsmönster. Flickor ska också få chansen att spela trummor och elgitarrsolon och pojkar 
ska få möjligheten att doa stämningsfullt i bakgrunden eller spela vackert på flöjt. Faktum är 
att flickor ända upp till 12-årsåldern har större grovmotorisk kontroll och alltså ofta är mer 
lämpade att spela trummor32.  
   Att det finns skillnader mellan pojkar och flickors förhållningssätt till musik går också 
Henny Hammershøj in på. Enligt henne vill pojkar från 5-6-årsåldern till exempel inte leka 

                                                 
27 Sundin (1978), s 128-129 
28 Sundin (1978), s 157 
29 Sundin (1978), s 165-166 
30 Sundin (1978), s 166-167 
31 Sundin (1978), s 173 
32 Sundin (1978), s 174 
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med flickor, och inte dansa men gärna hoppa. Hon lägger dock ingen värdering i detta, eller 
bjuder på någon teori om varför det förhåller sig på detta sätt33.  

3.2 Sedelärande sånger 
För hundra år sedan var det inget hymlande. Budskapet presenterades klart och tydligt. ”Den 
didaktiska avsikten är uppenbar. Sångerna av denna kategori bokstavligen leder tanken till 
rådgivare och regelsamlingar för barn, vanliga i äldre tid34.” De egenskaper som skulle 
uppmuntras var sådana som flit, ordning, fromhet, tacksamhet, sparsamhet, pliktkänsla och 
renlighet35.  
   De sedelärande sångernas frekvens har gått upp och ner under åren, enligt Märta Netterstads 
undersökning. Anmärkningsvärt är dock att de har sin klimax i slutet av det undersökta 
tidsintervallet, på 60-talet. Detta beror, enligt Netterstad, på att den tidens föräldrar och 
pedagoger så hårt idealiserar begrepp som snällhet, lydnad och välanpassning36.  
   Under slutet av 1800-talet, och så klart även senare, var det en tydlig skillnad mellan vad 
som förväntades av pojkar och av flickor. Zacharias Topelius krävde till exempel att pojkarna 
skulle vara modiga och handlingskraftiga och redo att försvara fosterlandet. Flickorna skulle 
vara klart mer stillsamma, dock arbetsamma och plikttrogna samt frukta Gud37.  
   Det fanns dock undantag för den så kallade ”pojkflickan”, som tillägnades en hel del sånger 
och litteratur under 1900-talet, parallellt med den passiva flickan38. Däremot tycker sig 
Netterstad i sin forskning inte ens behöva nämna det motsatta begreppet, ”flickpojkar”. 
Förmodligen för att det inte finns några sånger (eller i alla fall inte fanns när Netterstad skrev 
sin bok) där pojkar får ha några traditionella flickegenskaper eller flickintressen.  
   Någon slags medvetenhet kan skönjas redan i början på 1900-talet. Tidigare flitigt använda 
sånger som ”Till en gosse (Var frisk och glad)”, ”Till en flicka (Var glad, som sparven 
kvittrar)” och ”Raska gossar (Den kallar jag en veklig pilt)” faller ifrån39.  
   Vid sekelskiftet börjar också en ny epok i barnsångslitteraturen. Då börjar skolsångböckerna 
hämta sitt stoff ur den samtida diktningen för barn i stället för bara de etablerade 
vuxenförfattarnas produktion40.  
   Värt att notera när det gäller skolsångböckerna är dock dess brist på kvinnliga redaktörer. 
Bland de böcker Netterstad har tittat på var fem av 63 redaktörer kvinnor på 1800-talet, och 
32 av 184 redaktörer kvinnor på 1900-talet41.  
   Netterstad konstaterar att redaktörerna textmässigt under de senare åren av hennes 
undersökning i mångt och mycket vill ha sånger som följer läroplanens övergripande mål. 
Barnen ska fortfarande uppfostras genom sångerna, men synen på vad som bör ingå i 
uppfostran har förändrats. Förr skulle barnen formas, böjas och hålla tillbaka en alltför livlig 
självkänsla. ”Vad som eftersträvades för barnets del var ett ödmjukt sinnelag som byggde på 
en självfallen förtröstan på Gud. Det förtröstansfulla kristna saktmodet har idag inte längre 
någon förankring i de gemensamma värderingarna. Det har ersatts av andra ideal, t ex den 
självständiga och individuellt utvecklade personligheten (...).” Netterstad påpekar dock att 
sekulariseringen har gått långsammare i skolan än i övriga samhället. Processen i det 

                                                 
33 Hammershøj (1997), s 86 
34 Netterstad, Märta (1982), Så sjöng barnen förr, Rabén & Sjögren, s 23 
35 Netterstad (1982), s 24 
36 Netterstad (1982), s 25 
37 Netterstad (1982), s 29 
38 Netterstad (1982), s 29 
39 Netterstad (1982), s 142 
40 Netterstad (1982), s 150 
41 Netterstad (1982), s 171 
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allmänna medvetandet motsvaras inte förrän långt senare av en förändring i 
skolsångböckerna42. 
   Hbt (homo-, bi- och trans-)-frågorna då? Nej, de nämns över huvud taget inte av Netterstad. 
Förmodligen för att boken kom bara några år efter att homosexualitet hade slutat att klassas 
som en sjukdom. 
   Bertil Sundin skriver också om barnvisetexternas normbildande effekt, att musik och dans 
kan användas för att lära ut normer, lagar och önskvärda förhållningssätt. Sundin tycker också 
att åtskillnaden mellan musik som objekt och som medel för socialisation delvis är konstlad. 
Kritiken mot den kommersiella musikens jakt på barnens veckopengar och den mytologi den 
bygger upp kring privata och individuella behov i stället för gemensamma och idoltänkande i 
stället för solidaritet, missar ofta poängen. Musiken är inte bara något vi är utsatta för, den är 
också något vi använder och som hjälper oss att tillfredsställa sociala och psykologiska behov. 
Att bara predika en viss musikstils eller musiktraditions överlägsenhet är för futtigt, enligt 
Sundin. ”Det gäller att kämpa för att barnen (och vi vuxna) ska kunna behålla, utveckla och 
återfå vissa fundamentala livskvaliteter som är starkt hotade: att vara medvetna, att uttrycka 
oss själva med stil, att våga söka problem i stället för att undvika dem (och därigenom 
begränsa våra handlingsvägar) och samtidigt ta ansvar43.”  

3.3 Barn och genus 

3.3.1 Genusperspektivet 
Yvonne Hirdmans teori om ett genussystem bygger på att det finns ett mönster i relationen 
mellan män och kvinnor. Systemet förändras hela tiden och ser olika ut i olika samhällsklasser 
och i olika tidsperspektiv. Hon talar om att maskuliniteten har två ”lagar”.  

1. Att vara man är att inte vara kvinna. Män och kvinnor ska hållas isär och olikheter ska 
poängteras44.  

2. Att vara man är att vara normbärare. Mannen är det som allting utgår ifrån och det 
”normala”. Kvinnan är något avvikande45.  

Hirdman anser att möjligheten till förändring ligger i om likheter mellan könen i stället lyfts 
fram och isärhållandet bryts, trots att genussystemet är så omfattande.  
   Bronwyn Davies tycker att manligt och kvinnligt, precis som egenskaper som begåvning 
och skönhet, är socialt konstruerade bipolära uppdelningar som inte alls borde gå att mäta på 
ett enhetligt eller linjärt sätt. Den enklaste lösningen för att överskrida denna tudelning skulle 
vara om alla bara sluta göra det jobb som upprätthåller skillnaderna, men det är förstås oerhört 
svårt i och med att så mycket av våra identiteter kretsar kring idén om en skillnad mellan 
könen och att så mycket av skillnaderna ligger i det redan upparbetade språket. Däremot går 
det, enligt Davies, att arbeta i riktning mot att skilja genitalt kön från vardagsidentitet och 
försöka bygga upp områden där människor inte känner att de måste markera sitt kön eller där 
det är någon politisk fördel att vara man eller kvinna och där alla sysslor kan utföras av vem 
som helst. ”För detta krävs att diskursiva praktiker och berättelseformer utvecklas som 
erkänner de nya positionerna som meningsfulla och legitima46.”  
   Davies kommer i sin forskning fram till att ett poststrukturalistiskt tänkande är det som är 
mest tillåtande för både barn och vuxna. För barn skulle det innebära att de får tillåtelse att 
bete sig på ”könsbehöriga” sätt, precis på samma sätt som att de borde få ta till sig positioner 
som i dag förknippas med det andra könet. Barnen är i dag underkastade den väldiga styrka 
                                                 
42 Netterstad (1982), s 213-214 
43 Sundin (1978), s 44-46 
44 Hirdman, Yvonne (2001), Genus – om det stabilas föränderliga former, Liber, s 59 
45 Hirdman (2001), s 62-63 
46 Davies, Bronwyn (2003), Hur flickor och pojkar gör kön, Liber, s 184 
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som finns i de verkligheter där uppdelningen manligt-kvinnligt ses som helt självklar, men de 
kan enligt Davies lära sig att se detta som något de är fria att stå emot. För dem som ser det 
som för svårt för barnen att ta till sig att det finns en mångfald verkligheter poängterar Davies 
två saker: 

1. ”Barn kämpar under en ganska lång tid med att lära sig det liberala, humanistiska 
begrepp som säger att en människa är slutgiltig och enhetlig, eftersom detta inte täcker 
deras erfarenhet av många olika och motstridiga sätt att vara. Att artikulera denna 
erfarenhet av mångfald som någonting normalt och acceptabelt kunde bli mycket 
berikande för dem, och rädda dem från den förfärliga uppgiften att försöka framställa 
sig som rationella och sammanhängande – vilket är omöjligt.” 

2. ”Barn har lätt för att röra sig från ett diskursivt ramverk till ett annat, och blir inte 
förnärmade när andra gör det, fast de verkligen erkänner behovet av ömsesidighet i 
perspektiv, det vill säga att människor som interagerar med varandra behöver ta till sig 
samma diskursiva struktur.”47 

3.3.2 Jämställdhetspedagogik 
Kajsa Wahlström utvecklade åren 1996-2000 tillsammans med personalen på 
Gävleförskolorna Tittmyran och Björntomten en jämställdhetspedagogik för förskolebarn och 
pedagoger. När hon började med sitt arbete upptäckte hon till sin förvåning att 
ojämställdheten även fanns på den förskola hon själv var chef för. Flickorna berövades 
möjligheten att utveckla mod, egen vilja, initiativförmåga, självförtroende och att vara 
huvudperson. Pojkarna berövades möjligheten att utveckla empati, hjälpsamhet, närhet, 
positiv kroppskontakt, relationer och språk48.  
   Wahlström har kommit fram till att ett pedagogiskt jämställdhetsarbete handlar om vad 
pedagogerna tror att de gör, vad de i stället omedvetet gör och att den bakomliggande orsaken 
egentligen är könsmakt, det vill säga följande tre perspektiv: 

1. Individperspektiv: Pedagogerna tror att barnen behandlas som individer, där kön inte 
har någon betydelse och där skuld och ansvar projiceras på barnet. 

2. Särartstänkande: I själva verket bemöts flickor och pojkar olika. De sägs vara olika 
och kompletterar varandra genom att inta olika roller. Flickor fostras på detta sätt till 
att bli små hjälpfröknar och pojkar till huvudpersoner som ska bli betjänade. Pojkar får 
en bild av flickor som assistenter och straff. Flickor får en bild av att pojkars behov 
alltid är viktigast och ska tillfredsställas först.  

3. Könsmakt: Det verkliga perspektivet, enligt Wahlström. ”Könsrollerna är en social 
konstruktion som skapas och fortlever genom våra beteendemönster.” Pojkarna 
överordnas flickorna och endast medvetenhet om dessa maktmönster kan ge flickor 
och pojkar samma chans att utveckla samma kompetenser. Ojämställdheten blir inte 
synlig förrän någon kliver över de bestämda könsrollsgränserna – normen syns först 
när den bryts mot. Och det är när sanktionerna – den omedvetna och osynliga 
utfrysningen – kommer som vi säkert vet att ett mönster har brutits49.  

   Jämställdhetsexperten Ingemar Gens var den som initierade pedagogiken på Tittmyran och 
Björntomten. I sin något generaliserande men i hög grad relevanta skrift ”Från vagga till 
identitet – hur flickor blir kvinnor och pojkar blir män” påpekar han hur den sociala 
konstruktionen kön är något som pådyvlas människan redan vid födseln, och hänvisar till ett 
amerikanskt försök där 30 personer fick höra spädbarnsgråt och fick frågan varför pojken 
grät. Samtliga i panelen svarade: ”Han är arg.” När samma band spelades upp för en annan 

                                                 
47 Davies (2003), s 213-214 
48 Wahlström, Kajsa (2003), Flickor, pojkar och pedagoger, Sveriges Utbildningsradio AB, s 8 
49 Wahlström (2003), s 208-209 
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publik, som fick frågan varför flickan grät, svarade samtliga ”Hon är ledsen.” Samma försök 
har fått samma resultat i både Norge och Sverige efter detta50.  
   Pojkar tilldelas sin överordning redan från början, och i det fortsatta livet görs lite för att ge 
dem möjligheten att utveckla nya sidor hos sig själva. De förväntas kunna hävda sig själva 
och på så sätt träna makt och kontroll, och släpps gärna utan vuxen närvaro på förskola och 
skola. Får de lite blåmärken eller en axel ur led må det vara hänt. Det är också vanligt att 
pedagogerna försöker få lugn genom att sätta flickor mellan pojkarna för att splittra 
bråkstakarna och för att flickorna snabbt och effektivt ska kunna serva och tillfredsställa 
pojkarnas behov. Gens påpekar också att pojkar ofta språkligt bekräftas med att de är. På så 
sätt blir de statiska. Är man en som inte kan duka eller vara lugn är det omöjligt att ändra på 
det. Flickor bekräftas med det de gör, vilket gör en förändring högst möjlig51. För pojkar är 
aktiviteten viktigast och relationen underordnad. För flickor är det tvärtom. De kan mycket 
väl göra en aktivitet och samtidigt föra en dialog som inte har något med aktiviteten att 
göra52.  
Det är delvis på grund av denna starka vilja till nära relationer som flickor ofta har svårt för 
regelsporter, där reglerna måste följas oavsett om de drabbar bästisen eller inte53.  
   Flickor uppfostras till att bli väldigt inkännande för andras behov. Redan på förskolan vill 
flickor gärna vänta med att svara på en fråga innan de har hört vad bästa kompisen tycker och 
vill. Denna följsamhet och lydnad tas för given. En stökig eller olydig flicka jämförs aldrig 
med pojkar. ”Den olydigaste flicka är mycket sällan värre än pojkar i allmänhet”, skriver 
Ingemar Gens, och fortsätter: ”Man kan kanske säga nej som flicka men man kan inte 
förvänta sig att det ska bli respekterat.”54  
   Det pojkar framför allt tränar på, enligt Ingemar Gens, är att inte vara flickor. Frågar man 
förskolepojkar hur pojkar är, så sätter de ”inte” framför allt det som flickor gör. 
”Glorifieringen av det manliga uppmuntras av alla, och då blir det oerhört viktigt att tillhöra 
de premierade.” I det manliga ingår bland annat ständig tävlan och en viss kunskap om våld55.  
   Vi förväntar oss att flickor ska känna empati och att pojkar inte ska göra några empatiska 
överväganden. För flickor är det också helt okej med blygsel, till och med förväntat, medan 
pojkar är handikappade om de inte är framfusiga56. Flickor lär sig från början att beröring är 
härligt. Pojkar försöker generellt att komma undan detta, utom i nödfall, när de gjort sig illa 
eller är riktigt ledsna57.  
   Viktigt för att få pojkar att våga göra det de förknippar med ”att vara flicka”, är att vuxna 
visar att det finns en förväntan på dessa aktiviteter. Det är av någon anledning i regel lättare 
för föräldrar att uppmuntra flickor att ta för sig, vara högljudda och leka med bilar än att låta 
pojkarna vara mjuka, lyhörda och leka med dockor. Acceptansen mot ”pojkflickor” är 
betydligt större än mot ”flickpojkar”. ”Barn kan bara bli en omgivnings förväntan och de är 
alltid utan skuld. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att de könsroller vi fostrat våra barn 
till har varit mycket effektiva. Det har fungerat. Män har gjort det de skulle och kvinnor sitt i 
industrisamhället. Kanske är det en av anledningarna till det stora intresset för dessa frågor 
just nu att våra roller passar allt sämre i dagens och framtidens produktionsförhållanden”, 
skriver Ingemar Gens58.  

