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Abstract 

My purpose in this essay has been to gain an understanding of why we treat children differently 

and analyse the underlying causes. The method of choice was to reflect on some significant 

events that occurred at my preschool and to use relevant literature as a basis for analysing these 

events. Society is constantly changing and my focus has been on what happens to the children at 

preschool if we are not sensitive to this development. There is a need to highlight the underlying 

social and human values, in order to ensure that children are treated on equal terms. As educators 

we need to understand the impact of our lack of legal knowledge for children in the development 

of their understanding of their rights and obligations in a democratic society. In order to be 

effective and efficient educators, we must begin to reflect on the content of the national 

educational policy document Lfpö 98/10. I have examined my own and others behaviour in this 

respect and also stressed how important it is that all teachers in preschool must agree on the 

values that are expressed in this document. Another important issue that I have dealt whit in this 

essay is the importance of having the appropriate knowledge to become a good teacher. If you do 

not have such knowledge, you are unable to properly reflect on this various situations that arise in 

everyday life at the preschool. 
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Sammanfattning 

 

Mitt syfte med min essä var att få en förståelse för varför vi behandlar barn olika och vad det kan 

bero på. Jag valde att reflektera över händelser som skett på min förskola och att använda 

litteraturen som hjälp att finna svar. Samhället är i ständig förändring och vad händer med barnen 

på förskolan om vi inte följer med i denna utveckling? Vi pedagoger behöver förstå vilken stark 

inverkan vår brist på adekvat kunskap inom detta ämne har för barnen i utvecklingen av deras 

förståelse av de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. För att vi ska 

kunna fungera som goda pedagoger måste vi börja reflektera över innehållet i Lfpö 98/10. I 

denna uppsats har jag granskat mitt eget och andras agerande och även poängterat vikten av att 

alla pedagoger på en förskola tillsammans kommer överens om vad värdegrunden står för. En 

annan fråga som jag arbetat med är hur viktigt det är med den rätta kunskapen för att bli en god 

pedagog. Om man inte har adekvat kunskap kan det vara svårare att reflektera över olika 

situationer som uppstår i vardagen på förskolan. 
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Får jag en kram? 

Jag kommer ut ur min port och känner den varma höstluften mot mitt ansikte. Jag tittar upp mot 

himlen och letar med blicken efter svalorna som brukar flyga som små flygplan där uppe i skyn. 

Men jag ser dem inte. Så jag antar att de tagit sig till varmare breddgrader. Medan jag letar efter 

min cykelnyckel i väskan tänker jag på hur olika vi verkar se på barn i förskolan och på vår roll 

som pedagoger. Jag sätter på mig cykelhjälmen, spänner fast den under hakan, sätter mig på 

cykeln och börjar cykla mot mitt arbete.  

 

Hej Maddan, ropar Tilde
1
, Jasmine och Alva och rusar mot mig när jag kommer in på 

avdelningen. Hej! Säger jag tillbaka och böjer mig ner och ger de barn som vill en kram och 

tänker på att nämna alla med deras namn. Lika plötsligt som de kom fram till mig lika fort 

försvinner de in på avdelningen igen. I vilket annat yrke blir man så väl emottagen när man 

kommer på morgonen? En mamma står i hallen och verkar vänta på att någon ska kunna ta emot 

hennes son så jag går fram till henne och vi småpratar lite innan hon lämnar över Olle 1,3 år till 

mig. Olle skriker och vrider sig i min famn. Mamman går och det hjälper inte att jag försöker 

distrahera honom med olika saker. Till slut släpper jag ner honom på golvet och hämtar några 

bilar som jag vet att han tycker om. Jag tar honom i min famn och talar lugnade till honom och 

efter en lång stund känner jag att han börjar slappna av och gråten och skriken började avta. 

Samtidigt måste mina kollegor ta hand om två andra barn som också är ledsna. 

  

Jag sätter mig ner på golvet för att vara nära barnen. Olle sitter i mitt ena knä och Anna kommer 

och sätter sig i mitt andra och vi börjar prata om nallen som hon har med sig. Min ena kollega har 

gått iväg på ett möte och den andra kollegan är i rummet intill med dörren öppen. Plötsligt hör jag 

hur ett av barnen skriker och när jag vänder mig åt det håll ljudet kommer ifrån ser jag att Elsa 

har tagit tag i Jasmines hår och drar i det allt vad hon orkar.  

 

 – Stopp, ropar jag samtidigt som jag är tvungen att lyfta bort Anna och Olle från min famn. 

                                                 
1
 Alla namn i berättelsen är påhittade 
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Olle börjar genast skrika och Anna tittar frågande på mig. Vad är det som händer? ser hon ut 

att tänka. Jag springer fram till Elsa och Jasmine och talar om för Elsa att så får man inte göra 

och visar att man får klappa fint. Sen tröstar jag Jasmine tills hon slutar gråta. Min kollega 

Anette kommer ut från det andra rummet. Hon har sett vad som hänt genom dörröppningen 

och nu går hon förbi mig på väg mot skötrummet med Eric i sin famn. 

 

 – Hon är riktigt elak, man ser att hon vet vad hon gör, säger Anette när hon går förbi. 

 

Jag hinner inte svara för samtidigt kommer Lisa från avdelningen Regnbågen in och ska 

lämna över några scheman över barnens tider på förskolan. Men jag undrar om något av de 

andra barnen hade fått samma hårda omdöme. Om jag ska vara ärlig så tror jag inte det. Jag 

har hört den här repliken förut under den korta tid jag arbetat här och har försvarat Elsa, men 

det verkar inte som det hjälper. Lisa och jag står och talar om barnens tider en stund när Oscar 

kommer fram till oss. Lisa börjar genast le och säger med en mild röst: 

 

 – Hej Oscar! Åh, vad fin du är. Får jag en kram? 

 

Oscar står och ler tillbaka och Lisa får sin kram och hon ger även Oscar en puss mitt på 

munnen. Runt omkring står det barn och tittar på men det verkar inte Lisa märka. De ser 

undrande ut och verkar fundera på varför de inte också får höra att de är fina och att någon vill 

ha en kram av dem också. Åtta veckor har jag arbetat här så jag känner mig inte helt säker på 

vad som gäller. Jag säger ingenting för jag vet inte hur jag ska uttrycka mig utan att låta 

viktig. Men för mig känns det fel att pussa barnen mitt på munnen, det är ett privilegium som 

tillhör föräldrarna. Det är även viktigt att vi försöker se varje barn, och det här är ingen 

engångsföreteelse. Eller är det jag som överreagerar? Barnen kanske inte ”bryr sig”? Det 

kanske är okej att ge barnen en puss mitt på munnen? 

 

På förmiddagen går vi ut med våra barn och den första halvtimmen är vi ensamma på den 

stora härliga gården. En del barn sitter i sandlådan, någon klättrar i klätterställningen. Allt är 

lugnt ute på gården. Efter en stund börjar de andra avdelningarna att komma ut med sina barn. 

Snart är det fullt med liv och rörelse ute på gården så det blir svårt att hålla kontroll på våra 

barn. Men jag ser att Oscar leker vid klätterställningen och att Elsa sitter i sandlådan och gör 

sandkakor. Det står fyra personal i en klunga vid sandlådan och talar med varandra. De står 

med ryggen mot grinden så de uppmärksammar inte att det kommer en pappa in genom den. 
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Inte förrän han kommer fram till dem och tar tag i någons arm upptäcker de att han kommit in 

på gården. Det uppstår även en del konflikter runt omkring dem som de inte uppmärksammar 

för de är helt inne i sitt samtal. Plötsligt kommer Kalle springande fram mot dem och berättar 

att Oscar har slagit honom. En av pedagogerna, Eva, går fram till Oscar och säger till honom 

att så får man inte göra, han börjar genast gråta så hon lyfter upp honom i famnen och kramar 

om honom och ger honom en puss på kinden. Nu börjar klungan av pedagoger att skingra sig 

åt olika håll på gården. Plötsligt går Elsa fram och slår till ett annat barn med spaden. Eva som 

stått med Oscar i sin famn sätter ner honom på marken och går fram till Elsa och jag både ser 

och hör att hon får en hårdare tillsägelse än Oscar. Även Elsa börjar gråta. Men den här 

gången tar inte Eva upp henne i famnen utan kommer fram till mig och säger: 

 

– Elsa slog Ella i huvudet med en spade. Hon är inte snäll, avslutar hon sin mening. 

 

– Hon är två år och förstår inte att det gör ont, hon försöker bara söka kontakt, säger jag. 

 

Jag ser att Eva inte tycker som jag, hela hennes kroppsspråk säger det till mig och hon vänder 

ryggen mot mig och går mot sandlådan igen. Jag känner mig trött, jag vet att Elsa hamnar i 

ganska många konflikter men att kalla henne elak tycker jag är fel. Hon är bara två år precis 

som Oscar. Varför blev resultatet av tillsägelserna så olika? Är inte Oscar också elak? Även 

Oscar hamnar i konflikter men vad beror det på att han kommer undan med sina felsteg, men 

inte Elsa? Barnen fortsätter att leka på gården och jag märker att Eva undviker mig. Suck, ska 

det verkligen vara så här?  

 

Vi sitter och äter lunch när Tilde vid mitt bord behöver hjälp vid toalettbesöket, så jag går 

iväg och hjälper henne. När vi kommer tillbaka och har satt oss vid vårt bord igen, hör jag att 

det är ganska livligt vid Karins bord så jag vänder min blick dit. Då ser jag att Oscar sitter 

under bordet och äter. 

 

 – Varför sitter Oscar under bordet och äter? undrar jag. 

 

 – Han ville det, svarar Karin. 

 

 – Fast barnen ska väl ändå sitta vid bordet och äta och inte under det. Sitter ni under bordet 

och äter hemma hos dig? undrar jag då. 
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– Men jag tycker att det är barns delaktighet och inflytande som ska styra, svarar Karin. 

 

Just då är det ett barn som välter ut sitt vattenglas så jag hinner inte svara. Men vad menar 

hon? Ska barnen få göra som de vill? Är det att vara delaktig och ha inflytande? Det låter helt 

galet i mina öron. Vi måste diskutera det här någon gång, men just nu går det inte. Jag reser 

mig upp för att hämta en trasa att torka upp vattnet med. Jag undrar om Elsa skulle få sitta 

under bordet om hon vill det. 

 

Jag tar ett djupt andetag av den friska septemberluften när vi kommer ut på gården på 

eftermiddagen. Det har varit rörigt och kaotiskt inne på avdelningen sen lunchen. Och Karin 

har slutat tidigt så vi hann aldrig diskutera matsituationen. Alla avdelningar är redan ute nu på 

eftermiddagen när vi kommer ut, så det är barn överallt som springer omkring och leker. En 

mamma kommer in genom grinden och Eva går fram till henne och berättar att Maria, 

pedagogen som hon ska ha utvecklingssamtal med sitter inne på avdelningen Solstrålen och 

väntar. Mamman undrar om det är okej att Felicia, hennes dotter, är kvar ute på gården under 

samtalet. Eva svarar att det är okej och att hon ska ta hand om henne. Men när mamman 

försvunnit in genom dörren går hon och lämnar Felicia ensam kvar. En lång stund står Felicia 

tyst vid dörren och väntar på sin mamma, men efter ett tag börjar hon gråta. Eva går fram till 

henne och säger något som jag inte hör. Hon står där ett tag men sen lämnar hon Felicia och 

går förbi mig och en annan kollega och säger: 

 

– Hon är ledsen för att mamman är där inne. 

 

Sen sätter hon sig på kanten till sandlådan och börjar leka med ett annat barn. Varför försökte 

hon inte locka bort henne från dörren, undrar jag. Varför sätter hon sig och leker med ett annat 

barn? Vem är det som är elak nu? Hur kommer det att kännas för mamman att komma ut och 

se sitt barn gråtandes ute på gården när jag själv hört henne bli lovad att hon ska bli 

omhändertagen. Ingen av de andra pedagogerna ute på gården visar någon ansats till att gå 

fram till Felicia. Så jag går fram till henne, räcker henne min hand och hör mig själv säga: 

 

– Kom så går vi till sandlådan och leker. 

 

Felicia tystnar och tar min hand och vi går mot sandlådan. Eva tittar på mig och de ord jag får 



 8 

ur mig är: 

 

– Det är ju inte roligt för mamman att komma ut och se sitt barn gråta. Och det är inte roligt 

för Felicia heller. 

 

Jag kommer inte på något annat att säga. Även denna gång ser jag att Eva inte gillar det jag 

säger och antagligen inte det faktum att jag gick och hämtade Felicia från dörren heller. Jag 

har antagligen trampat henne på tårna. Hon har kanske ett syfte med att låta Felicia stå där och 

gråta som jag inte förstår. Men vad är det som gör att Oscar blir ompysslad och omkramad 

mycket mer än dessa två flickor? Han behöver aldrig stå ensam och gråta på gården, utan det 

är alltid någon personal framme och tröstar honom. Jag kommer att tänka på Casper som 

också får mer fördelar än andra barn speciellt av en kollega. Han får oftast följa med och 

hämta matvagnen och då ger gärna denna kollega honom russin, vilket vi inte brukar ge till 

barnen annat än till mellanmål. Vid olika aktiviteter ser hon alltid till att han får vara med, 

oftast på någon annans bekostnad. För han tycker att det är så roligt, säger hon de gånger vi 

försökt påpeka att andra barn också behöver få följa med på olika aktiviteter. På något sätt 

lyckas hon oftast se till att han hamnar i hennes grupp, att det är hon som tar emot honom på 

morgonen och talar med föräldrarna. 

 

Syfte och frågeställning 

I mitt dagliga arbete med barnen är det viktigt att jag kan reflektera över mina egna och 

andras agerande i olika situationer/händelser som uppstår under dagen. Kanske det viktigaste 

är att kunna reflektera över hur jag själv känner och reagerar vid olika händelser. Bara för att 

min uppfattning är att något är fel så behöver det inte vara det. Problemet kanske ligger hos 

mig och mina tidigare upplevelser, och har kanske inte med min roll som pedagog att göra. 