                                                 
50 Gens, Ingemar (2002), Från vagga till identitet – Hur flickor blir kvinnor och pojkar blir män, Seminarium, s 8 
51 Gens (2002), s 31-35 
52 Gens (2002), s 38-39 
53 Gens (2002), s 48 
54 Gens (2002), s 41-43 
55 Gens (2002), s 50-52 
56 Gens (2002), s 54-55 
57 Gens (2002), s 57 
58 Gens (2002), s 61 
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3.3.3 Queerteori 
Tiina Rosenbergs ”enkla” definition på begreppet heteronormativitet är ”antagandet att alla är 
heterosexuella och att det naturliga sättet att leva är heterosexuellt”59.  
   I forskningssammanhang åsyftas med begreppet de institutioner, strukturer, relationer och 
handlingar som upprätthåller heterosexualitet som något enhetligt, naturligt och universellt. 
Heteronormativiteten bygger på uppfattningen om att det bara finns två kön, och en härskande 
heterosexuell norm. Den är aktivt normerande, och allt som faller utanför ramarna stämplas 
som fel60.  
   En norm definieras som en regel som hänför sig till ett ideal eller ett ändamål. I praktiken är 
normer sociala regelsystem som syns först när någon bryter mot dem. Normativiteten är det 
maktsystem som upprätthåller och backar upp normer. Tiina Rosenberg påpekar att även om 
det normala presenteras som ett statistiskt genomsnitt är det fullständigt beroende av 
moraliskt etablerade normer. ”Heterosexualitet må vara statistiskt sett den vanligaste formen 
av sexuell samvaro, men det är heteronormativiteten, inte heterosexualiteten i sig, som 
garanterar dess status som norm genom att definiera och utestänga det onormala.”61  
    Enligt Rosenberg är heteronormativitetens två bärande principer dessa: 

1. Uteslutningen av avvikelser ur normen med uppdelning i kategorierna vi – de. 
2. Assimileringen genom införlivandet av avvikelser i normen. 

Den första sammanfaller med den västerländska traditionen att tänka i dikotomier, det vill 
säga motsatspar. Den heterosexuella normen framställs som vanlig och naturlig, medan 
homosexualiteten blir problematisk och ständigt måste förklaras. Den andra utgår från en 
universell mänsklighet, och har assimileringen som metod. Praktiskt handlar det om att 
grupper som tidigare uteslutits nu ska anpassa sig till den stora gruppen, och försöka hävda 
sig inom det regelverk som den privilegierade gruppen för länge sedan satt upp. Den 
heterosexuella gruppens förmån är att den kan låtsas som att dess normer är universella och 
neutrala i förhållande till ras, kön, religion och sexualitet. De faktiska olikheterna gör då att 
det blir svårt att leva upp till dessa normer, och de rådande maktförhållandena bibehålls62.  

3.3.4 Sexuell läggning i läroböcker 
Håkan Larsson och Maria Rosén har granskat hur sexuell läggning framställs i ett urval av 
läroböcker i olika ämnen. De kommer fram till att sexuell läggning, precis som kön, som 
problemområde ses som ett appendix, ett tillägg till den redan färdigformulerade berättelsen 
om verkligheten. En viktig iakttagelse är också att begreppen sex/sexualitet rakt igenom 
betyder heterosexualitet om inget annat tydligt anges: ”Heterosexualitet är det normala 
tillstånd som inte ens behöver nämnas. Heterosexualitet är det allmänna och oproblematiska 
medan homosexualitet (och bisexualitet vid de få tillfällen då detta uttryck förekommer) är det 
specifika och problematiska. Lite tillspetsat kan man säga att bi- och homosexualitet kanske 
inte längre gestaltas som något groteskt och abnormt, men det är tveksamt om det kan sägas 
framställas som mindre avvikande idag jämfört med förr. Såsom avvikande har 
homosexualiteten idag åtminstone fått en plats i synlighetens ljus – på gott och ont.”63  
   Deras undersökning visar också att det i läroböckerna, särskilt i religionskunskapsböckerna, 
genomgående framstår som att de homosexuella är problemet, inte det heteronormativa 
samhället – eller religionerna64.  

                                                 
59 Rosenberg, Tiina (2002), Queerfeministisk agenda, Atlas, s 100 
60 Rosenberg (2002), s 100-101 
61 Rosenberg (2002), s 101 
62 Rosenberg (2002), s 102-103 
63 Larsson, Håkan och Rosén, Maria (2006), En granskning av hur sexuell läggning framställs i ett urval av 
läroböcker, Lärarhögskolan, s 38 
64 Larsson och Rosén (2006), s 39 
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   Även om det ingenstans står att heterosexualiteten är bättre än homosexualiteten, kan det 
tolkas så indirekt eftersom det bara är homosexualiteten som problematiseras. Bi- och 
homosexuella personer gestaltas bara när det handlar om just deras sexuella läggning, medan 
heterosexuella personer, par och familjer finns med i alla sorters sammanhang, gärna i små 
konkretiserande berättelser där mer abstrakta historiska skeenden eller samhällssystem ska 
förklaras65.  
   Larsson och Rosén avslutar sammanfattningen av sin rapport med följande stycke: ”Dagens 
gestaltning av sexuella läggningar präglas av välviljans ideologi, där bi- och homosexualitet 
synliggörs, men alltjämt utgör ’det andra’, ’det onormala’ i förhållande till den allmängiltiga 
heterosexualiteten. Nästa steg i utvecklingen vore att göra upp med denna välvilliga 
inställning för att istället göra andra läggningar än heterosexualitet till något eftersträvansvärt 
och att problematisera heterosexualitetens (och inom denna samlagets, monogamins och 
familjens) normativa ställning66.”  

3.3.5 Läroplanen 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – Lpo 94, 
står följande: ”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 
förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 
kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den 
skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 
oberoende av könstillhörighet.67” 

                                                 
65 Larsson och Rosén (2006), s 39 
66 Larsson och Rosén (2006), s 41 
67 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – Lpo 94, 
www.skolverket.se/publikationer?id=1069, s 4 
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4 Genomförande 

4.1 Låtskrivandet 
Jag följde i stort sett min uppgjorda plan. Jag började med att lista några ämnen jag tyckte 
kunde vara intressanta att ta upp. Denna lista fyllde jag på kontinuerligt under låtskrivandets 
gång i takt med att nya idéer dök upp. Jag gjorde också som jag hade tänkt mig. Varje 
låtskrivningstillfälle började med att jag tog ett ämne från listan, provade några ackord på 
gitarren och började sjunga. Oftast kom någon mening att haka upp melodin på, och sedan 
kom resten av melodin relativt snabbt. Det mest tidskrävande var att pyssla ihop fungerande 
texter. Jag läste också teori parallellt med låtskrivandet, och gick i vissa fall in och ändrade 
texter i efterhand efter något ideologiskt uppvaknande. Jag började med att läsa litteratur om 
barns förhållande till musik, eftersom jag räknade med att melodierna skulle komma först, 
vilket de också gjorde. 
   Musikaliskt bemödade jag mig om att få någon sorts variation i sångerna, även om jag i 
stort ville följa den teori jag läst om vad barn tycker om för typ av musik. Jag fick såklart 
också rätta munnen efter maten och ta det som gavs mig i form av uppdykande melodier. 
   När det var dags för nästa steg, uppspelningen, hade jag nio sånger färdigskrivna. Jag insåg 
att det skulle bli för många att diskutera med barnen på en timme: att varje diskussion i så fall 
skulle bli för kort. Jag bestämde mig för att plocka bort två av sångerna, och att om stunden så 
krävde ta bort någon till vid själva uppspelningen. Vilka jag skulle ta bort föll sig ganska 
naturligt. En gick bort för att jag hade brutit mot min dogm att alla skulle gå att framföra med 
bara gitarrkomp. ”Trummor och flöjt” handlar om en flicka som älskar att spela trummor och 
en pojke som älskar att spela flöjt, och att framföra den utan att dessa två instrument hörs 
känns lite konstigt. Den får sparas till ett senare tillfälle. Likaså sången ”Min mamma”, som 
handlar om att mammor kan vara lite olika men att det viktigaste är att de tycker om sina barn. 
Den fick stryka på foten på grund av att jag inte var helt på det klara med vad jag ville säga 
med den. 

4.2 Uppspelningen 
Uppspelningen ägde rum på en skola i Norrköping en fredag förmiddag klockan 10.15. 
Närvarade gjorde nio tredjeklassare, fem pojkar och fyra flickor, samt en manlig 
dramapedagog, en kvinnlig klasslärare och en kvinnlig lärarstudent. För framförandet stod jag 
själv, som sjöng och spelade gitarr, samt min studiekamrat Maria Norén, som sjöng. 
   Jag kom en stund i förväg för att hinna rigga min utrustning, men också för att bekanta mig 
med pedagogerna och berätta lite mer om mitt syfte med det hela, och få veta lite om den 
grupp jag skulle möta. Vi hann sitta en stund i lärarrummet och dricka kaffe. Jag fick då veta 
antalet barn och dess könsfördelning. Jag fick också veta att de inte var särskilt bra på att 
diskutera men tyckte om att bråka, vilket gjorde mig något nervös men samtidigt skärpte mina 
sinnen ytterligare. Mer om barnen fick jag veta i det mer strukturerade samtal jag hade med 
pedagogerna efter mitt möte med barnen. 
   Vi riggade alltihop på den scen som finns på skolan, och samtliga medverkande satt uppe på 
scenen för att få det lagom intimt och inte för mycket konsertkänsla. Jag och Maria satt på 
varsin stol framför de övriga. De satt på två bänkar: åtta av barnen på den främre bänken, ett 
barn samt klassläraren och lärarstudenten på bänken bakom. Dramapedagogen satt på en stol 
vid sidan av scenen. 
   Allt dokumenterades av en videokamera som satt uppsatt en bit bakom mig och Maria, 
högst upp på en hylla vid sidan av scenen. Där fick den in alla barn i bild och var väldigt 
diskret. För att öka chansen att få med det barnen sa la jag även en vanlig diktafon framför 
barnen. 
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   Barnen fick se kameran och när jag tappade den på tån avdramatiserades det hela 
ytterligare. Vi pratade också om den en kort stund och det visade sig att de flesta hade blivit 
filmade i något sammanhang tidigare. Under resten av vårt sammanträffande var det väldigt 
lite fokus på kameran, så jag tror att ingen av oss tänkte på att den var där. 
   Upplägget var som följer: 
   Jag och i förekommande fall Maria sjöng en sång utan att presentera mer än möjligen titel 
för barnen. Därefter spelades sången igenom och barnens reaktioner noterades av kamera och 
bandspelare, samt live av mig. Utifrån dessa reaktioner samt några förutbestämda frågor 
diskuterades sedan sångerna. Pedagogerna var ombedda att hålla en låg profil, något de höll 
sig till större delen av tiden.  
   Sittningen med barnen pågick en timme, vilket var lite på gränsen till vad de orkade med. 
Två av barnen försvann också när det var två sånger kvar. Å andra sidan möttes varje antydan 
från min sida angående deras uthållighet med fraser som ”Nej, en låt till!”, så det var 
uppenbart att de var intresserade. 
   Efter denna timme stannade jag kvar ungefär en kvart för att ställa mina frågor till de 
medverkande pedagogerna. Jag hade föreställt mig att bara dramapedagogen skulle vara med, 
men som bonus fick jag två röster till.     
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5 Resultat och analys 

5.1 Låtskrivandet 
Det fysiska resultatet av mitt låtskrivande är förstås sångerna jag har skrivit. Dessa finns i 
form av sångtexterna i bilaga 3. Tyvärr kan melodierna inte bifogas, så där får ni lita på mina 
utsagor.   
   Generellt kan sägas att jag brottades mycket med följande utmaningar: 

1. Att inte skriva barnen på näsan. Mitt syfte var som sagt inte att problematisera utan att 
avdramatisera. Ibland balanserar jag på gränsen åt båda hållen: vissa låtar blir lite väl 
tama och med lite väl otydlig genusvinkel, medan vissa är på väg att tippa över åt 
andra hållet och bli för tydligt politiska. Men jag tror och hoppas att jag håller stilen. 
En alltför nervöst politiskt korrekt hållning kan gå ut över humorn och rytmen i 
texterna, vilket inte är önskvärt. 

2. Att hålla mig på en språkligt adekvat nivå. Inte sällan har jag kommit på ett fyndigt 
rim, som jag fått ändra på grund av att det känns som att jag missar målgruppen. 
Rimmet ”teletubbie-rabbi” byttes till exempel mot det mer åldersadekvata ”kantarell-
bionicle” i låten ”Min maskerad”. 

3. Att inte av gammal vana och av att jag som alla andra är indoktrinerad i det här 
samhället halka in på ett heteronormativt tänkande. I ”Familjer” satt jag länge och 
pusslade med småord som ändrade innebörden i verserna. Är det heteronormativt att 
bara en av fem omsjungna familjer är tydligt homosexuell? Blir det övertydligt och 
problematiserande att sjunga ”hans ena pappa” i stället för bara ”hans pappa”? Det är 
lätt att trassla in sig. 

   Nedan följer ett stycke om vilka tankar som ligger bakom varje sång i arbetet. Att ha bilaga 
3 till hands rekommenderas. 

5.1.1 Mat, mat, mat 
En tämligen okontroversiell duett och som inlägg i genusdebatten mer av en parentes. En man 
sjunger verserna om hur äcklig han tycker att all mat är, medan en kvinna sjunger om hur hon 
tycker att precis samma mat är jättegod. 
   Sången skrevs på ett relativt odramatiskt sätt, men skapade en hel del funderingar i 
efterhand. 
   Ursprungstanken tog sin språngbräda från det faktum att vikttankarna går ner i åldrarna, och 
att det kan behövas lite uppmuntran till de flickor som faktiskt gillar mat. Viktigt här var 
förstås att en tjej sjöng om hur god maten är.  
   Kritiken som kan framföras är förstås att jag eventuellt uppmuntrar pojkar till ätstörningar. 
Jag hoppas att det verkligen inte är så. I min önskan att inte skriva på näsan har jag undvikit 
att nämna just vikt- eller utseendeaspekten av det hela. I stället vill jag avdramatisera och låta 
det bara handla om just hur man tycker att mat smakar. Och jag tror att pojken framstår som 
lite löjlig i sitt slentriandissande. Jag har även fått intrycket av att det i alla fall i dessa åldrar 
till övervägande majoritet är flickor som drabbas av ätstörningar. 
   Efterhand slog det mig att jag kanske hade understrukit det gamla könsnormativa ”busiga 
pojkar och duktiga flickor”-begreppet, att texten kan tolkas som att ingen av sångarna 
egentligen tycker något särskilt om maten, men att pojken lever upp till sin förutbestämda roll 
som hopplös buspojke och flickan är precis så duktig som det förväntas.  
   Trots dessa dubier tog jag i alla fall med sången till barnuppspelningen, dels för att det var 
en bra inlednings- och uppvärmningssång, dels för att se om barnen på något sätt kunde ge 
mig en ledtråd om vilka signaler sången sänder ut. 
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   Musikaliskt ville jag göra en poppig sång som var lätt att sjunga med i, både omfångs- och 
ordmässigt. Därav den ordkarga refrängen.  

5.1.2 Knas 
Också tämligen okontroversiell. Hela genusvinkeln ligger i att det är en kvinna som sjunger 
och därmed ger flickorna och pojkarna ännu en bekräftelse på att flickor faktiskt kan och bör 
vara helt crazy ibland, utan att det är sämre än om en pojke är det. Något som tyvärr är en 
vanlig ryggmärgstanke hos många: en vild flicka jämförs nästan alltid med andra flickor och 
inte med andra pojkar. Det som räknas som ostyrigt hos en flicka kan ses som helt normalt 
hos en pojke. Det är också viktigt att flickan i sången är aktiv, i stället för passiv. 
   Musikaliskt jobbar jag mycket med det dynamiska spelet mellan vers och ”refräng”. 
Verserna handlar om hur man behöver vila någon minut mellan varje utbrott, och där lunkar 
musiken och melodin på i ett mjukt stackato som invaggar lyssnaren i en vilsam och 
bakåtlutad känsla. I refrängen byts det till ett aggressivt rabblande för att understryka hur 
knasigt allting blir och i vilket rasande tempo det sker. Själva rabbelformen, som jag använder 
även i andra sånger, är tacksam ur ett humoristiskt perspektiv. Visserligen är det svårare för 
barnen att sjunga med, men i lågstadieåldern går det ändå att hänga med i ganska avancerade 
ordflöden om bara viljan finns. 

5.1.3 Min maskerad 
En sång där själva huvudberättelsen är en helt vanlig maskerad, men där jag i refrängerna 
försöker att på ett odramatiskt sätt bryta upp traditionella könsroller. Flickorna är inte 
automatiskt prinsessor eller Pippi, i stället är de busschaufför, hockeyproffs och bionicle. 
Samma sak för pojkarna, som inte måste vara superhjälte eller cowboy, utan lika gärna kan 
vara servitris eller ko.  
   Musikaliskt är det en svängig poplåt med lite liknande uppbyggnad som ”Knas”, fast inte 
lika stor dynamisk skillnad mellan vers och refräng. I refrängen byter jag till moll och låter 
den gå i den rabblande skolan. Som en lyrisk finess innehåller varje refräng någon som är 
utklädd till något som ingår i en annan persons utklädnad (frisyrens tofs, ostens hål respektive 
grisens bak), något som jag gissar kan locka fram ett och annat fniss. 

5.1.4 Min snippa och jag 
Kanske den mest kontroversiella sången i samlingen. Flickornas könsorgan är fortfarande 
tabu på ett sätt som pojkarnas inte är. När småpojkar sitter och drar sig i snoppen är det mest 
gulligt och en sång om snoppar skulle nog kunna passera utan alltför mycket ståhej. 
Förhoppningsvis gör denna sång också det, men det är inte säkert. När flickor pillar på sig 
själva är det betydligt fler som skruvar på sig. 
   Med den här sången har jag främst två syften: 

1. Att avdramatisera flickans könsorgan. Snippan är ändå något väldigt användbart och 
något som det är bra att vara kompis med och inte ha en alltför komplicerad relation 
till. 

2. Att hjälpa till att etablera ordet snippa som namn på flickans könsorgan. Det är 
skrämmande att det fortfarande inte finns något riktigt samlat namn för flickorna och 
att det faktiskt än i dag händer att man hör det fruktansvärda ordet framstjärt sägas av 
föräldrar och andra vuxna. Ordet snippa är det ord som av de flesta rekommenderas i 
diskussionen om vad flickornas könsorgan ska heta. Språkrådet har med ordet på sin 
nyordslista, där det infördes 2002, och har förklaringen: ”det kvinnliga könsorganet, 
neutral benämning motsvarande snopp (inte helt nytt, men värt att sprida)68”. Jag är 

                                                 
68 www.sprakradet.se 
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inte säker på att snippa är ett alltigenom bra ord, det hade kunnat vara trevligt att hitta 
på ett som inte är så tydligt bildat av ordet snopp, men när det nu verkar vinna terräng 
känns det självklart att stödja dess framfart. Det viktigaste är att vi får ett allmänt 
vedertaget ord.  

   Hela den här sången skulle falla platt om det var en man som sjöng. Det skulle möjligen 
kunna slå ett slag för transsexualismen, men jag tror att det i så fall skulle kunna göras på 
bättre och mindre krångliga sätt. Därför sjungs den av en kvinna. 
   Musikaliskt ville jag understryka det odramatiska genom att göra en humoristisk 
allsångsmelodi som ackompanjemang till den lätt naivistiska texten. Helst skulle jag ha en hel 
snippkör på refrängen, gärna med en entusiastiskt hojtande allsångsledare, men det får sparas 
till en eventuell framtida inspelning. Att den blev i någon sorts tre- eller sexåttondelstakt 
handlar bara om att jag ville få variation i kompositionerna. 

5.1.5 Hemlis 
En sång om kärlek och hur kul det är att tissla och tassla om den. Den genuspedagogiska 
poängen kommer i refrängerna, där det utan större åthävor presenteras några kärlekspar som 
kliver utanför hetero- och kärnfamiljsnormen. I verkligheten, utanför barnlitteraturen och 
barnlyriken, är det faktiskt inte givet att morbror Kenneth är kär i en kvinna eller farmor i 
farfar. Det är däremot väldigt vanligt att barn är kära i sina föräldrar. 
   Musikaliskt jobbar jag även här med dynamik mellan vers och refräng för att följa 
händelseförloppet. Verserna är lite smygande och pockande, när jag viskar förvarnande om 
vilka häftiga avslöjanden som ska komma. I refrängerna kommer så avslöjandena lite stötvis 
med paus mellan varje för att ge tid till att himla lite menande med ögonen. 

5.1.6 Familjer 
Den mest tydligt sedelärande sången i samlingen och den som givit mig mest huvudbry. 
Syftet är att visa att familjer kan se väldigt olika ut och att det inte är något mer med det.  
   I verserna presenterades från början fyra olika familjer, med lite olika uppsättningar 
medlemmar. Det är givetvis fritt för tolkningar, men i mitt huvud kan familjerna något 
generaliserat kategoriseras som: adoptionsfamiljen, änklingsfamiljen, regnbågsfamiljen och 
kärnfamiljen.  
   Efter ett tag upptäckte jag att jag hade glömt skilsmässofamiljen, och lade till den. När den 
hade varit på plats ett tag och jag hade läst lite mer om hur andra sexualiteter än den 
heterosexuella presenteras i skolböcker och annat fick jag kalla fötter och kände mig 
heteronormativ: varför ska det bara finnas en regnbågsfamilj i sången? Statistiskt är förstås 
färre än var femte svensk familj en regnbågsfamilj, men å andra sidan har dessa en hel del att 
ta igen efter att ha tigits ihjäl i barnvisor i århundraden. Å tredje sidan ville jag att sången 
krasst bara skulle presentera olika familjer utan att skriva någon på näsan om hur normalt det 
är med det ena eller andra. Det kan som sagt få helt fel effekt. Lösningen blev att slänga in 
ordet ”ena” i skilsmässofamiljen, för att lämna det öppet för en regnbågstolkning. Det kändes 
som en bra lösning. 
   Jag kände mig också osäker på hur barn hanterar det där med när föräldrar dör. Spontant 
känns det som att det för dem är mer odramatiskt än för vuxna, men jag är dåligt påläst. Strax 
innan jag skulle framföra sångerna för barngruppen bestämde jag mig trots allt för att stryka 
versen om den döda mamman. För sången spelade den ingen större roll, och om det ska 
sjungas om döda föräldrar är det nog bättre att låta hela sången handla om det. Just i det fallet 
kan det vara läge för en viss problematisering. Att förlora en förälder är trots allt dramatiskt, 
oavsett ålder och hur samhällsnormen ser ut. 
   Refrängens nödrim är ett sätt att sammanfatta och att avdramatisera genom den lätt 
humoristiska approachen. 
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   Musikaliskt ville jag också jobba med avdramatisering. Därför blev det en svängig och 
något struttig countrytouch, som banade väg för den berättande ton jag använder. 

5.1.7 Pärlor 
En syskonsång till ”Knas”. På ett okrångligt och odramatiskt vis försöker jag slå ett slag för 
pojkarnas rätt att rata sport och tycka att pärlplattor, pyssel och papp är roligt. Det är klart mer 
tabu för pojkar att vara traditionellt ”flickiga” än tvärtom. ”Pojkflicka” kan ha en positiv 
laddning hos många, medan det är ovanligt att ”flickpojke” klingar lika angenämt. Men 
självklart finns det många pojkar som skulle vara intresserade av att lägga pärlplattor om de 
bara uppmuntrades till det. 
   Musikaliskt är det en lätt folkrockig sexåttondelslåt. Verserna går lite surmulet i moll, för att 
understryka hur tråkigt det är med fotboll och pingis. När jag i versen får sjunga om de roliga 
intressena pärlor, pyssel och papp byter det till en glad dur. 

5.2 Lärarsamtalet 
Intervjun med lärarna ägde rum direkt efter uppspelningen. Det var som tidigare nämnts 
främst ett sätt att få veta mer om barnen och deras bakgrund, för att öka möjligheterna att göra 
en ordentlig analys av deras reaktioner. Jag redovisar därför inte hela detta samtal, utan de 
delar som är relevanta för detta arbete. Det kan kännas som en omvänd kronologi att 
presentera detta samtal här, när det ägde rum efter uppspelningen, men jag tycker att det finns 
en poäng i att ha lärarnas ord i bakfickan under läsning av analyserna i 5.3. 
   (---) 
   KL: ”Det var ju på slutet nu som de började tappa sugen lite, men förvånansvärt länge höll 
de intresset uppe mot vad de brukar göra, tycker jag.” 
   DL: ”Det är den där effekten av att det är nån annan här. Då finns ju den där ödmjukheten 
och respekten.” 
   KL: ”Han som satt längst bak, han sitter aldrig still annars. Han är aldrig med annars, men 
det här fångade honom. Och det var synd att han inte hörde familjelåten, för han tänker 
mycket på sånt. Han har en pappa som inte är alldeles närvarande. 
   DL: ”Det där brottandet, det vet man att det blir det med de här ändå. Det kan man inte säga 
var särskilt grovt, de brottas jämt.” 
   E: ”Jag tänkte mest på de två sista låtarna, att det inte var så mycket skratt då, men jag vet 
inte om det berodde på låtarna eller på att de var trötta.” 
   LS: ”De var lite lugnare de låtarna, också.” 
   E: ”Och innehöll inte så mycket humor.” 
   DL: ”Det är svårt att mäta det där ju.” 
   E: ”Tänkte ni på om det var någon skillnad på reaktionerna när det gäller pojkarna i 
förhållande till flickorna?” 
   KL: ”Kanske inte i förhållande till låtarna, men det jag tänker på och brottas med annars, det 
är ju…Vi har åtta tjejer i en klass på 25 och killarna tar så mycket plats. De hörs ju inte, 
tjejerna.”  
    (---) 
   E: ”Sammanfattningsvis betedde de sig alltså ungefär som vanligt?” 
   KL: ”De var mer fångade och lugna än vad de brukar vara. P3 och P2 satt och pratade men 
det var ju att de kommenterade texterna.”  
   E: ”Hur kände ni när det gäller målgruppen?” 
   KL: ”Jag tror att det var alldeles perfekt.” 
   DL: ”Ja, det tror jag med.” 
   KL: ”Och när man är nio år så börjar ju det här med kärlek och det, så det var ju perfekt.” 
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   DL: ”Ja, och några har varit ihop och så. Det är ju ett intressant perspektiv, för det vi ska 
jobba med de här med, det är ju ’vem bestämmer vem man är kär i?’. Att det inte är någon 
annan som ska göra det. Det är nåt som barn har problem med: ’du är kär i den och du är kär i 
den’.” 
   KL: ”P1 var ju faktiskt den som i den med maskeraden sa ’jag kan vara tjej’.” 
   DL: ”Och ’jag kan vara häxa’.” 
   KL: ”Och ’jag är kär i P2’.” 
   DL: ”Jag tror att generellt, jag vet inte hur det är på andra skolor, men vi har jobbat med det 
här så att det är inte så främmande för dem. Det funkar nog ganska så bra, men man blir ju 
aldrig färdig.” 
   LS: ”Jag kände att många av låtarna är bra på att ta upp känslor, alltså hur de tänker.” 
   Jag säger något ohörbart om ”Knas”. 
   KL: ”Är det en kille eller tjej som sjunger den?” 
   E: ”Det är ju en tjej som sjunger. Det är det som är själva syftet med den.” 
   KL: ”För det frågade du inte om?” 
   E: ”Nej, jag tänkte att det framgick eftersom Maria sjöng den. Det var därför jag ville ha 
med henne.” 
   KL: ”För annars tänker man nog, om man bara hör texten, att det är en kille.” 
   E: ”Visst.”  
    (---) 
   DL: ”Den här gruppen ska göra teater i morgon. Egentligen är alla barnen lite publikvana. 
Varje morgon nu har vi en halvtimmes uppträdande (inför jullovet, min anmärkn.), olika barn 
olika morgnar, för andra elever och föräldrar och då lyssnar de också. Så de har en vana och 
många av barnen spelar och uppträder så då blir de lite vana vid det också.”  
   DL berättar att han brukar predika att vågar man och bjuder på sig själv så går det bra. Han 
berättar om en elev som inte ville vara prinsessa, utan ville vara tiggare.  
   DL: ”Sen kom han efter rasten och ’jag gör väl det då’. ’Ja vadå?’ ’Ja men, du sa det var 
tufft att våga, så jag kan va prinsessa då om ni ska ha nån prinsessa.’ Då fick han på sig den 
där jättefina klänningen med blommor och hade lockigt hår. Skitsöt var han.” 
   KL: ”Och han var skitbra. Det var så bra så jag tror inte att det var nån som liksom ’aah, 
titta det är X’ utan det var liksom…”  
   DL: ”Nej, och han kunde ju alla replikerna. För så är de ju goa, de har ju övat in liksom… 
han visste allt vad hon skulle säga till alla betjänter och så.” 
   KL: ”Den där maskeraden, när du frågade tjejerna och de sa, ’ja man kan va kanin och man 
kan va…’ och så (grov röst) ’ah, Batman och…’ där var det ju väldigt tydligt. Vad man har 
för ideal liksom.” 
   (---) 
   E: ”Ni har alltså hållit på en del med genusfrågor. Pratar ni mycket om homosexualitet och 
sånt också?” 
   KL: ”Nä, inte så mycket, även om det kommer upp. Det pratas mycket om olikheter, i och 
med att vi har en skola med så många olika nationaliteter, så kanske inte just om sexualiteter, 
men om olikheter.” 
   DL: ”Och det är ju ingen sexualundervisning på det viset i de här åldrarna.”  
   KL: ”Man läser ju kroppen i femman, liksom.” 
   DL nämner att det finns ett samkönat föräldrapar på skolan och att där kommer ämnet upp 
på de avdelningar parets barn är på, men de flesta tänker inte så mycket på det. Sedan kommer 
vi in på en diskussion som inte är så relevant för detta arbete. Särskilt inte som jag inte 
lyckades hålla mig helt professionell utan gick in i polemik.  
   Sammanfattningsvis kan dock konstateras att barnen var lugnare och mer uppmärksamma 
än i vanliga fall, vilket kan ha flera skäl. Dels att jag är en för dem ny person, som de just 
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därför har lite större respekt för. Dels att de fångades av bra sånger och/eller en intressant 
diskussion. Jag fick också veta att barnen med stöd av främst dramaläraren håller på en del 
med att prova olika roller, där de inte alltid tilldelas roller som stämmer överens med 
könsnormen. När det gäller sexuell läggning finns det däremot ingen organiserad diskussion. 
Det pratas om olikheter, men det verkar mest gälla olika kulturell bakgrund. När ämnet har 
kommit upp har det varit på grund av att det finns ett öppet homosexuellt föräldrapar på 
skolan. 