Det är också lättare att finna fel hos andra än hos sig själv. Så mitt dilemma består i att 

försöka förstå varför vi pedagoger handlar och reagerar så varierande i olika situationer. Var 

är vår medkänsla? Varför blir jag upprörd över vissa saker som andra gör? Varför lyckas eller 

vågar jag inte säga rätt ut vad jag tycker om hur man behandlar barnen i min berättelse? Beror 

det på mitt kön, på att jag är kvinna? 
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Syftet med denna essä är att med hjälp av vald litteratur försöka förstå varför barnen blir olika 

behandlade och vad jag har för del i detta. Genom att använda ett reflekterande skrivande och 

föra en kritisk dialog med mig själv och litteraturen, vill jag göra ett försök att förstå vad det 

kan bero på att barn blir behandlade så olika på ett för vissa barn ett negativt sätt. Och varför 

jag reagerar och agerar som jag gör. Samtidigt vill jag belysa Läroplanen där det står att barn 

lär sig moraliska värden och normer framför allt genom faktiska upplevelser. Genom vårt 

förhållningssätt inverkar vi på barnens sätt att se på den förståelse och de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle (Lfpö98, 2010, s. 4). Det jag vill försöka 

synliggöra är vad mitt eget agerande får för konsekvenser för barnen och verksamheten på 

min förskola. Samtidigt vill jag utvidga min förståelse för hur olika vi pedagoger är och vad 

det kan bero på. De frågor som jag kommer att arbeta utifrån är: 

 

                                        

 Vad blir konsekvenserna för barnen om att jag inte riktigt 

vågar ta plats och stå för mina åsikter? 

 Beror särbehandlingen av barnen på brist på pedagogiskt 

kunnande och/eller brist på professionell distans? 

 Hur medvetna är vi pedagoger när det gäller tankar kring 

genus? 

 

Metod 

Jonna Hjertström Lappalainen skriver att människan, i motsats till djuren, har förmågan att ta 

ett steg tillbaka i sina tankar. Vi kan ta våra känslor och beteenden under övervägande. Denna 

tillgång att kunna stanna upp och betrakta sina egna beteenden och känslor, kallas för 

reflektion. Själva förmågan att reflektera kan beskrivas som ett kunnande i att tänka över 

själva tänkandet (Hjertström Lappalainen, 2009, s. 18, 35). Enligt Hjertström Lappalainen & 

Eva Schwarz så menar Dewey att tänkandet är ett utforskande som tar hjälp av vår fantasi, 

själva tänkandet är ett äventyr. Att reflektera blir att söka nya lösningar och att blicka framåt 

och inte bara tänka bakåt (Hjertström Lappalainen & Schwarz, 2011, s. 110-111). 

 

Min egen tanke kring reflektion är att för att klara av att reflektera så måste man vara 

medveten om att man själv kan handla oklokt. Att bara reflektera över andra ger inte så 
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mycket kunskap utan mer en bekräftelse på det man tror sig veta. Därför tror jag att det är 

extra viktigt som pedagog i förskolan att kunna reflektera över sina egna tankar och 

beteenden. Det innebär att genom sina tankar och reflektioner komma på lösningar som 

gagnar barnen på förskolan. Det står även i Lfpö 98/10 att: ”Barnen ska få möjlighet att 

utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera” (Lfpö 98/10, 2010,s.6). För att kunna låta 

barnen få möjlighet till detta så måste jag själv ha kunskap och förståelse för hur viktigt det är 

för ens egen utveckling att kunna iaktta och reflektera. Genom min undersökningsmetod 

hoppas jag att min kunskap om och min förståelse för mina egna och andras reaktioner och 

agerande utvecklas och blir större. Och att jag på detta sätt kan bidra till att sprida kunskapen 

vidare. 

 

Att ta plats 

Om man kan förstå vilka spelregler som gäller på en arbetsplats är det lättare att förstå den 

logik som gäller inom organisationen, menar Lars Svedberg. När två eller fler personer startar 

upp en arbetsgrupp så skapas en relation. En organisation kan förstås som ett socialt fenomen 

som växer fram mellan de personer som ingår i det nya arbetslaget. I en mindre grupp måste 

varje person ge utrymme åt andra och även se till att få plats själv. Det är viktigt att detta 

givande och tagande fungerar så bra som möjligt. Varje individ vill få en plats i gruppen på 

sina villkor. Vad som är en liten grupp är svårt att säga exakt då det beror på gruppens 

uppgift, vilken situationen är, vilka som är medlemmar i gruppen (Svedberg, 2007, s. 103-

104, 255). 

 

Kan det vara så att på grund av att jag är ny i gruppen och fortfarande söker min plats inte 

vågar säga vad jag egentligen tycker? Eller beror det på ren feghet, att jag inte vill verka vara 

besvärlig och ifrågasätta saker som jag tycker är fel? Jag är medveten om att jag själv gör fel i 

olika situationer, ingen är ju perfekt. Det kanske är det som får mig att låta bli att säga till, 

rädslan för att inte bli omtyckt eller att själv få kritik. Jag har alltid sett mig själv som en 

person som vågar stå för mina åsikter och ibland skaffat mig ”ovänner” och fått ogillande 

blickar av kollegor som inte tyckt som jag, men inte vågat säga sin åsikt. 

   

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. 

Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt 
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egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. (Lfpö 

98/10, 2010, s.4). 

 

Hur ska jag kunna stå för värdegrunden i läroplanen om jag själv inte vågar reagera de gånger 

jag tycker att något är fel? Är jag rädd för att jag inte har nog starka argument för mina egna 

uppfattningar? Det är inget som vi talar om på förskolan hur vi ska uppträda mot barnen. Utan 

det är snarare så att man förväntas veta detta. Men jag tror att det behövs mer diskussioner i 

just detta ämne. Vilka etiska värden och normer vi på vår förskola ska stå för, hur ska vi 

bemöta barnen oavsett kön, trosuppfattning, etnisk tillhörighet med mera är något som alla 

pedagoger måste bli medvetna om.  

 

Svedberg skriver att i gruppen väcks en vilande längtan inom oss, att få vara med och tillhöra 

gemenskapen. I alla olika grupper som vi ingår i finns en önskan till förståelse, glädje, kärlek 

och meningsinnehåll (Svedberg, 2007, s.107). Nu har jag inte hunnit vara på denna arbetsplats 

så länge, men jag upplever att det finns en osynlig mur mellan mig och vissa kollegor. Inte de 

som jag arbetar närmast med, utan de kollegor som arbetar på andra avdelningar. Det kan bero 

på att det varit många personalombyten som gör att de håller en viss distans till mig. För de 

vet inte om jag blir kvar eller om jag också försvinner, eller så är det jag som håller distans till 

dem för att jag inte vet hur denna gemenskap fungerar. Självklart vill även jag känna mig 

omtyckt och meningsfull, men samtidigt vet jag att ju närmare man står varandra som 

kollegor desto svårare blir det att säga till om man tycker att något är fel. Men ändå säger jag 

inget när jag tycker det är fel att pussa ett barn mitt på munnen. Det kan bero på min rädsla  

för att själv få höra att jag gör fel eller min rädsla för att våga ta plats. 