5.3 Uppspelningen 
I detta avsnitt redovisar jag vad som sades i samband med varje sång vid uppspelningen för 
barnen. Först kommer några rader om snacket före första sången. Därefter följer varje sång 
för sig. Där refererar jag först vad som händer under själva sången, när det gäller barnens 
reaktioner och beteende. Detta följs av dialogen där jag och barnen diskuterar det de just hört. 
Efter varje sådant avsnitt analyserar jag barnens reaktioner för att få fram svar på mina 
frågeställningar. 
   Jag har valt att anonymisera de deltagande. Klassläraren kallar jag KL, dramapedagogen DL 
och lärarstudenten LS. Flickorna kallar jag för F1, F2, F3 och F4, i den ordning de satt från 
vänster räknat (F1 satt längst ut på främsta bänken och F4 i mitten), och pojkarna för P1, P2, 
P3, P4 och P5, också räknat från vänster (P1 i mitten bredvid F4 och P4 längst ut, P5 satt på 
bakre raden mellan LS och KL). Mig själv kallar jag E och Maria för M. 
   För att kunna hänga med i reaktioner och resonemang rekommenderas att ha texterna till 
handa, se bilaga 3. 

5.3.1 Försnack 
Jag börjar med att berätta varför jag är där: för att jag har hittat på några sånger som ingen har 
hört, och nu vill jag veta vad de tycker och tänker när de hör dem. Barnen får också berätta 
vad de heter, och jag säger när jag är född. Därefter frågar jag vad de lyssnar på för musik i 
vanliga fall. 
   P1: ”Hiphop.” 
   P4: ”Lordi (finsk melodifestivalvinnande hårdrocksgrupp i monstermasker, min anmärkn).” 
   P5: ”Petter (svensk rappare, min anmärkn).” 
   P1: ”Och Classic.” 
   Vi försöker reda ut vad Classic är för något utan att riktigt lyckas. Rent allmänt kan 
konstateras att det redan från början är pojkarna som sköter det mesta av snacket när inte 
flickorna medvetet bjuds in i samtalet. När jag lägger bandspelaren framför barnen är det 
också pojkarna som känner sig tvungna att stampa, hojta och skråla. 

5.3.2 Mat, mat, mat 
När jag börjar sjunga tittar P3 på P2 och P4 för att se deras reaktioner. Vid mitt första ”bläää” 
fnissar P3 och P4 och lever sig med, medan övriga sitter mer stilla. F1 och F2 tittar på 
varandra då och då under sången. 
   Vid andra versens ”vill ni att jag ska kräkas?” kommer spridda fniss, och när M sjunger 
”snälla, skicka mera sill” tittar F1 och F3 på varandra. 
   Generellt kan sägas att barnen ger oss full uppmärksamhet hela låten och alla applåderar 
också artigt vid sångens slut. 
   E: ”Vad tyckte ni om det här då?” 
   Alla: ”Bra…” 
   E: ”Vad var det som var bra?” 
   F1: ”Jag vet inte.” 
   P3: ”Det var roligt.” 
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   E: ”Vad var det som var roligt?” 
   P3: ”Det var roligt i början.” 
   E: ”Vad i början var roligt?” 
   P3: ”När du sa ’blaasch’.” 
   E: ”Och så skrattade ni när jag frågade om ni vill att jag ska kräkas.” 
   Alla utom F4: ”Ja, hihi…” 
   E: ”Vilken mat tycker ni om då?” 
   P1: ”Tacos.” 
   F1: ”Tacos.” 
   P2: ”Tacos.” 
   P4: ”Pizza.” 
   P1: ”Tacos, pizza, hamburgare, korv, makaroner…” 
   F3 viskar något ohörbart till F2. Sedan börjar alla prata i munnen på varandra, förmodligen 
om mat.  
   E: ”Var det något som var dåligt i sången?” 
   P1 och P2 klappar varandra på kinderna. 
   E: ”P5?” 
   P5 (rycker på axlarna): ”Ingen aning.” 
   Jag tappar papper på golvet och får lite fniss. Jag väljer att presentera nästa sång: att M ska 
sjunga och att den är ganska svår att spela och ännu svårare att sjunga. 

5.3.3 Analys ”Mat, mat, mat” 
Jag valde att inte lägga alltför mycket diskussionstid på ”Mat, mat, mat”, då dess främsta syfte 
som tidigare nämnt var att värma upp mig och M och få igång samtalet med barnen. 
Konstateras kan dock att barnen verkade uppskatta sången. De tyckte att den var någorlunda 
rolig, och den var uppenbarligen värd deras koncentration. Att av den kortfattade 
diskussionen dra några starka slutsatser när det gäller mina dubier om dess rent 
genusbetingade kvaliteter låter sig inte riktigt göras. Deras uteblivna reflektioner skulle 
möjligen kunna tolkas som att de inte tycker att det är konstigt om flickor gillar att äta 
mycket.  

5.3.4 Knas 
P3 tittar på P2 för att få bekräftelse för något och får en nick till svar. I övrigt tittar alla 
koncentrerat på M.  
   P3 rycker till, ler och tittar på P2 när M sjunger ”då brukar jag bli full…”. P4 fnissar då och 
då, och P2 boxar P3 mjukt på kinden innan P3 vänder sig och viskar till P4 något som börjar 
med ”jag trodde att hon skulle sjunga…”. 
   Under första refrängens ”jag kallar min pappa för konstiga namn” fnissar F2 och tittar på 
F1. F3 sitter hela tiden med ett leende på läpparna och med total uppmärksamhet på M. P3 
viskar då och då med P2 och P4 utan att tappa uppmärksamhet på vad M sjunger, och under 
andra refrängen är samtliga helt fokuserade. De skrattar också och klappar artigt händerna 
efter det abrupta slutet. 
   P3 tar först till orda: ”Jag trodde att du skulle säga ’fullis’ först.” 
   Han fnissar. 
   E: ”I stället för?” 
   P4: ”Full!” 
   E letar efter passagen i texten och det går upp ett ljus. 
   P2: ”Det var roligt när du sjungde så snabbt.” 
   P1: ”Ja.” 
   Alla ler bifallande. 
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   E: ”Var det någon som kände igen sig?” 
   P5: ”Ja.” 
   P1: ”Ja, lite.” 
   E: ”Brukar ni bli helt knasiga?” 
   Alla utom F4 nickar igenkännande och lite förläget. 
   E: ”Brukar alla det?” 
   P3: ”Jag brukar inte peta mig i ögat med flit.” 
   P2 petar sig i ögat. 
   E (tittar på P2): ”Brukar du peta dig i ögat med flit?” 
   Alla pojkar samt F2 provar att peta sig i ögat. 
   E: ”Vilken var roligast då, den här eller den förra?” 
   P1: ”Den här! Den ägde!” 
   Övriga säger också ”den här”. 
   E: ”Var den som Classic?” 
   P1: ”Ja.” 
   P4: ”Inte bättre än Lordi i alla fall.” 
    (…) 
   P1: ”Jo, den här är bättre!” 
   E: ”Var det nåt ni inte kände igen er i?” 
   P1: ”Ja, jag kallar inte min pappa för olika saker och jag säger inte att jag kommer från 
Köpenhamn.” 
   E (tittar på F1): ”Vad säger du då?” 
   F1: ”Jag grattar inte mig själv när jag fyller år.” 
   E: ”Är det ingen som tycker att nånting är dåligt?” 
   Tystnad. 
   E: ”Det är bra om ni säger precis vad ni tycker. Ni behöver inte vara snälla.” 
   P1: ”Den ägde.” 
   E: ”Då tar vi nästa.” 
   Jag strular lite med att kasta om låtordningen för att vara säker på att hinna med de 
viktigaste sångerna. Under tiden hinner P1, P2 och P3 brottas samtidigt som P3 sjunger 
”tjohadelittan”. Det hela slutar med att P1 och P2 ramlar ner bakom bänken. F2 spexar inför 
F1 och F3 och petar sig i ögonen. F3 gör likadant. 
   E: ”Nu ska jag försöka sjunga lite snabbt. Den här heter ’Min maskerad’.” 

5.3.5 Analys ”Knas” 
Allmänt var denna låt mer uppskattad än den föregående. Barnen gillar uppenbarligen när 
man sjunger snabbt, och tycker att det är humoristiskt, trots att det gör det svårare att hänga 
och sjunga med. Denna sång och framförandet av den var tydligen också värd barnens 
uppmärksamhet: det är imponerande hur de kan minnas detaljer i sångerna. Det är också 
spännande att se vad barnen fastnar mest för. I denna sång är det tydligen det tokiga i att peta 
sig själv i ögat, ett nöje de inte verkar ha upptäckt tidigare. 
   Intressantast i barnens reaktion är dock att jag tycks ha överdrivit min tro på identifikation. 
Barnen fäster inte så stor vikt vid vem som sjunger: pojkarna identifierar sig lika mycket med 
Maria som flickorna och när pojkarna inte känner igen sig så handlar det om detaljer som att 
de inte brukar kalla sin pappa för konstiga namn. Detta är så klart glädjande – mitt mål är ju 
att hjälpa alla barn att våga vara sig själva utan att begränsas av att allt kretsar kring vilket kön 
de har. Visserligen går det att hävda att själva genustanken med sången går om intet, men 
höjden av lycka är ju den dag då ingen av mina sånger ses som annorlunda eller utanför 
normen. ”Knas” får därför gärna vara bara en kul sång utan djupare budskap. 
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   Ett problem är förstås att barnen inte kommer med någon negativ kritik, inget värre än ”inte 
lika bra som Lordi”. Detta är dock något som jag hade med i beräkningen från början, och jag 
drabbas inte av hybris för detta. Barn i nioårsåldern är måna om att vara till lags och det gäller 
i stället att försöka se bakom deras reaktioner. Just i fallet med denna sång bedömer jag dock 
att de var genuint uppskattande. 

5.3.6 Min maskerad 
F1 och F2 bråkar lite i inledningen av sången. När jag sjunger ”saft och choklad” reagerar P4: 
”mm, tack”. Och på ”diskodans” tänder P3 till: ”och disko, hehe!”. 
   Generellt under både denna och övriga sånger är det så att flickorna är tysta och 
uppmärksamma, medan pojkarna löpande kommenterar texterna. 
   Efter första refrängens avslutning, ”jag var schimpans”, utbryter en kort konversation. 
   P3: ”Var du schimpans?” 
   E: ”Ja, det var jag.” 
   P3: ”På riktigt?” 
   P2: ”Helt hårig.” 
   E: ”Fast jag fyllde inte år i går.” 
   Sedan fortsätter sången. Efter ”diskoboll” konstaterar P1 att han har en sån och P3 undrar 
om han kan få en. Efter ”hemgjort som luktade fis” gör F2 en äckelmin. 
   P3: ”Oj. Det kanske var du som fes.” 
   När Eva-Lotta nämns kommer några spridda småfniss, följt av ett stort skratt när jag sjunger 
om grisens bak. 
   I låtens avslutning utelämnar jag sista ordet för att lämna öppet för att fylla i och sjunga 
med. 
   E (sjunger i ritardando): ”Och jag, jag var…” 
   P2 (sjunger): ”Schimpaaans.” 
   P4: ”En giraff.” 
   E: ”Oj, det ska jag nog ändra till. (Sjunger) Och jag, jag var giraff.” 
   Alla skrattar och P4 ser väldigt nöjd ut. 
   E: ”Jag hade tänkt sjunga schimpans igen.” 
   P1: ”Ta den här igen!” 
   E: ”Ska jag ta sista refrängen, då?” 
   Jag sjunger sista refrängen en gång till. Efter ”My och Marius” viskar F2 något till F1. Vid 
”Eva-Lotta var en gris” tittar P1 och P2 efter klasslärarinnan som just gått iväg. Jag avslutar 
sången med ”och jag, jag var giraff”. 
   P3: ”Giraff!” 
   P1: ”Den här rimmade mycket.” 
   P3: ”En till!” 
   Jag nekar och frågar om det hörs bra när vi sjunger, vilket det tydligen gör. F2 säger något 
otydligt om Benjamins bak och skrattar. 
   F1: ”Äckligt.” 
   E: ”Jag såg att ni skrattade några gånger. Var det något som var extra roligt?” 
   P2: ”Eva-Lotta, det var två av våra fröknar.” 
   F2 blåser F1 i ansiktet på ett otrevligt sätt. 
   P2: ”Eva är en som har slutat.” 
   P3: ”Eva?” 
   P1: ”Ja, alltså hon är på fritta.” 
   E: ”P4, tänkte du på nåt särskilt?” 
   P4: ”Mm, näej.” 
   E: ”Var det roligt eller tråkigt att lyssna?” 
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   P4: ”Roligt.” 
   E: ”Vad var roligt?” 
   P4: ”När du sjöng snabbt.” 
   E: ”Är det att jag sjunger snabbt eller är det själva orden som jag sjunger som är roliga?” 
   Jag får inget svar. P1 lägger armen om F4 och P2 men F2 drar bort armen som är om F4. P3 
räcker upp handen. 
   P3: ”Kommer vi va med på tv?” 
   E: ”Nej.” 
   Spridda protester. F2 petar på F1 och busar med henne. 
   P3: ”Ge oss ett band så vi får se.” 
   E: ”Vi kanske kan titta när vi är klara.” 
   P1 frågar lite om gitarren och dess uppbyggnad. 
   P3 (lägger sig på golvet): ”Jag är en gris!” 
   E: ”Vad brukar ni klä ut er till?” 
   P4: ”Tjuv!” 
   P5: ”Karribåj.” 
   E: ”Vad sa du? Harry Boy?” 
   P5: ”Karribåj.” 
   F1: ”Karribåj.” 
   E: ”Aha. Cowboy.” 
   P4: ”Lordi kanske.” 
   F2 (till F1): ”Jag har aldrig varit på maskerad.” 
   F1: ”Inte jag heller.” 
   F3: ”Inte jag heller.” 
   F2 (högt): ”Jag har aldrig varit på en maskerad.” 
   F3: ”Inte jag heller.” 
   F1: ”Inte jag heller.” 
   E: ”Men om ni skulle gå på maskerad då?” 
   P1: ”Jag skulle vilja va en häxa.” 
   F3: ”Prinsessa eller drottning.” 
   P1: ”Eller jag skulle vilja va en tandborste.” 
   F2 och F1 tisslar sinsemellan innan F2 vänder sig mot mig. 
   F2: ”En kanin!” 
   P3: ”Jag skulle vilja va en myra, haha.” 
   E: ”P4, skulle du kunna tänka dig att vara servitris på en maskerad?” 
   P4 skakar på huvudet. Jag frågar varför men får inget svar och vänder mig med samma 
fråga till P1. 
   P1: ”Jaa.” 
   F3 tittar på F2. 
   F2: ”Nej, han kan inte.” 
   P2: ”Då måste han klä ut sig till tjej också.” 
   P1: ”Jag bryr mig inte.” 
   E: ”F1, skulle du kunna vara hockeyproffs?” 
   P3 (pekar på P4): ”Nej, han, han han!” 
   P1: ”Nej, jag är fotbollsproffs.” 
   F1: ”Nej…” 
   E: ”Varför inte?” 
   F1: ”Därför…” 
   F2 (avbryter): ”Det är för killigt.” 
   F1: ”Ja, och hockey är dåligt.” 
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   P2 armbågar P3 i huvudet. 
   E: ”Det är alltså killigt och hockey är dåligt.” 
   P5: ”Tjejer kan hålla på med konståkning.” 
   E: ”Vad är det för killigt med hockey?” 
   F1: ”Eh, eh…” 
   F1 viskar sen och fnissar medan pojkarna slåss i en hög. 
   E: ”Varför kan man inte va nåt killigt då?” 
   F1: ”Man kan det, men… jag vill inte.” 
   E: ”Det var egentligen du, F2, som sa att det var för killigt.” 
   F2: ”Jag bara tycker det.” 
   KL räcker upp handen och berättar att LS spelat hockey och pojkarna börjar en utfrågning 
om standard och annat, och får veta att hon spelade i elitserien. 
   LS (lutar sig mot F1): ”Så man kan vara hockeyproffs.” 
   F2 gör konstiga miner mot F1 medan P1, P2 och P3 tokbrottas. 
   E: ”Nu ska M få sjunga igen.” 
   Alla skärper sig och tittar koncentrerat på M. P3 sätter sig på golvet. 

5.3.7 Analys ”Min maskerad” 
Som sagt: att sjunga snabbt går hem. Likaså att nämna ord som ”fis” och ”bak”, även om jag 
kanske hade förväntat mig ännu starkare reaktioner på dessa delar av texten. Även att droppa 
namn är ett bra knep för att locka fram skratt. Att det enda namn de tycks känna igen i sången 
är det icke så tidstypiska Eva-Lotta kan dock tyda på att jag trots research har misslyckats 
med att få in namn som de känner igen från kompiskretsen. Eller så har det att göra med att 
det är mycket roligare med lärarnamn än kompisnamn. Plus att jag faktiskt noterade att flera 
av de barn jag träffade hade namn som är mer typiska för min generation än för 20 år yngre 
barn. 
   I diskussionen efter denna sång blir det väldigt tydligt hur pojkar och flickor uppfostras att 
bete sig olika. Pojkarna skriker i regel rakt ut när de har något att säga. I undantagsfall räcker 
de upp handen. Flickorna vill helst stämma av med kompisarna och få något slags 
godkännande innan de presenterar sina åsikter mer offentligt. Annars är det befriande att även 
flickorna trilskas med varandra och börjar ta i alla fall lite mer plats än i början av vårt möte, 
även om det kräver en del uppmuntran från min sida, vilket jag inte hela tiden är tillräckligt 
flitig med att ge. 
   När det gäller ämnet maskerad bränner det i alla fall till lite, och när barnen får konkreta 
frågor är det tydligt att det finns lite olika syn på vad som är okej. Jag får ett par oerhört 
klichéartade svar från F3, som vill vara prinsessa eller drottning. Även F2:s kanin kan 
möjligen säga vara typiskt ”flickgulligt”. 
   Det mest intressanta i diskussionen är att det i detta gäng, mot den mer generellt rådande 
samhällsnormen, tycks finnas en större öppenhet bland pojkarna än bland flickorna. Visst 
droppas förslag som tjuv och cowboy bland pojkarna, men också mer neutrala utklädnader 
som myra och tandborste. P1:s spontana förslag på egen utklädnad är dessutom häxa och när 
P4 nekar till att vara servitris ställer P1 upp utan att verka göra det för att vara rolig. P2 
konstaterar relativt neutralt att det då krävs att P1 klär ut sig till tjej, vilket P1 inte har några 
problem med. P1 tycks överlag vara den av pojkarna med bäst självkänsla och söker i princip 
aldrig bekräftelse från kompisarna. Han ger intrycket av att vara något av en macho med 
värstingtendenser, men hans självförtroende tycks också göra att han inte behöver tänka så 
mycket på att vara till lags. 
   Den som protesterar kraftigast är i stället F2, flickornas motsvarighet till P1, det vill säga 
den informella ledaren och mest självsäkra. Hon säger tydligt ifrån när P1 vill vara servitris, 
utan riktig motivering (en miss av mig att inte kräva en sådan). När sedan F1 får frågan om 
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hon kan vara hockeyproffs är det F2 som motiverar med ”det är för killigt” medan F1 själv är 
inne på det mer neutrala ”hockey är dåligt”. 
   Tyvärr misslyckas jag lite med att följa upp hockeydiskussionen, delvis beroende på att det 
börjar pratas om lärarstudentens hockeykarriär i stället, men det går i alla fall att konstatera att 
”Min maskerad” är en sång som är klart motiverad ur genussynvinkel. Även om barnen inte 
omedelbart ryggar tillbaka när sångens kalasdeltagare kliver utanför normen är det tydligt att 
det inte är helt okej att se ut hur som helst på en maskerad. 

5.3.8 Min snippa och jag 
När M sjunger ”den är lika mjuk som en hamster”, reagerar P3 och säger ”jag har en 
hamster”. 
   Under första refrängen tittar P2 på P1, som gungar huvudet i takt med musiken. När M 
sjunger ”Det bästa av allt med min snippa” börjar P3 fnissa. F2 ser ut att fråga F1 något. P1 
klappar takten på knäna men stannar upp vid ordet ”snippkompis”. P2 och P3 tittar på honom. 
F1 och F2 gapar stort mot varandra. 
   När M sjunger ”snippan vet vad som ska ske” skrattar F2 till och sätter handen för munnen. 
Hon tittar bakåt mot LS för bekräftelse. 
   P1 trummar hela tiden med händerna och är inte så skärrad. F1 sätter också händerna för 
munnen. F3, som sett ganska uttråkad ut än så länge, frågar ”vad är snippa”? P3 svarar: ”Det 
tjejerna kissar med.” F1 och F2 sätter händerna för munnen och säger något som liknar 
”åoow”. F3 skrattar. 
   Under andra refrängen fnissar F1, F3 och F4 medan F2 bara ser chockad ut och håller för 
munnen. Pojkarna ler, förutom P5 som tycks uttråkad.  
   F1 och F2 börjar gestikulera mot varandra, och F2 verkar vilja ha mer bekräftelse på att det 
verkligen är sant det hon hör. P1 trummar frenetiskt och tittar på lärarnas reaktioner. F3 lutar 
sig framåt och skrattar. F4 ler stort.  
   Efter stickets ”min käraste snippa” kommer ett stort skratt, följt av koncentration från de 
flesta. F3 pendlar mellan att titta på P3 och M. Efter ”Filippa” säger F2 ”ååh”, och varje 
snippa följs hädanefter av ett ”åoow” från hennes sida och en blick mot F1. Efter ”min snippa 
vill jag aldrig slippa” skrattar alla igen. 
   Under sista refrängen går det upp några ljus hos publiken. 
   P3: ”Den är mjuk som en hamster…” 
   F2: ”Vad är en snippa?” 
   F3 säger något ohörbart. 
   F2: ”Ååh. (Vänder sig mot LS) Är det det?” 
   LS nickar och ler. 
   F2: ”Ååh.” 
   Sista ackordet i låten följs av ett gapskratt. 
   F2: ”Äckligt.” 
   P3: ”Var det din snippa som var mjuk som en hamster? Hahaha.” 
   P1: ”Men det ska va en fitta.” 
   P3 (vänd mot M): ”Vad är du så snuskig för?” 
   E: ”Tycker du att sången var snuskig?” 
   P3: ”Ja.” 
   P1: ”Men du har ju ingen snippa, du har ju en fitta.” 
   F2 och F3 (Med äcklade röster): ”Ååååh.” 
   E: ”Vet alla vad en snippa är?” 
   Alla svarar ”jaa” och P1 pekar sig i skrevet. 
   LS: ”Det spred sig.” 
   E: ”Vad tyckte ni?” 
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   P3: ”Haha, den var rolig.” 
   F2: ”Den var snuskig.” 
   E: ”Tyckte ni att det var jobbigt att lyssna?” 
   Spridda ”nääen” och skratt. 
   P3 (vänder sig mot dem som sitter bakom): ”Den behöver frisk luft på sommaren…” 
   E: ”Hur många tyckte att den var rolig?” 
   Alla utom P5 räcker upp handen. 
   E: ”Hur många tyckte att det var lite jobbigt att lyssna?” 
   Bara DL räcker upp handen. 
   E (sätter händerna för munnen): ”F2, du satt så här. Varför?” 
   F2 (skruvar på sig): ”Den var äcklig.” 
   E: ”Vad var äckligt?” 
   P3: ”Snippa, den trivs ihop och den behöver frisk luft på sommaren.” 
   P3 skrattar så att han knappt kan prata och viker sig dubbel. 
   E: ”Hur skulle det vara om man sjöng om en snopp i stället?” 
   F1, F2 och F3 gapar och tittar på varandra. Alla skrattar. 
   P1: ”Bättre! Bättre!” 
   E: ”Varför skulle det vara bättre?” 
   P1: ”Det skulle det.” 
   Alla småfnissar hela tiden. 
   P5: ”En dick! En dick!” 
   E: ”En dick, är det det bästa?” 
   P1: ”Varför inte en kuk?” 
   E: ”Nej, det är inte så roligt.” 
   P5: ”Varför inte en dipp?” 
   E: ”Det brukar jag ha när jag äter chips.” 
   (…) 
   E: ”Men hur skulle det vara om vi skulle sjunga om en snopp i stället?”  
   P1: ”Bättre!” 
   Alla pratar exalterat i munnen på varandra. 
   E: ”Skulle det vara mer eller mindre pinsamt?” 
   F1 och F2 mumlar ”ja, nä”. LS tolkar: ”Lika mycket.” 
   P3 drar hela låten för P4: ”Den behöver klappas och kramas, hihihi.” 
   E: ”F2, hur skulle det vara om det var en snopp i stället?” 
   F2: ”Jag vet inte.” 
   P3: ”Kan du sjunga om den här igen?” 
   F2: ”Jag vet inte.” 
   E: ”Vad är snuskigast? Snippa eller snopp?” 
   F1 vänder sig bort när hon hör ordet ”snopp”. 
   P1: ”Snopp, för den sticker ut.” 
   P3: ”Och ibland åker den upp.” 
   P2: ”Både och.” 
   E: ”Är ni inte så vana att prata om snippor och sånt?” 
   Alla: ”Nää.” 
   P3: ”Sjung den igen!” 
   P1: ”Nej, den som du sjöng före den här!” 
   (…) 
   F2: ”Är ni ihop?” 
   E: ”Nej, vi är kompisar.” 
   P3 (lyckligt): ”Snippa.” 

 34



   Jag presenterar nästa låt i stället. 