 

Att se könsmönster 

Susanne Rithander nämner att kvinnor ofta är rädda för fientligt beteende och öppna 

konflikter på ett helt annat sätt än männen. Männen har fått lära sig att uttrycka sin ilska mer 

direkt. Vi kvinnor har troligast tränats i inkännande och omsorg i högre grad eftersom vi 

fostrats i större närhet med våra mammor. En förklaring till att kvinnor oftare än män 

undviker öppna konflikter kan bero på vår rädsla för att såra, bli sårad eller att bli lämnad 

ensam. Detta är baksidan av omsorgen och omtanken (Rithander, 1991, s. 60). Kajsa Svaleryd 

menar att vi alla mer eller mindre har växt upp i ett samhälle som format oss genom mer eller 

mindre synliga uppfattningar om hur de olika könen ska vara (Svaleryd, 2008, s. 30). Att inte 
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se könsmönster kallas för könsblindhet menar Britta Olofsson, våra könsmönster sitter så 

djupt i vår personlighet att vi nästan inte reflekterar över dem (Olofsson, 2007, s. 20). 

 

Kanske är det så att den uppfostran som jag fått, där flickor inte ska var till så mycket besvär 

utan vara tysta och lydiga, ger sig tillkänna. Det är möjligen det som gör att jag inte vågar 

säga min mening för då är jag inte den snälla lydiga flicka som jag blivit uppfostrad till att 

vara. Kanske blir denna vilande längtan efter att tillhöra gemenskapen som Svedberg skriver 

om, viktigare för mig som kvinna, än om jag hade varit en man. Ju mer jag tänker på det desto 

mer upplever jag att det är så det är för mig. Jag har blivit uppfostrad till att inte vara till 

besvär och därför blir det svårt för mig att hamna i situationer då jag måste ta en öppen 

konflikt, och då undviker jag dem. Vad är jag för förebild för barnen då jag genom mitt sätt 

att vara visar att man som flicka och kvinna inte ska var till för mycket besvär? Samtidigt vet 

jag att jag i vissa situationer vågar säga ifrån och stå upp för min åsikt. Varför inte här?  

 

Min erfarenhet av att arbeta med bara kvinnor är att vi ofta säger att vi vill att man ska vara 

rak och ärlig. Men sen är vi det ändå inte, utan går bakom varandras ryggar och pratar om det 

vi egentligen skulle ta med någon personligen. Jag har också varit med om att när jag eller 

någon annan har varit ärlig och tagit upp problemet med den det berör, så är det lätt att den 

personen känner sig kränkt. Och det går då vanligtvis inte att lösa konflikten som uppstår på 

ett bra sätt. Min uppfattning är att det ofta är som Britta Olofsson säger, att våra könsmönster 

är så djupt rotade att vi inte ens reflekterar över dem. Hur blir det då i en grupp av pedagoger 

som bara består av kvinnor och där många av oss fått en sådan uppfostran där vi är rädda för 

öppna konflikter? Och som heller inte funderar över de konsekvenser som det medför för oss 

pedagoger och för barnen? 

 

Att vara en förebild 

Rithander menar att vi kvinnor måste bli goda förebilder för flickor som ofta befinner sig i vår 

närhet. Om vi inte vill att de ska ge varandra ”tjuvnyp” och ”gå bakom ryggen” på varandra 

måste vi pedagoger på förskolan bli rakare mot varandra och på så sätt bli bra förebilder 

(Rithander, 1991, s. 84). Här håller jag inte med helt och hållet, även pojkar imiterar oss 

kvinnor. Det finns också pojkar som ”går bakom ryggen” och ”ger tjuvnyp”, och som håller 

sig i närheten av oss vuxna och flickor som inte gör det. Eftersom de flesta pedagoger är 

kvinnor och de flesta barn tillbringar mycket av sin vakna tid på förskolan, så blir även pojkar 
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påverkade av och imiterar hur vi kvinnor löser konflikter. Självklart ska vi vara goda 

förebilder och våga stå för våra åsikter men inte bara för flickornas skull. Pojkarna behöver 

också se att vi kvinnor vågar stå för vår åsikt och att vi kan lösa våra konflikter på ett bra sätt. 

Nu menar jag inte att alla män kan lösa konflikter på ett bra sätt eller att alla kvinnor är dåliga 

på detta. Det är inte bara pojkar som är bra på att ta plats utan även flickor, fast kanske på lite 

olika sätt. Man får inte heller glömma att oavsett vilket kön vi föds in i så har vi alla även en 

personlighet som kan påverka hur mycket plats vi vågar ta. 

 

Svedberg skriver att det pris vi får betala för att tillhöra en grupp heter integration. Utan denna 

integration till andra skulle samspelet med andra människor bli outhärdligt. Detta gäller även i 

ett instabilt och ombytligt arbetsliv. Problem kan dock uppstå när man integrerar för mycket 

eller för lite (Svedberg, 2007, s.109). Är det, det som sker här? Jag kanske anpassar mig för 

mycket för att bli accepterad i gruppen och därför inte säger till när jag tycker att det är fel att 

pussa barnet mitt på munnen eller låta barn stå och gråta utan synbar anledning. Då vi oftast 

är den mesta vakna tiden på våra arbeten så tror jag att det är väldigt lätt att det blir så. 

Problemet kan också vara att jag är barnskötare och snart färdig förskollärare. Jag kanske inte 

vet vilken roll jag ska befinna mig i. Det är nog inte helt lätt att bara byta roll från den ena 

dagen till den andra. Även om jag känner att min kunskap på många områden har blivit större 

sen jag började studera, så har vi inte fått lära oss hur man byter roll. Det är något som jag 

måste klara av själv. Även om jag klarar av att byta från barnskötare till förskollärare, så 

märker jag att det är svårt för vissa av mina kollegor att se mig i en annan roll än den som 

barnskötare. Återigen dyker samma problem upp, att jag inte vågar ta den plats jag skulle 

kunna ha i gruppen. Det är som att jag skäms och inte vågar stå för min kunskap. Är det 

kanske det som kallas könsblindhet? Att jag inte ser och förstår att detta kan bero på den 

fostran jag fått.  

 

Maktutövande 

Birgitta Kullberg menar att varje individ har sin egen tolkning av verkligheten. Alla lever i 

olika sorters kontext. Vilken uppfattning vi har om världen runt omkring oss beror på vilken 

syn individen har på sig själv och vilken sorts kunskapssyn man har (Kullberg, 2004, s.62).  

Ett problem som kan uppstå är att det jag tycker är fel tycker någon annan är rätt, och när vi 

försöker tala om det så förstår vi inte alltid varandra. Egentligen är det nog inte pussen i sig 

som är det största problemet för mig. Utan den förväntning vi som pedagoger sätter på barnet 
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när man ber om en kram till exempel. Det blir lite av maktutövande, tycker jag. Det är inte lätt 

för ett barn att säga nej. Och om de gör det så lyssnar inte den vuxna alla gånger. Vi måste 

också förstå att alla barn inte har modet att säga nej, barnet kanske inte heller vågar ta plats. 