5.3.9 Analys ”Min snippa och jag” 
Jag valde medvetet att inte presentera sången med namn, eftersom jag trodde att reaktionen 
skulle bli intressantare då. Det tog också till första refrängen innan några började förstå vad 
det handlade om.  
   Att reaktionen blev stark råder det inget tvivel om. De intressantaste reaktionerna kom från 
F2 och P3, samt möjligen P5, vars tidigare lojhet bröts när han fick skrika olika namn på sitt 
eget könsorgan.  
   P3 blev i det närmaste euforisk, mer och mer i takt med att han rekapitulerade sångens 
lyriska innehåll. Till kontexten hör att jag efter uppspelningen av den medverkande 
personalen fick veta att P3 har just ett stort intresse för sex och könsorgan och tar varje 
tillfälle som bjuds att göra grova anspelningar. Att få tillåtelse att tillsammans med vuxna 
skoja om det kvinnliga könsorganet kändes säkert därför befriande för honom. Nu vet jag 
inget mer om hans bakgrund, men det är ju mycket möjligt att det i hans hemmamiljö råder 
viss tabu när det gäller de här frågorna. Om man jämför med barnen med något mindre 
självhävdelsebehov, till exempel F3 och F4, så kunde de ta det hela betydligt mer avslappnat. 
   Allra intressantast är förstås F2. Under de tidigare sångerna har hon tagit överlägset mest 
plats av flickorna och ger intryck av att vara en frispråkig tjej med skinn på näsan. Här visar 
hon sig vara den överlägset mest pryda av eleverna. Det dröjer tills låten är slut innan hon ens 
vågar tro på att det verkligen är en snippa Maria sjunger om.  
   Jag får intrycket av att det inte i första hand är snippan i sig som gör att F2 hisnar, utan det 
faktum att det sitter två vuxna människor och sjunger och pratar om snippor och snoppar. Hon 
verkar väldigt ovan, och det bekräftas sedan av alla närvarande att det inte är något det pratas 
särskilt mycket om.  
   Det hade varit intressant att veta vad barnen kallar det kvinnliga könsorganet, men det 
missade jag att fråga. Nu fick jag nöja mig med P1:s uppvisning i synonymkunskap. 

5.3.10 Hemlis 
Alla är stilla och koncentrerade under första versen. F3 ritar något i luften. 
   När refrängens ”Oskar är kär i Hanna” kommer reagerar P1: ”Va, är han?” F2 och F3 
häpnar. Efter ”syrran är kär i mamma” kommer några spridda ”vaa?” och skratt, vilket 
upprepas efter varje rad (det är upplagt för reaktioner, eftersom varje rad följs av en paus där 
jag tittar lite finurligt och plirigt på publiken).  
   Efter ”Mårten är kär i Manne” kommer ingen reaktion mer än att F3 tittar på F1 och F2. 
Efter ”brorsan i våran granne” fnissar P1 till, men resten av refrängen väcker ingen reaktion 
förrän jag avslutar med att sjunga ”och jag är nog kär i dig” och titta på F1. Alla säger ”ååh” 
och skrattar. F2 klappar F1 på axeln. 
   Under vers två tittar F2 cockerspanielsött på F1 och säger ”Jag är kär…”. F1 gör likadant 
tillbaka. P1 viskar något till P2. 
   Andra refrängens ”Oskar är kär i Hanna” möts inte alls av samma reaktion som i första 
vändan, och efter syrran och mamma fnissar bara P1 lite artigt. Resten åtföljs med lugn 
uppmärksamhet ända tills jag avslutar med mitt ”jag är nog kär i dig” och tittar på P4. P4 
skakar på huvudet och alla andra skrattar stort, följt av applåder. 
   P1: ”Det var kul. Ta mig!” 
   E: ”Vad tyckte ni om melodin?” 
   P1 och P2: ”Rolig!” 
   P3: ”Först F1 och sen P4.” 
   P2: ”Och sen Oskar.” 
   P3: ”Nej. (Sjunger) Oskar är kär i Manne.” 
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   F1 och F2 viskar och busar med varandra. 
   E: ”Känner ni nån Oskar?” 
   P1: ”Ja, han går i min klass.” 
   E: ”Känner ni nån Kevin då?” 
   P1 och P2: ”Jaaa!” 
   E: ”Är han kär i sig själv?” 
   P1: ”Ja, han är det.” 
   F1 spelar upp någon sorts sketch där hon rabblar vilka F2 är kär i. F2 slår till F1 på benet. 
   E: ”Är ni kära i någon?” 
   P3: ”Nää.” 
   P1: ”Ja, jag är kär i nån.” 
   E: ”Vem då?” 
   P1 lägger armen om P2 och pekar på honom. Sedan tar han bort armen. 
   P1: ”Närå, jag skämta.” 
   F1 och F2 slåss. 
   P3: ”En som heter Mary. Han är ihop med en tjej som heter Mary.” 
   E: ”F3, är du kär i någon?” 
   F3: ”Va?” 
   F3 skakar på huvudet. P1 och P2 ligger och slåss på golvet. 
   P3: ”Hon är alltid kär i nån. Hon är alltid kär i… Alexander.” 
   P3 reser sig upp och går till F2. 
   P3: ”F2, F2, har du gjort slut med Alexander?” 
   P1: ”Nä, Alex gjorde.” 
   F2 smackar med tungan och säger ett kort ”ja”. 
   E: ”Nu vill jag fråga F1…” 
   P5 säger något ohörbart som alla skriker ”aah” för. 
   E: ”… kan man vara kär i vem som helst?” 
   P1: ”Ja!” 
   Flera säger ”ja”. 
   F2: ”Näe…” 
   P3: ”Jag brukar vara kär i den.” (Pekar på skrevet) 
   E: ”Vem kan man inte vara kär i?” 
   F2 (tyst): ”Sin pappa och sin mamma.” 
   P1 (gräver i fickan och tar upp något): ”Jag kan va kär i den.” 
   F2: ”Vilken?” 
   P1: ”En femma.” 
   E: ”Min dotter brukar säga att hon är kär i mamma.” 
   En diskussion om mina barn utbryter där jag får redogöra för ålder, kön och antal. F1 verkar 
väldigt tagen av faktumet att jag har barn.  
   P1: ”Jag är kär i den här.” (Pussar femman.) 
   E: ”Men vad sa F2, kan man inte vara kär i mamma eller pappa?” 
   F2: ”Nä. Eller jo, man kan det, men jag är inte det.”  
   F2 tittar på F1. 
   F1: ”Inte jag heller.” 
   P5: ”Man kan inte vara kär i sin pappa.” 
   P3: ”Jo, det kan man om man är bög.” 
   F3 och F4 håller om varandra kärleksfullt. 
   E: ”Känner ni någon Mårten som är kär i Manne?” 
   P3: ”Jag vet vem du är kär i. Först var du kär i F1 och nu i P4.” 
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   Barnen diskuterar en stund om vem av F1 och P4 jag är kär i. De enas om att det är P4 
eftersom jag pekade på honom sist. 
   E: ”Var det något ni inte gillade?” 
   P5: ”Tråkig.” 
   P3: ”Den här skulle inte Oskar gilla.” 
   P1: ”Nä, den här skulle inte Oskar gilla.” 
   E: ”Vad var tråkigt?” 
   P5: ”Jag orkar inte sitta och lyssna.” 
   E: ”Ja, det börjar bli många låtar nu.” 
   P2: ”Nej, ta alla!” 
   P3: ”Ta snippan!” 
   P1: ”Fortsätt! Fortsätt! Fortsätt!” 
   E: ”En till vill jag sjunga.” 
   P2: ”Nej, ta alla.” 
   E: ”Jag har bara två till.” 
   P4: ”Ta Lordi då.” 
   P3: ”Ta snippan sen.” 
   P1 gör något slags gitarrsolo och F3 och F4 någon slags klapplek. Jag tappar några papper 
och alla skrattar. 
   E: ”Nu kommer en låt som heter ’Familjer’.” 
   P5 och P4 lämnar lokalen.  
   F2 (håller om F1): ”Vi är syskon!” 
   F1: ”Nu ljuger du. Vi är inte det!” 
   P1 pekar finger åt P3, sedan klappar P1 och P3 P2 i håret. 
   P2: ”Säg åt dem att sluta!” 
   KL flyttar ut P3 mot P4:s tidigare plats. 

5.3.11 Analys ”Hemlis” 
Barnen är något mer avmätta efter den här sången jämfört med de tidigare. Lite kan det ha att 
göra med trötthet efter att ha varit tvungna att sitta stilla så länge, men förmodligen har det att 
göra med att jag inte lyckas fånga dem lika bra, det vill säga att sången inte är lika rolig eller 
spännande. Å andra sidan är de flesta fortfarande med i matchen och blir upprörda när jag 
förklarar att det snart är slut på sånger, även om vissa gärna vill höra sina favoriter igen. 
Smickrande är att P2, som suttit väldigt tyst under de tidigare sångerna, så tydligt visar sitt 
gillande och sin aptit på mer när jag aviserar att det lider mot sitt slut. 
   Det stora lyftet i ”Hemlis” är förstås när jag interagerar med barnen och förklarar min kärlek 
till ett par av dem. Mitt minne från min egen barndom, om att det var jättekul när någon sjöng 
namn som fanns i kompiskretsen, verkar fortfarande gälla.  
   Spännande är att barnen inte tycks dra några slutsatser om min sexualitet när jag sjunger att 
jag är kär i P4. Deras reaktion tyder på att de inte ser någon skillnad beroende på vilket kön 
det är på den jag förklarar min kärlek. Kanske är det samma syndrom som när Maria sjöng 
”Knas”: att man som sångare blir något sorts neutrum könsmässigt. Å andra sidan tyder deras 
övriga reaktioner också på att de inte tänker så mycket på vem man får och inte får vara kär i. 
Ingen reagerar när jag sjunger ”morbror Kenneth är kär i Kjell” och ingen verkar tycka att det 
är något särskilt med att Mårten är kär i Manne.  
   Vad detta visar är svårt att veta. Kanske att barnen fortfarande har den värsta 
heteronormativiseringen framför sig och att de trots att de är nio år fortfarande är relativt 
oförstörda. Eller så accepterar de helt enkelt dessa förhållanden lika mycket som ett mellan 
Oskar och Hanna.  
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   Enda gången en alternativ läggning tas upp är när P3 säger att man måste vara bög för att bli 
kär i sin pappa om man är pojke. Fast det låter mer som ett krasst konstaterande än som något 
han lägger någon värdering i. Sammantaget verkar det i alla fall som att jag något har 
överskattat det kontroversiella i att sjunga om män som är kära i män.  

5.3.12 Familjer 
Under första versen är barnen tysta men verkar något uttråkade. F2 himlar lite med ögonen 
efter ”Nynäshamn”. 
   Under vers två lägger sig P3 ner, men blir upplyft av KL. Refrängen och vers tre fortlöper 
också under tyst men uttråkad koncentration. 
   Under andra refrängen diskuterar P2 och P3 något som har med två mammor att göra. Till 
slut drar P3 huvudet bakåt och säger ”ahaa”. 
   Fjärde versen och de sista refrängerna möts också av tysta och nollställda barn och uteblivna 
skratt.  
   Efteråt applåderas det artigt och P3 räcker upp handen. 
   E: ”Vad tyckte ni?” 
   Det kommer några tveksamma och tysta ”bra”. 
   E: ”F4, vad tyckte du?” 
   F4: ”Bra.” 
   E: ”Vad var bra?” 
   F4: ”Allt.” 
   E: ”F3 då, var det nåt som kändes annorlunda?” 
   F3: ”Nä.” 
   F2: ”Två mammor.” 
   E: ”Känner du ingen som har två mammor?” 
   F2: ”Jo, en kille.” 
   E: ”Vad är det som är konstigt med två mammor då?” 
   F2: ”Vet inte.” 
   E: ”Eller du kanske inte menade att det var konstigt.” 
   Jag ger ordet till P2 som också räckt upp handen. 
   P2: ”Det är precis som en på dagis. Han har en låtsasmamma, en riktig, en pappa, en 
lillasyster och en storebror.” 
   E: ”Då handlar det kanske om honom.” 
   P3: ”Och så känner jag en som har två mammor, en kille som heter X som går i fyran.” 
   Flera andra instämmer.  
   P3: ”Han kallar en mamma för pappa och en för mamma och det gör hans lillasyrra också.” 
    (…) 
   E: ”Hur många kan man vara i en familj?” 
   P1: ”Femti!” 
   P3: ”Hundra!” 
   F2: ”Tolv kan man va. Jag har sett en film…” 
   En annan barngrupp kommer in och det uppstår lite tumult innan de körs på dörren. 
   E: ”Ja, vad skulle du säga?” 
   F2: ”Jag har sett en film, ’Fullt hus’, där var de tolv.” 
   F1 räcker upp handen och får ordet. 
   F1: ”Jag har sett en film, den hette ”Ditt, mitt och (ohörbart)”, och den handlar om en 
mamma och en pappa som flyttar ihop och de har jättemånga barn och tillsammans blir de 
20.” 
   E: ”Har alla ni en mamma och pappa?” 
   Alla: ”Ja.” 
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   E: ”Bor ni med mamma och pappa?” 
   Alla: ”Ja.” 
   E: ”Var det nån av de familjer jag sjöng om som ni kände igen er i?” 
   Jag får inget svar, förutom att P1 säger något ohörbart. 
   P1: ”Farsan hade åtta syskon.” 
   P2 räcker upp handen. 
   P2: ”En i andra gruppen, det är bara hans mamma och han. De har ingen kontakt med 
pappan.” 
   E: ”De är två i den familjen då.” 
   P1, P2 och P3 börjar prata om någon som har skilt sig och där det är tveksamt om hur 
närvarande pappan är. 
   P2: ”Han kanske har flyttat till nåt annat land.” 
   E: ”Börjar ni bli trötta?” 
   Alla: ”Nej!” 
   P2 och P3: ”Snippan! Snippan!” 
   P1: ”Nej, den där som var innan den där snippan.” 
   P1 börjar gunga på ett något märkligt sätt. 

5.3.13 Analys ”Familjer” 
Antingen börjar barnen tröttna, eller så är ”Familjer” inte lika bra som de andra låtarna. 
Förmodligen handlar det om en blandning av båda. Det är långt ifrån samma entusiasm under 
sången, och det är lite svårare att hålla deras uppmärksamhet i diskussionen efteråt. 
   Barnen bjuder fortfarande på en imponerande koncentration, men det är lite väl hårt att 
begära att de ska kunna se strukturen med de olika familjekonstellationerna på en lyssning. 
Därför är det spännande att se vad de trots allt fastnar för. Här är det uppenbart att de tycker 
att det är lite speciellt med familjen med två mammor. I den första analysen av detta faktum, 
från P2, behandlas dock hela den aktuella familjesituationen. P2 berättar om en familj med en 
låtsasmamma, en riktig mamma, en pappa, en lillasyster och en storebror och påpekar att den 
ser ut precis som den jag beskrev i sången. Det kan därmed konstateras att jag har lyckats i 
mitt uppsåt att lämna öppningar för egna tolkningar. Det skulle också kunna tolkas som att P2 
är så indoktrinerad i pappans nödvändighet i familjebildningen att han omedvetet stoppar in 
en pappa som ursprungligen inte nämns i versen och att de två mammorna måste vara 
nuvarande respektive före detta partner till denna pappa. 
   Det är P3 som först visar tydligt att det går att tolka familjen som en så kallad 
regnbågsfamilj, genom att jämföra den med en familj han känner med två mammor och två 
barn, en familj de övriga barnen också känner till. Att det är lite annorlunda att leva med två 
mammor verkar alla vara ense om, men de tycks inte lägga någon annan värdering i det. 
   Detta, liksom barnens svar på frågan om hur många man kan vara i en familj, visar på hur 
viktigt det är för barnen att ha levande, konkreta förebilder. Att i sin vardag möta familjer som 
går utanför den rådande normen avdramatiserar denna normavvikelse. Något som gäller för 
alla, men allra mest för barn som ännu inte indoktrinerats så hårt.  
   Noteras kan också att sången och mina frågor sätter igång egna diskussioner barnen 
emellan, där de pratar om föräldranärvaro och annat. Något som kan verka utvecklande för 
barnen. 
   Att alla barnen hävdar att de bor med mamma och pappa ska tas med en nypa salt. DL 
förklarade efteråt att i princip inget av barnen bor med båda sina biologiska föräldrar, men att 
de förmodligen tolkade frågan som om jag undrade huruvida det fanns två vuxna av motsatt 
kön i familjen. 
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5.3.14 Jag gillar pärlor 
Direkt efter första raden i första versen, ”fotboll är tråkigt”, protesterar P1 och P3 förvånat. P2 
nickar bifallande till textraden ”pingis för svårt”. 
   Under refrängen lutar sig P3 framåt innan han och P2 börjar dansa någon sorts sittande 
styrdans. P1 är helt bortvänd och gör något annat. 
   Andra versens ”golf är för snobbigt” får P3 att reagera: ”Snoppigt?”. Sedan lägger han sig 
ner på golvet. F1, F2 och P2 lyssnar noga, medan F3 och F4 pysslar med händerna 
ihopflätade. 
   Sista refrängen avlöper utan större reaktioner och direkt när sista ackordet inte ens klingat ut 
kommer ett bedjande ”Snippan?” från P3. Sedan börjar F3 att applådera och de andra hakar 
på. 
   E: ”Vad tyckte du om den, P2?” 
   P2: ”Lite tjatig.” 
   E: ”Vad var det som var tjatigt?” 
   P2 rycker på axlarna. 
   E: ”Var det musiken eller orden?” 
   P2: ”Orden.” 
   F1 och F2 gör en fingerlek. 
   E: ”Kände du igen dig i texten?” 
   P2 (skakar på huvudet): ”Jag gillar tennis, fotboll, golf. Inte pingis.” 
   E: ”Pärlor då?” 
   P2: ”Nä.” 
   E: ”Är det nån som tycker om att hålla på med pärlplattor, pärlhalsband och sånt?” 
   F3: ”Ibland.” 
   KL: ”Jag tänkte på din storebror, F2. Visst var det lite som X? 
   F2 (glatt): ”Ja.” 
   E: ”Tycker han om att pyssla?” 
   F2: ”Nä.” 
   E: ”Du då, F1, tycker du om att pyssla?” 
   F1 tittar på F2. 
   F1: ”Ibland skriver jag dikter. Ibland sjunger jag. Och ska jag flytta snart så jag får inte göra 
pyssel.” 
   E: ”Tycker du om nån sport då?” 
   F1: ”Ja. Fast jag vet inte om det är nån sport, men… Jag gillar dans.” 
   E: ”Det är ju en sorts sport.” 
   P3 ligger bakom alla i en hög. F3 och F4 håller fortfarande på med sina händer. F2 räcker 
upp handen. 
   F2: ”Jag ska börja på breakdance.” 
   E: ”F4 då, vad brukar du göra?” 
   F4: ”Olika saker.” 
   E: ”Vad då till exempel?” 
   F4: ”Lyssna på musik.” 
   E: ”F3 då?” 
   F3: ”Eeeh… (tittar på F2) Eeeh… Jag gillar lite sport.” 
   E: ”Vad då?” 
   F3: ”Eeeh… Jag har gått på karate.” 
   F2: ”Det har jag med.” 
   F2 lägger armen om F3. 
   E: ”Har ni slutat med det? Varför det? 
   F3: ”Jag orkade inte.” 

 40



   F2: ”Det var tråkigt.” 
   E: ”Började ni med annat då?” 
   F2: ”Vi var gulbältare.” 
   P3 dyker upp längst bak och gör några manövrar som föranleder KL att greppa tag i honom. 
P1 tar tag om P2:s nacke och trycker ner honom mellan sina ben. 
   E: ”Jag tror att jag börjar känna mig nöjd och glad nu. Det var väldigt snällt att ni ville vara 
med.” 
   P3 sätter sig. 
   E: ”Nu vet jag lite mer vad ni tyckte om sångerna.” 
   Tumult uppstår och DL får rycka in för att styra upp. 
   E: ”Det var jättekul att ni ville lyssna och tycka.” 
   P2: ”En gång till!” 
   F2: ”Gör bara en sång till.” 
   DL: ”Jag ser att ni tyckte att det var roligt. Och det var roligt att se att var så bra på att vara 
publik.” 
   Jag stänger av kameran och allt blir svart. 

5.3.15 Analys ”Jag gillar pärlor” 
Även här var engagemangsgraden lägre än i början av uppspelningen. ”Jag gillar pärlor” är 
också den sång i samlingen som innehåller klart minst information. Ändå upplevde P2 den 
som tjatig, i och för sig kanske för att det är så kort mellan refrängerna och för att verserna är 
uppbyggda på exakt samma sätt.  
   Just denna sång kan hända passar bättre till något yngre barn. Jag gissar att pärlplattor inte 
är jättehett bland nioåringar, oavsett kön. I alla fall verkade det lite så på deras reaktioner på 
mina frågor. 
   Annars finns inte så mycket att säga. Ingen säger rent ut att det är flickigt att pyssla och 
pojkigt att idrotta, även om det är tydligt att deras intressen skiljer sig åt beroende på kön. 
Pojkarna håller på med fotboll och hockey, medan flickorna dansar, sjunger och skriver 
dikter. Att de flickor som faktiskt har ägnat sig åt karate båda har slutat känns tyvärr lite 
typiskt. 
   Mest präglas dock diskussionen av att barnen behöver rast. Det är svårt att hålla deras 
uppmärksamhet så pass att ett vettigt samtal utvecklas.  
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6 Diskussion 
En stor del av föregående kapitel har ägnats åt diskussion och analys av låtskrivande, genus 
och barnens reaktioner. En sammanfattning kan dock vara på sin plats, inte minst för att 
koppla mitt praktiska arbete till den teoretiska bakgrunden. 

6.1 Musikaliska överväganden 
Moralistiskt eller inte – mitt syfte med sångerna är att föra fram ett budskap som jag vill att 
barnen ska ta till sig. När jag har skrivit mina sånger har jag satsat mycket på sväng, 
hitpotential och humor för att nå fram med detta budskap. Att binda samman ett viktigt 
budskap med humor innebar i detta fall inga svårigheter, då budskapet inte handlar om att 
problematisera något sorgligt utan att avdramatisera något fullständigt naturligt och 
egentligen självklart.  
   Min målgrupp är trots sin ungdom sedan länge indoktrinerad i den konsonanta västerländska 
musiktraditionen, så för att nå dem gäller det att göra musik i den skolan. För barn flyter 
begreppen preferens, perception och motivation samman, enligt Bertil Sundin. Det första 
intrycket blir väldigt viktigt, eftersom det gäller att få barnen att vilja lyssna igen, då deras 
estetiska upplevelse växer i takt med antalet lyssningar. Med deras vanligaste lyssnarvanor 
och musiktradition i bakhuvudet gäller det alltså att göra hittig, västerländsk musik som tål att 
höras igen, gärna med melodifestivalen som förebild69. 
   Att göra allt till en pastellfärgad mystillvaro är dock inte att göra barnen en tjänst, enligt 
Sundin. I alla fall inte barn som har lämnat förskolan. Barnen behöver bekräftelse och 
trygghet, men de behöver också ifrågasättas och oroas. Musikhögskoleläraren Ulla Wiklund 
håller också med om att det inte finns någon motsättning mellan fostran och kommersialism70. 
   Att döma av barnens reaktioner verkar jag ha lyckats i mitt uppsåt. De sånger jag uppfattar 
det som att barnen uppskattade mest, ”Min snippa och jag”, ”Min maskerad” och ”Knas”, är 
också de sånger som jag inför uppspelningen gissade hade den största hitpotentialen. Dels har 
de alla slagkraftiga melodier, särskilt de två förstnämnda, dels är de till stor del uppbyggda i 
syfte att få barnen att skratta samtidigt som de kan känna sig lätt ifrågasatta.  

6.2 Att få barnen att sluta tänka kön 
Att mina sånger fyller en funktion i strävan att få barnen att sluta tänka kön blir tydligt i mitt 
samtal med nioåringarna. Särskilt bland flickorna tycks det finnas en vilja att vara skir och 
gullig, till exempel att klä sig som prinsessa eller kanin på en maskerad, medan det är alldeles 
för ”killigt” att vara hockeyproffs.  
   Kajsa Wahlström har i sitt arbete upptäckt att det även i de mest välvilliga sammanhang är 
så att flickor berövas möjligheten att utveckla egenskaper som mod och egen vilja, medan 
pojkarna hämmas i sin utveckling av egenskaper som empati och närhet71. Även Ingemar 
Gens, mannen bakom Wahlströms arbete, påpekar att flickor uppfostras till att bli väldigt 
inkännande för andras behov, vilket får till följd att de ständigt söker bekräftelse för att vara 
så följsamma som möjligt72. Pojkarna förväntas däremot kunna hävda sig själva och drillas 
redan från födseln i makt och kontroll. 
   Gens skriver om ”flickpojkens” dilemma: att det är mer socialt accepterat för en flicka att ta 
för sig och leka med bilar än för en pojke att vara mjuk och leka med dockor73. Något som 
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71 Wahlström (2003), s 8 
72 Gens (2002), s 41-43 
73 Gens (2002), s 61 
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bekräftas av Märta Netterstad. Det finns sedan årtionden exempel på barnvisor där flickan 
tillåts vara vild och klättra i träd, medan den mjuka, ”flickiga”, pojken inte ens nämns i 
Netterstads bok74. 
   Flickpojkens vara eller inte vara ges inget entydigt svar i mitt samtal med barnen. En av 
pojkarna ger uttryck för att han mycket väl kan tänka sig att vara häxa på en maskerad, och en 
av flickorna har uppenbarligen en storebror som tycker om traditionellt ”flickiga” aktiviteter. 
Samtidigt visar hela uppspelningssituationen tydligt att Gens och Wahlström har rätt i sina 
observationer. Under hela samtalet slåss pojkarna med varandra och hojtar gärna rakt ut när 
de vill ha något sagt, medan flickorna innan de säger något söker bekräftelse från bästa 
kompisen. 
   Märta Netterstad visar i sin undersökning med tydlighet att de uppfostrande sångerna 
knappast är något nytt i svensk barnvisetradition. Däremot har synen på uppfostran förändrats 
en hel del – från att forma barnen och hålla tillbaka en alltför livlig självkänsla till att 
uppmuntra självständighet och individualism. Hon konstaterar dels att 
skolsångboksredaktörerna mer och mer tenderar att vilja ha sånger som följer läroplanen, dels 
att sekulariseringen går långsammare i skolan än i samhället i stort75. Detta kan betyda att det 
finns ett behov av nya sånger som följer läroplanens krav på genusperspektiv i 
verksamheten76. 
   Enligt Yvonne Hirdman definieras allt utifrån vilket kön man råkar tillhöra, och att vara 
man är helt enkelt att inte vara kvinna77. Men både Bronwyn Davies, Kajsa Wahlström och 
Ingemar Gens är inne på att det går att lära barn att stå emot världens stereotypiserande 
uppdelning mellan manligt och kvinnligt. Och att vi också bör göra detta. Davies efterlyser 
också nya praktiker och berättelseformer som legitimerar förhållningssätt där genitalt kön 
skiljs från vardagsidentiteten, och där människor inte känner att de måste markera sitt kön78.   
   Att det finns ett uppdämt behov av att få diskutera och avdramatisera sådana här frågor 
märks allra mest i diskussionen efter ”Min snippa och jag”. Flera av barnen visar, med olika 
uttrycksmedel, att de absolut inte är vana vid att vuxna människor vill prata eller sjunga om 
snippan och dess funktioner. Där finns uppenbarligen ett väldigt stort behov av 
avdramatisering. Visst är det sunt med en viss integritet när det gäller den egna kroppen i 
allmänhet, och snippan i synnerhet, men att göra allt som har med den att göra till något 
”snuskigt” och ”äckligt”, för att använda en av flickornas ord, känns inte motiverat. Och det 
faktum att flera av barnen inte visste vad en snippa är för något visar att det fortfarande är 
högst motiverat att driva kampanjen för namnet ”snippa”. 