Därför är det extra viktigt för mig som pedagog att visa att det inte är farligt att ta utrymme. 

 

Förändring 

Förändringsarbete möter ofta motstånd, skriver Svaleryd. För att klara våra arbetsuppgifter 

har vi pedagoger vår utbildning och vår erfarenhet till hjälp när det gäller att träna upp oss i 

att klara våra arbetsuppgifter. När vi väl klarat av det behöver vi inte längre fokusera på hur 

och vad vi faktiskt klarar av (Svaleryd, 2002, s. 41). Jag har lång erfarenhet av att arbeta inom 

förskolan och har varit avdelningsansvarig under många år. Det har jag klarat av bra. Men då 

har jag varit barnskötare och det har nog hänt att jag ändå inte riktigt har tagit det ansvaret till 

100 procent. Det är inget som jag tänkt på då men som kommer för mig när jag sitter här med 

min essä. Förändringen för mig blir att jag inte längre kan avsäga mig en del av ansvaret nu 

när jag har den ”rätta” utbildningen. Om jag ska bli en bra förskollärare måste jag bli bättre på 

att våga ta plats. Kanske jag ställer jag för höga krav på mig själv. Det är klart att det tar tid att 

hitta sin nya roll, allt sker inte över en natt. Som ny i ett arbetslag är det kanske klokt att först 

få erfarenhet av vilka osynliga regler och normer som gäller innan man kommer med sina 

egna.  

 

Margareta Normell kallar det ”det uppvaknande självet” när man som nyutbildad pedagog 

möter vardagsarbetet i förskolan. Nu ska man lämna studentlitteraturen och skaffa sig en 

yrkesidentitet och ta på sig ett ansvar som inte bara berör en själv utan även barnen, 

föräldrarna och kollegorna. Det krävs ett inre arbete med sig själv för att finna sin nya 

identitet och acceptera den (Normell, 2004, s. 80). Själva vardagsarbetet är det inga problem 

med men jag tror att jag har lite svårt att identifiera mig själv som förskollärare. Det förvånar 

mig, men ju närmare examen kommer desto osäkrare blir jag på min yrkesroll. Och som jag 

nämnde innan är det så att även om jag varit avdelningsansvarig så har förväntningarna på 

mig inte varit lika höga som de blir nu när jag blir förskollärare. Det är lite skrämmande att 

jag ska vara avdelningsansvarig på riktigt, huvudansvaret ligger hos mig och jag kan inte 

längre luta mig mot att jag inte har den rätta utbildningen.  
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Det blir extra tydligt för mig att jag som förskollärare och avdelningsansvarig har ett stort 

ansvar för hur vi genom våra förhållningssätt lär barnen de etiska värden och normer som vi 

på förskolan ska ha. Jag kan inte längre blunda för situationer där vissa barn blir favoriserade 

oavsett orsak utan med hjälp av min kunskap måste jag försöka sätta stopp för det. Det är inte 

okej att Oscar får sitta under bordet och äta bara för att han vill det. Det är inte att låta honom 

vara delaktig i verksamheten utan det är att som pedagog släppa på sin yrkesroll. Det är inte 

heller okej om det är sån att Lisa får en hårdare tillsägelse bara för att hon är en flicka. Min 

nya yrkesroll innebär mer makt över barnens vardag och då måste jag se till att jag vågar ta 

plats för att kunna stå på deras sida. 

 

Förskolan ligger enligt Christer Wigerfelt i framkant, när det gäller intresset för hur kön 

skapas, om man jämför med grundskola och gymnasium (Wigerfelt, 2011, s. 21). Nu vet jag 

inte hur det är inom grundskolan och gymnasium men att vi inom förskolan skulle ligga i 

framkant håller jag inte med om. Jag skulle nästa våga säga att de flesta inom förskolan inte 

har så skärskilt mycket kunskap om genus överhuvudtaget, det gäller också mig själv. Vi fick 

gå någon kurs och på något föredrag i mitten av 2000-talet, men sen rann det ut i sanden som 

mycket annat. Många som arbetar i förskolan tror att det handlar om att låta flickor snickra 

och låta pojkar klä ut sig till flickor. De allra flesta av oss som arbetar inom förskolan förstår 

inte att det sitter djupare än så. I annat fall skulle inte Oscar och Elsa bli så olika bemötta till 

Oscars fördel, i liknande situationer. Om jag ska kunna förändras och ge båda könen chans att 

våga ta plats, så måste jag bli mer medveten om hur mitt egna jag har skapats. 

 

Herre på täppan 

Wigerfelt menar att på grund av att arbetsmiljön är tuff, med många barn i barngrupperna och 

en stressig miljö, så är det miljön som påverkar de tillfällen när genus kan göras aktuellt. 

Stress är ett sådant tillfälle då pedagogerna tenderar att hålla ordning på barnen med regler 

och då blir det ofta med fokus på hur de borde vara utifrån sitt kön (Wigerfelt, 2011 s. 22). 

 

Jag tror inte att det bara är på grund av stress utan att det beror lika mycket på ovilja och 

okunskap om vad genustänkande egentligen handlar om. Min egen erfarenhet är att så fort jag 

nämner ordet genus så vill man gärna förklara att man tycker att könen ska vara olika men att 

flickor ska få prova på att snickra och pojkar ska få ha klänning på sig. Min uppfattning är att 

det handlar om vilken sorts utrymme beroende på kön, man tillåts och tillåter sig att ta i 
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verksamheten och ute i samhället. När Oscar får sitta under bordet och äta och Karin tillåter 

det, så tror jag att det beror på han är en pojke. Jag är nästa helt säker på att Elsa inte skulle få 

göra det för att hon är flicka och inte ska uppföra sig så. Matsituationen på förskolor kan vara 

stressig, men vi brukar ha det lugnt. Men på grund av att Karin tillåter Oscar sitta under 

bordet så skapas en stressig och otrygg situation. Så vid detta tillfälle skapades stress på grund 

av pedagogens egna värderingar om vad som är tillåtet i en situation som denna. Funderar vi 

ens på vilket budskap vi pedagoger förmedlar till barnen? Jag vågar nog säga att de flesta av 

oss inte gör det. Min uppfattning är att det lika ofta blir att man släpper på olika regler just på 

grund av stress, man orkar inte hålla ordning i kaoset och då ser man mellan fingrarna och 

låter saker ske utan att man lägger sig i. I den situationen när Oscar fick en puss kan jag inte 

heller se att det fanns någon stress som kunde utesluta genustänket. Utan min egen 

uppfattning är att det sättet att tänka inte finns där överhuvudtaget. 

 

Olofsson undrar om man kan finna könsskillnader redan i en småbarnsgrupp i barnens 

beteende och i pedagogernas förväntningar på barnen. Annika Månsson som skrivit en 

avhandling om samspelsmönster på förskolan mellan de yngsta barnen och pedagogerna, 

svarar ja på den frågan och menar att pojkar dominerar i de flesta situationer och får mest 

uppmärksamhet. I de tre småbarnsgrupperna hon observerade upptäckte hon att det fanns en 

pojke som var charmig och talför som pedagogerna utsåg till ”herren på täppan” han fick 

mycket bekräftelse och man gullade med honom mer än någon annan. Vad berodde det på? 

Månssons teori är att eftersom det oftast bara är kvinnor som arbetar på småbarnsavdelningar 

så finns det ett behov av manlighet som pojken då får vara företrädare för. Det är en roll som 

dessa pojkar få ta genom att stiga fram och vara ”herren på täppan” (Olofsson, 2007, s. 51-

52). 

 

För mig låter det galet att dessa pojkar ska behöva stå för manligheten på våra förskolor. Kan 

det verkligen vara så? Beteendet finns där med pedagoger som gullar mer med dessa pojkar 

än med flickorna, det håller jag med om. Men manlighet? Nej det har jag svårt att tro. Vad 

finns det för manlighet i ett litet barn? Har vi kvinnor ett så stort behov av manlighet att vi tar 

ett litet barn i brist på annat? Det tycker jag är att nedvärdera oss kvinnor. Om man går 

tillbaka några årtionden i vår historia så har pojken alltid framstått som viktig för familjers 

överlevnad, och så är det fortfarande i många kulturer. Det är mannen som varit 

familjeförsörjaren och som till exempel sett till att det finns mat på våra bord, flickorna har 

mer varit ett bekymmer då de kostat familjen pengar att få dem bortgifta.  
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Vårt samhälle är mansdominerat och då jag själv har män och pojkar i min närhet så är vem 

som är viktigast mannen eller kvinnan något som ofta diskuteras. Min åsikt är att det är en 

kvarleva inom oss att vi måste klara vår överlevnad och då måste pojkarna överleva eftersom 

det är de som ska försörja familjen. Min egen erfarenhet är att det även är flickor som blir 

favoriserade och att det kanske har med utseendet att göra, att man är söt, gullig och charmig 

och att det lockar fram något, kanske moderskänslor, hos vissa. Nu är det inte bara 

pedagogerna på min avdelning som gullar med Oscar utan även andra pedagoger från andra 

avdelningar. När vi är ute på gården kommer det ofta pedagoger från andra avdelningar och 

”gullar” just med Oscar, som vill hålla honom i famnen och talar babyspråk med honom. Har 

de också behov av hans manlighet? Elsa och Felicia har inte alls samma dragningskraft på 

dessa pedagoger, men som jag kan se har de inte samma söta och charmiga utstrålning som 

Oscar har. Om den lille pojken ska stå för manlighet, är kanske flickorna konkurrenter om 

manligheten. Är det därför Felicia får stå och gråta ute på gården fast pedagogen lovat att ta 

hand om henne? Och är det därför Elsa får en hårdare tillsägelse? Nej, för mig lutar det mer åt 

att gränsen till det privata har suddats ut. Att pedagogen söker någon sorts bekräftelse och 

utövar sin makt genom barnen.  

 

Blir pojkar tystade? 

 

Rithander menar att vi använder tuffare tag mot pojkar eftersom de är mer utåtagerande och 

högljudda och därmed blir det mer negativ uppmärksamhet riktad mot dem. Hon undrar också 

om pojkar blir tystade av pedagogerna i förskolan, och menar att det finns ett moraliserande 

och avståndstagande inför den aggressivitet och vildhet som kan finnas i deras lek. Som 

kvinnlig pedagog har man lättare att förstå flickornas lek (Rithander, 1991, s. 37, 39). Annika 

Månsson skriver att samma beteende eller aktivitet blir bedömda olika beroende på vilket kön 

man tillhör. Vi bär med oss omedvetna värderingar och mallar om hur vi tycker att flickor och 

pojkar ska uppföra sig. Dessa värderingar och mallar har vi fått med oss i vår uppfostran och 

vår kultur. Det leder till projiceringar
2
 som i sin tur kan leda till förvrängningar av vår syn på 

vad det innebär att vara en flicka eller en pojke. En pojke och flicka på en förskola som har 

ungefär samma beteende, de är aktiva och högljudda, får olika sorters tillsägelser. Flickan får 

ständiga tillsägelser medan pojken behandlas med mer överseende. Pedagogerna anser att 

flickan är dominerande, medan pojken ses som aktiv (Månsson, 2000, s. 197). 

                                                 
2
 Projiceringar betyder att man för över sina egna negativa erfarenheter på någon annan 
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Fram till idag har min åsikt varit den samma som Rithanders, att pojkar blir hårdare dömda än 

flickor eftersom de är mer högljudda och utåtagerande. Men i situationen där både Oscar och 

Elsa slår ett annat barn så blir Elsas tillsägelse hårdare. Kanske har jag inte uppmärksammat 

detta utåtagerande beteende hos flickorna förut eftersom min egen mall över hur flickor ska 

vara inte passar in i detta beteende. Eller har det blivit så att flickor har blivit mer 

utåtagerande av någon orsak? Min uppfattning är att jag och mina kollegor styrs av 

värderingar som vi fått med oss i vår uppväxt och som vi oftast inte reflekterar över. Kan det 

vara så att vi inte vill reflektera över det för att vi då måste vi ta tag i våra egna personliga 

värderingar? Min personliga åsikt är att om vi pedagoger ska kunna ge båda könen samma 

chans till jämlikhet så måste vi bli medvetna om genusproblematiken.  

 

Det handlar egentligen om att man ska få vara den man vill oavsett köntillhörighet. Min 

medvetenhet har ökat om vilka värderingar jag själv sitter fast i. Det kan vara nyttigt samtidigt 

som det kan var plågsamt att inse att också jag behandlar barn olika utifrån vilket kön de har. 

Jag har själv barn av båda könen och har verkligen trott att jag behandlar dem lika, men min 

insikt som jag har nu säger att så är inte fallet. Jag har ställt större krav på att mina två döttrar 

ska hjälpa till hemma med städning till exempel än vad jag gjort med min son. Den pedagog 

som gav Elsa en hårdare tillsägelse gjorde inte det av elakhet utan det är mycket troligt att det 

omedvetet är de värderingar om hur flickor ska vara som kommer fram. Kanske även 

situationen när hon låter Felicia stå och gråta utan synbar anledning har med att göra hur 

flickor ska vara. En tanke som kommer är att jag själv har fått höra att vi flickor blir hårdare 

bemötta av våra mammor för att vi sen ska klara av att föda barn. Det låter inte riktigt klokt, 

men det kanske finns någon gnutta sanning i det. Jag börjar få större förståelse för varför vissa 

pedagoger gör som de gör och varför jag själv reagerar som jag gör i vissa situationer. 