6.3 Hetero- och kärnfamiljsnormens avskaffande 
En norm är något som syns först när någon bryter mot den, enligt Tiina Rosenberg. Hon säger 
också att heteronormativiteten stöttar sig på västvärldens fixering vid motsatspar, vilket 
innebär att homosexualiteten blir problematisk bara för att den inte är heterosexuell. Och att i 
den mån homosexualiteten accepteras, så gör den det under förutsättning att den assimilerar 
sig i den heterosexuella verkligheten79.  
   Håkan Larsson och Maria Rosén utvecklar dessa tankar. I de läroböcker de har undersökt är 
homo- och bisexualitet med och betydligt mer synliga än förr, men när de är med handlar det 
just om den sexuella läggningen. Heterosexuella människor är däremot med i alla 
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sammanhang, och om det inte sägs något annat är det meningen att läsarna ska ta för givet att 
människorna är hetero80.  
   Med detta i bakhuvudet måste ett bra sätt att komma åt heteronormativiteten vara att på ett 
tidigt stadium försöka avproblematisera och låta homo-, bi- och transsexualitet vara med på 
lika villkor som heterosexualitet. Så har jag också försökt arbeta med sångerna, även om det 
inte har varit lätt. Jag har i 5.1 redogjort för de dilemman jag stött på i mina strävanden att inte 
bli heteronormativ. I ”Hemlis” tycker jag att jag lyckas bra, där är hetero- och homosexuella 
med på lika villkor och sången i sig handlar om kärlek kort och gott. I ”Familjer” blev det lite 
krångligare. Där var mitt syfte från början att beskriva olika familjer och jag tyckte att jag var 
fördomsfri när jag gjorde den heterosexuella kärnfamiljen likvärdig regnbågsfamiljen, men 
efter att ha tänkt ett varv till insåg jag att jag ändå hade fått till en låt där regnbågsfamiljen var 
med endast i egenskap av att vara just detta och där det var ganska tydligt att de övriga 
familjerna trots sina olikheter innehöll, eller hade innehållit, ett heterosexuellt föräldrapar. I 
sista sekunden slängde jag in ett extraord för att på så sätt öppna för en regnbågstolkning även 
i en annan familj.  
   I diskussionen med barnen lägger de inte så stor vikt vid vem man är kär i, något som 
förvånade mig något. Hade jag gjort en större affär av morbror Kenneths förhållande med 
Kjell i ”Hemlis” hade de kanske reagerat mer, men de verkar inte tänka särskilt mycket på det 
när de hör sången. Och de skrattar ungefär lika mycket när jag i slutet på refrängen förklarar 
min kärlek till en av flickorna som när jag gör det till en av pojkarna. 
   När jag sjunger ”Familjer” blir det lite mer diskussion. Där visar det sig att den vers de 
flesta av barnen fastnar för är den med två mammor. Det sticker ut, men inget av barnen 
lägger någon direkt värdering på förhållandet. I stället pratar de om en pojke på skolan som 
har just två mammor. 
   Den sistnämnda reaktionen visar på hur viktigt det är för barn att så tidigt som möjligt få 
möta sådant som går utanför samhällsnormen. Allra helst i verkliga livet, som i fallet med 
skolkompisen och hans föräldrar, men när den lyxen inte serveras är barnkulturen ett bra 
medel för att avdramatisera homosexualitet och annat. Liksom skolundervisningen.  
   När det gäller kärnfamiljsnormen tycks den vara ett mindre problem. Barnen har helt enkelt 
inte samma traditionella och trångsynta syn på vad som är en mamma eller pappa som jag har. 
Och att farmor är ihop med Leif tycks inte ses som något konstigt över huvud taget. 

6.4 Slutord 
Sammanfattningsvis tror jag att de sånger jag har gjort kan vara till hjälp i kampen mot köns- 
och heteronormativiteten. Mitt arbete med dessa sånger är dock långtifrån färdigt. Fler sånger 
är under produktion, och mitt mål är att spela in dem och sammanställa dem till en cd för 
vidare spridning. Finns intresse för jag gärna ner dem på papper med noter och ackord för 
dem som vill framföra sångerna själva. Och om jag vågar kan jag tänka mig att ge mer riktiga 
konserter på skolor som är intresserade, kanske kombinerat med en diskussion med barnen 
om frågorna jag behandlar. Jag och Maria Norén togs som sagt emot väldigt positivt när vi 
spelade sångerna för nioåringarna i detta arbete. 
   Sedan finns det så klart andra sätt som kan vara minst lika bra. Att öppna upp för mer 
interaktion tror jag är en bra idé. Ett sätt skulle kunna vara att i stället för fristående sånger 
komponera en sammanhängande berättelse i musikteaterform, där barnen bjuds in till ett mer 
eller mindre aktivt deltagande. Över huvud taget skulle det behövas mer sådana här vinklingar 
i barnkulturen. I bokvärlden finns en hel del bra litteratur, men en del sådan missar målet i sin 
välvilja och det är fortfarande mycket uppdelat i flickor och pojkar med en överrepresentation 
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av kärnfamiljer. Allra störst är behovet när det gäller att motverka heteronormativiteten. Allt 
detta gäller förstås också för teater, film och annan barnkultur. 
   Fast efter detta arbete känns det inte givet att det räcker att avdramatisera homosexualiteten 
och försöka låta den existera på samma villkor som heterosexualiteten. Kanske är det dags att 
börjar problematisera heterosexualiteten.  
   Det får bli nästa samling sånger. 
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Bilaga 1: Stödfrågor till barnintervju 
De frågor jag hade med mig som stöd vid min intervju med barnen i samband med 
uppspelningen. 

Mat, mat, mat 
Vad tyckte ni? 
Vad var bra?  
Var det något som var dåligt? Vad? 
Kände ni igen er? 
Tycker ni om mat? 

Knas 
Vad tyckte ni? 
Var det roligt eller tråkigt? 
Kände ni igen er? 
Vad gör ni när ni knasar till det? 

Min maskerad 
Hur var den här? 
Tänkte ni på något särskilt med själva musiken? 
Var det något som var extra bra i sången? 
Vad brukar ni klä ut er till? 
Skulle du klä dig som hockeyproffs (till flicka)? 
Skulle du klä dig som servitris (till pojke)? 

Min snippa och jag 
Vad handlade sången om? 
Var den bra eller dålig? 
Vad var bra/dåligt? 
Tycker ni att det var pinsamt? Varför? 
Brukar ni säga snippa? 
Är det lättare att prata om snoppar än snippor? 

Hemlis 
Vad tycker ni om det här? 
Var det något som var extra bra i sången? 
Var det något ni inte gillade? 
Kan man vara kär i vem som helst? 
Känner ni någon Oskar som är kär i Hanna? 
Känner ni någon Mårten som är kär i Manne? 

Familjer 
Var den här bra eller dålig? 
Vad var bra/dåligt? 
Var det något särskilt ni tänkte på när ni lyssnade? 
Hur många brukar man vara i en familj? 
Vilken av familjerna känner ni igen er i? 
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Pärlor 
Vad tyckte ni? 
Hur var musiken? 
Vad var bra? 
Vad var dåligt? 
Vilka här gillar att pyssla? 
Vilka gillar att göra pärlplattor? 

Frågor till lärarna 
Hur var stämningen jämfört med annars? 
Betedde de sig som vanligt? 
Var det någon särskild som betedde sig annorlunda? 
Hur var beteendet när man jämför pojkarna med flickorna? 
Jobbar ni med genus i skolan? 
Jobbar ni mot heteronormativitet? 
Var det här rätt målgrupp? 
Var sångerna för tydliga? Eller för mesiga? 
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Bilaga 2: Analysfrågor 
De analysfrågor jag använde mig av under bearbetningen av den inspelade sessionen med 
barnen är följande: 
 
Hur beter sig barnen under sången? 
Vad reagerar de på kroppsspråksmässigt? 
Vad i texterna tar de till sig? Går det att se någon tendens? 
Verkar något ämne kännas pinsamt? 
Går det att se någon skillnad i reaktionerna beroende på barnens kön? 
I vilken grad bryr de sig om vad de andra barnen tycker? 
Verkar jag ha prickat målgruppen? 
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Bilaga 3: Sångtexterna 

Mat, mat, mat 
Usch fy, vad är det där på fatet? 
Blä, det smakar inte gott 
Riset, fisken, såsen, majsen, ärtorna och gurkan och spenaten 
Nej, jag gillar inte nåt 
 
Mm, vad är det där på fatet? 
Mm, det här det gillar jag 
Såsen, fisken, riset, majsen, ärtorna och gurkan och spenaten 
Allting smakar superbra 
 
Mat, mat, mat (usch, blä) 
Mat, mat, mat (mm, gott) 
Mat, mat, mat (usch, blä) 
Mat, mat, mat (mm, gott) 
 
Usch fy, vill ni att jag ska kräkas? 
Blä, jag vägrar äta mer 
Tänker ni er verkligen att allt det här som ligger här ska käkas? 
Urk, då har ni faktiskt fel 
 
Mm, vad allting verkar läckert 
Snälla, skicka mera sill 
Men tror ni verkligen att grejerna som ligger på min tallrik räcker? 
Jag vill ha lika mycket till 
 
Mat, mat, mat (usch, blä) 
Mat, mat, mat (mm, gott) 
Mat, mat, mat (usch, blä) 
Mat, mat, mat (mm, gott) 
 
Mat, mat, mat (usch, blä) 
Mat, mat, mat (mm, gott) 
Mat, mat, mat (usch, blä) 
Mat, mat, mat (mm, gott) 
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Knas 
Ibland är jag så lugn och tyst 
Jag sitter fint och still 
Då brukar jag bli full av fniss 
Och bli helt tokigt vild 
 
Då hoppar jag upp från min stol med ett tjut 
Och skriker och hojtar tills rösten tar slut 
Sen springer jag runt tills jag blir jättetrött 
Och målar med tusch så att bordet blir rött 
Och kallar min pappa för konstiga namn 
Och låtsas att jag kommer från Köpenhamn 
Jag tömmer vårt kylskåp och bygger ett torn 
Av gräddfil och äppelmos och crème bonjour 
Och halkar omkring och skriker hurra 
och lägger mig ner och skrattar tills jag blir hes 
 
Så vilar jag i pappas säng 
I säkert en minut 
Innan allt blir knas igen 
När vilstunden är slut 
 
Då tjongar jag huvet rakt i en vägg 
Och äter en hel låda okokta ägg 
Sen petar jag mig själv i ögat med flit 
och låtsas att pappa är en expedit 
som säljer nånting som jag inte vill ha 
Jag grattar mig själv på min födelsedag 
Fast det är långt kvar tills jag fyller år 
Sen sträcker jag mig så långt som jag når 
och öppnar ett fönster så att det blir kallt 
och släcker så mycket i huset så allt blir svart 
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Min maskerad 
Jag fyllde år i går 
Då hade jag en maskerad 
Och alla dom som kom 
Blev bjudna på saft och choklad 
 
Och det blev diskodans 
Och fiskdamm och tipspromenad 
Och ingen var sig själv 
För så är det på maskerad 
 
Tindra var en konduktör, Alexandra busschaufför 
Maximilian var vampyr, Rido var en lång frisyr 
Josefine var hockeyproffs, Jonatan var Ridos tofs 
Och jag, jag var schimpans 
 
Jag fyllde år i går 
Det är det roligaste som jag vet 
Och alla dom som kom 
Gav mig en massa paket 
 
Jag fick en diskoboll 
En hund och en häst och en spis 
En väska och ett troll 
Och nåt hemgjort som luktade fis 
 
Josef var en kantarell, Linn var en bionicle 
Julianna var en prost, Ture var en herrgårdsost 
Maja var en popidol, Marielle var ostens hål 
Och jag, jag var schimpans 
 
Ella var sin storebror, My och Marius var kor 
Melvin var en servitris, Eva-Lotta var en gris 
Anjelique var en kajak, Benjamin var grisens bak 
Och jag, jag var schimpans 
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Min snippa och jag 
Jag har en grej som jag gillar 
Jag hälsar på den varje dag 
Jag tittar och klappar och känner på den 
Och jag säger hallå och goddag  
 
Den är lika mjuk som en hamster 
Och jag tycker att den är tuff 
På vintern vill den vara gömd i en byxa 
på sommarn vill den ha frisk luft 
 
Min snippa 
Den är så bra 
Vi trivs ihop 
Min snippa och jag 
 
Det bästa av allt med min snippa 
Det är att den gör som jag vill 
När jag blir nödig och ska gå på toa 
så hjälper min snippkompis till 
 
Jag sätter mig uppe på ringen 
Och snippan vet vad som ska ske 
Den släpper ut kisset och klämmer så hårt 
Så att rumpkompisen vill va med 
 
Min snippa 
Den är så bra 
Vi trivs ihop 
Min snippa och jag 
 
Jag kallar dig olika saker, min käraste snippa 
Snippis och murran och kissen och kanske Filippa 
Muffen och miffmoffan, dofsan, ibland för blåsippa 
O hej baberiba min snippa vill jag aldrig slippa  
 
Min snippa 
Den är så bra 
Vi trivs ihop 
Min snippa och jag 
 
Min snippa 
Den är så bra 
Vi trivs ihop 
Min snippa och jag 
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Hemlis 
Kom ska jag viska en hemlis 
Jag vet nåt som du inte vet 
Lyssna så ska du få höra 
En fnissig och kul hemlighet 
Du får lova att ingenting säga 
Det stannar här mellan oss två 
Det är lite knasigt och knepigt 
Men väldigt roligt ändå: 
 
Oskar är kär i Hanna 
Och syrran är kär i mamma 
Morbror Kenneth är kär i Kjell 
Och Kevin är nog kär i sig själv 
 
Mårten är kär i Manne 
Och brorsan i våran granne 
Farmor hon är kär i Leif 
Och jag är nog kär i dig 
 
Kryp lite närmre med örat 
Vi stänger mot dem utanför 
För nu ska jag viska nåt viktigt 
Och då är det bra om du hör: 
Visst är det roligt att tissla 
Om andra och om hur de är 
Men roligast i hela världen 
Det är nog att själv vara kär 
 
Oskar är kär i Hanna 
Och syrran är kär i mamma 
Morbror Kenneth är kär i Kjell 
Och Kevin är nog kär i sig själv 
 
Mårten är kär i Manne 
Och brorsan i våran granne 
Farmor hon är kär i Leif 
Och jag är nog kär i dig 
Så är du kär i mig 
Så är jag kär i dig 
Det skulle va rätt kul 
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Familjer 
När jag var nyfödd bodde jag nån annanstans 
I ett annat land med annat namn 
Sen kom min pappa och min mamma dit med flyg 
Och nu bor vi allihop i Nynäshamn 
 
En jag brukar leka med på sommarn på vårt land 
Förut var de fem i hans familj 
Nu har hans ena pappa flyttat till ett annat hus 
Och de ses bara ibland när det är helg 
 
Familjer 
Är som portföljer 
Få har riktigt samma innehåll 
 
Familjer 
Är som fåtöljer 
De kan ha plats för en, två eller tolv  
 
Min klasskamrat Louise har en familj nästan som min 
Hon har en lillasyster som just lärt sig gå 
Och en storebror som alltid stänger in sig på sitt rum  
Men hon har inte en mamma, utan två 
 
Familjer 
Är som portföljer 
Få har riktigt samma innehåll 
 
Familjer 
Är som fåtöljer 
De kan ha plats för en, två eller tolv 
 
Mohammad på min gård har en pappa med mustasch 
Och en mamma som kan spela på trumpet 
En gång när jag var där, så såg jag att de bor 
Alla tre i samma lägenhet 
 
Familjer 
Är som portföljer 
Få har riktigt samma innehåll 
 
Familjer 
Är som fåtöljer 
De kan ha plats för en, två eller tolv 
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Jag gillar pärlor 
Fotboll är tråkigt 
Pingis för svårt 
Judo för bråkigt 
Och lite för hårt 
 
Nej jag gillar pärlor 
Och pyssel och papp 
Att klippa och klistra 
Och sy fast en lapp 
 
Golf är för snobbigt 
Tennis för trist 
Och det är för jobbigt  
Att bli pianist 
 
Nej jag gillar pärlor 
Och pyssel och papp 
Att klippa och klistra 
Och sy fast en lapp 
Eller knapp 
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