 

Genuskoreografi 

Månsson gjorde sin undersökning i syfte att analysera samspelet mellan pedagogerna och de 

yngsta barnen sett ur ett genusteoretiskt och kontextuellt perspektiv. Undersökningen gick 

även ut på att analysera pedagogernas föreställningar om genus och att diskursivt analysera 

det pedagogerna sa om barn och kön (Månsson, 2000, s. 19). I sin analys kan Månsson se att 

det är i de helt vuxenledda situationerna som ”herren på täppan” framträder tydligast men att 

även i andra situationer som är delvis vuxenledda tar dessa pojkar en framträdande roll (Ibid. 
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s. 162). Enligt Månsson menar Mead
3
 att det är i interaktion med samhället som man som 

enskild individ får en egen identitet. Han menar att det är i samspel med familjen i första hand 

som vi formas och får våra beteendemönster, men att samhället har en stor betydelse när det 

gäller hur våra roller skapas (Ibid. s.73-74). Sterns
4
 teori utgår mer från det viktiga samspelet 

mellan barn och föräldrar och är inte beroende av kulturen, det är de känslomässiga banden 

som är viktiga för den kognitiva utvecklingen (Ibid. s.62). Pedagogerna i förskolan ingår som 

en del i den bearbetning av genusformandet som sker. Månsson menar att genom hennes 

observationer har det visat sig att pedagogerna önskar en motvikt till den kvinnliga värld som 

förskolan är. Månsson hänvisar till Yvonne Hirdman
5
 som har myntat uttrycket 

genuskoreografi. Med detta menar hon att kön till viss del är förhandlingsbart och att 

samverkan mellan könen är ständigt pågående. Detta medför att pedagogerna på förskolan 

påverkar barnen i denna procedur och även utvecklar sin egen ensidighet. Man är omedveten 

om hur man själv uppträder och att man bedömer samma beteende olika utifrån könet (Ibid. 

s.165-167). Eftersom pedagogerna på förskolan ofta ger pojkar en framskjutande roll så 

kommer pojkarna att uppfatta sitt eget kön som högst värderat. På så sätt skapas och 

idealiseras manligheten som något mer värdefullt än kvinnlighet (Ibid. s. 205).  

 

Jag är helt säker på att de flesta pedagoger i förskolan är helt omedvetna om att vi är med och 

påverkar barnen till att tro att det manliga könet är det viktigaste. Om man inte är medveten 

om vad som sker under dagarna på förskolan och reflekterar över det, kan man inte heller 

förändra sig, utan för vidare sitt ensidiga sätt mot pojkar och flickor. Min uppfattning är också 

att det oftast talas om att man vill ha in män i verksamheten. Kanske skulle verksamheten se 

annorlunda ut om det var mer jämt fördelat när det gäller manliga och kvinnliga kollegor, men 

så enkelt tror inte jag att det är. Även män är omedvetna om hur genus skapas och de har sina 

förutfattade meningar om hur pojkar och flickor ska vara. För att komma åt detta problem är 

min uppfattning att vi måste bli mer medvetna om hur genus skapas, och mer medvetna om 

vår yrkesroll. Just att mannen ses som mer värdefull tror jag att de flera kan skriva under på, 

men att Oscar favoriseras av vissa pedagoger för att de vill ha in manlighet på förskolan, tror 

jag inte på. Däremot tror jag att de är fångade i sin egen kultur och sina värderingar som de 

fått med sig från barndomen. Som jag nämnt förut har mannen setts som viktigast när det var 

                                                 
3
 George Mead – socialpsykolog och socialfilosof 

4
 Daniel Stern - utvecklingsteori 

5
 Yvonne Hirdman – professor i historia 
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han som kunde försörja familjen. Dessa ideal sitter kvar inom oss fast det nuförtiden oftast är 

både mannen och kvinnan som måste arbeta för att klara av familjens försörjning. 

 

Min åsikt är, i likhet med Meads att en stor del av vår identitet skapas i samhället. Det är bara 

att titta på religioner, reklam, filmer, och i litteratur. Vem har huvudrollen? Oftast är det 

mannen som framställs som den med idéer och som klarar av svåra uppgifter. Medan kvinnan 

framstår som ett offer som inte klarar sig själv utan en man. Sterns teori om att vi inte är så 

beroende av kulturen är inte en åsikt som stämmer med min egen, då varje människa är en del 

i sin kultur och omedvetet eller medvetet överför sina egna förväntningar på barnet beroende 

på vilket kön barnet har. Så oavsett om det är föräldrarna som har mest inflytande, eller 

samhället, så förs värderingarna om hur kön ska vara vidare om vi inte reflekterar och 

ifrågasätter dessa. I situationen där Karin låter Oscar sitta under bordet för att han vill det, så 

antar jag att hon kan vara fast i sina föreställningar över vad som är okej för en pojke. Han 

ville det och då blir han till ”herren på täppan” utan att hon är medveten om det för det, är 

inget hon reflekterar över. Min egen erfarenhet är att de flesta, även jag, är mer eller mindre 

fast i våra kvinnoroller, det är något som är normalt och det normala reflekterar vi inte över. 

Samtidigt är min uppfattning att man måste vara kritiskt till Lfpö 98/10 där det står att: 

 

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 

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

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lfpö 98/10, 2010, s. 5). 

 

Läser man denna text utan att reflektera så är det lätt att tro att det bara handlar om att pojkar 

ska få klä ut sig till prinsessor och flickor ska få prova på att snickra. Men om inte vi 

pedagoger inom förskolan reflekterar över de könsmönster som vi omedvetet bär med oss blir 

inte detta verkligt i förskolan utan vi fortsätter att föra över våra omedvetna könsmallar på 

barnen. Det står att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter, jag tycker att det ska stå att 

pojkar och flickor ska ha lika stort utrymme. För mig blir det en annan betydelse då. Annars 

kan man genom att ha utklädningskläder och en bygghörna mena att man ger barnen samma 

möjligheter men om barnen ska ha lika stort utrymme räcker det inte med det utan vi 

pedagoger måste reflektera över vårt sätt att vara. 
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Förändring möter motstånd 

 

Wigerfelt skriver att lärarna inte tycker att de behöver hjälp i arbetet med jämställdhet och 

därför är oftast motståndet stort till att anlita en genuspedagog. Men skrapar man lite på ytan i 

verksamheten upptäcker man snabbt att det inte sker något genusarbete i praktiken. Att anslå 

några timmar till detta räcker inte utan man måste arbeta mer långsiktigt eftersom det tar tid 

att utveckla genuspedagogik och den tiden finns inte i dag (Wigerfelt, 2011, s. 23). Detta 

tycker jag stämmer bra med verkligheten, jämställdhet är inget som kommer av sig själv utan 

det är något som måste arbetas in. Idag finns det inte tid till något sådant på den förskola som 

jag arbetar på. Det räcker inte med en kurs eller ett föredrag och sen tro på att nu arbetar vi för 

jämställdhet. På den förskola som jag arbetar på har vi en ”Plan mot diskriminering och 

kränkande behandling” och i den står det att vårt mål är att:  

 

Flickor och pojkar har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Våra 

åtgärder är att: All personal arbetar för att motverka och inte befästa stereotypa 

könsroller utifrån en gemensam överenskommelse om jämställdhet. Alla 

avdelningar har böcker som förmedlar olika föreställningar om hur flickor och 

pojkar kan vara. Alla avdelningar berättar om avdelningens arbete med 

jämställdhet i sina föräldrabrev. De som är ansvariga är: Förskolechefen ansvarar 

för att följa upp att varje avdelning arbetar med diskrimineringsgrunden kön. 

Pedagogerna ansvarar för att det finns böcker som motverkar stereotypa könsroller 

på avdelningen och att materialet på avdelningen är könsneutralt. Förskollärare 

ansvarar för att berätta om jämställdhet i föräldrabrev. Förskolechef har det 

övergripande ansvaret för att upprätta, utvärdera och utveckla arbetet med 

diskrimineringsgrunden kön (Huddinge kommun, 2011, s.11). 

 

Min uppfattning är att detta dokument inte har varit ett dokument som används utan det har 

bara blivit ett icke levande dokument. Om all personal ska arbeta för att motverka stereotypa 

könsroller så måste vi vara medvetna om vilka mönster vi pedagoger sitter fast i. Och det är vi 

inte, om vi var det skulle inte Felicia få stå och gråta för sig själv och Oscar eller Casper 

skulle inte få fördelar bara för att de är pojkar. Skulle man som Wigerfelt skriver, skrapa på 

vår yta så skulle man snabbt se att det inte finns något genusarbete i vår verksamhet. Nu 

menar jag inte att vi inte försöker men vi har alldeles för lite kunskap och även för stora 

barngrupper för att klara av detta. Men nu när Lfpö98 blivit reviderad 2010 så har det börjat 
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hända saker och i alla fall på min arbetsplats så har arbetet med att aktualisera 

likabehandlingsplanen börjat.  

 

Pedagog eller inte? 

Som pedagog är man skyldig att ta ansvar i tanke på sin tillgång till makt och påverkan 

skriver Jenny Gren. För att relationen mellan barn och pedagog ska vara så bra som möjligt så 

måste man hålla en distans mellan det personliga och det pedagogiskt kärleksfulla 

bemötandet. Som pedagog ska man aldrig kräva ett kärleksfullt beteende tillbaka, för i detta 

sammanhang är det inte viktigt. Däremot ligger det i barnets intresse att bevara sin privata 

integritet och föräldrarnas rätt att vara barnets viktigaste fostrare (Gren, 2001, s. 154).  

 

För mig blir det tydligt att i situationen där Lisa ber om att få en kram av Oscar så håller hon 

inte en distans till sitt privata i sin pedagogiska roll. Även om hon själv inte har en tanke på 

det så kräver hon ett kärleksfullt beteende tillbaka när hon ber om att få en kram av Oscar. 

Vad har Oscar för val i denna situation? Att säga nej med risken att inte bli omtyckt av 

pedagogen eller att säga ja och bli omtyckt av pedagogen men kanske få ett eller annat 

tjuvnyp av kompisarna som står runt omkring och tittar på. Jag som pedagog kanske irriterar 

sig på att just detta barn får mer uppmärksamhet och därmed behandlar honom orättvist. Och 

vad blir känslan hos dem som inte får frågan? Självklart ska vi krama barnen och visa barnen 

ömhet, men precis som Gren skriver ska det ske på barnens villkor utan krav på att få något 

tillbaka. I Läroplanen 98/10 står att barn lär sig moraliska värden och normer framför allt 

genom faktiska upplevelser. 

 

Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 

förebilder (Lfpö 98/10, 2010, s.4). 

        

Händelsen när Lisa ber om att få en kram av Oscar är ett tydligt exempel när vi visar barnen 

att vissa är mer värda än andra, det är den normen som gäller här. Och genom mitt 

förhållningssätt så bekräftar jag att det Lisa gör är helt okej. Där är jag en stor bov i dramat då 

jag inte ingriper och säger att alla kanske vill ha en kram av Lisa. Tänk vad lätt det hade varit. 

Varför kom jag inte på det just då i den situationen? På så sätt hade jag kunnat få fram mitt 

budskap utan att det skulle ha blivit pinsamt eller att jag hade behövt trampa någon på tårna. 
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Nu är det inte bara jag som tycker att det är ”fel” att pussa barnen på munnen, utan jag vet att 

många pedagoger tycker att detta är fel. Varför reagerar ingen av dem? Vad hade hänt om det 

var en manlig pedagog som pussade en flicka på munnen? Hade jag varit tyst då också eller 

hade jag blivit mer upprörd? Hade mina kollegor varit tysta? Antagligen hade mitt och mina 

kollegors agerande blivit annorlunda för det hade på något sätt varit mer förbjudet i våra 

ögon. För min del blir det tydligt att vi pedagoger inte har något stort genustänk 

överhuvudtaget.  

 

Är det synd om barnen? 

Enligt Månsson så råder det en ”det är synd om barnen idag” -inställning hos många av 

pedagogerna och att de tycker att barnen helst av allt borde vara hemma. Därför kanske man 

anstränger sig för att göra vistelsen på förskolan så hemlik som möjligt. Detta skulle kunna 

vara en orsak till att personalens samspelsmönster med barnen liknar den känslomässiga 

värmen och närheten som finns mellan barnen och deras föräldrar (Månsson, 2000, s. 25). Att 

det råder en ”tycka synd om barnen” inställning på förskolorna kan jag bara hålla med om. 

Men min uppfattning är att detta ofta gäller de barn som enligt pedagogerna går långa dagar 

och även de barn som inte alltid är så lätta att ha att göra med. Jag får även en känsla av att 

man som pedagog inte vill arbeta sena eftermiddagar. Det är oftast då dessa synpunkter 

kommer upp, när klockan närmar sig fyra, halv fem på eftermiddagarna. Det är ett väldigt 

ojande över de barn som är kvar efter halv fem på eftermiddagen, och många åsikter om att 

man som förälder inte ”tar hand om” sina barn. Återigen dyker Lfpö-98 upp i mina tankar, där 

står att:  

 

              Vuxnas förhållningsätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 

              skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 

              förebilder (Lfpö-98, 2010, s. 4). 

                            

Det är vår skyldighet att visa förståelse mot barnens föräldrar. Det är faktiskt deras rättighet 

att ha ett arbete och vår skyldighet att ta hand om barnen på bästa sätt när de är hos oss.  

 

Ofta har föräldrar dåligt samvete över att lämna sina barn så långa dagar. Om vi pedagoger tar 

över deras roll som förälder blir inte deras dåliga samvete mindre. En del föräldrar kanske inte 

tycker att det är en stor sak att pedagogerna gullar med barnen på ett mer föräldraaktigt sätt. 
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Men jag vet av egen erfarenhet att många föräldrar inte tycker om det men att de har svårt att 

säga till då de känner att vi har makten över barnens dag på förskolan. Om Oscars föräldrar 

tycker att det är okej att pedagogerna pussar honom mitt på munnen vet jag inte. Men jag kan 

tänka mig att det är svårt för föräldrar att säga till oss pedagoger om de tycker att vi gör något 

fel då de kan vara rädda för att vi inte ska tycka om deras barn. Vi som pedagoger kan ge 

barnen närhet och värme utan att ta över föräldrarnas roll. Men då måste vi lämna våra egna 

värderingar och tyckanden hemma och ta på oss pedagogrollen när vi kommer till vårt arbete. 

Jag anser att man kan vara en bra pedagog som ger barnen närhet och värme utan att gå över 

gränsen till det privata. 

 

Brist på omsorg 

Gren menar att vårt krav på oss själva att vara duktiga lätt påverkar vårt arbete med barnen. 

Kan det vara så att om barnen är lugna och kunniga så beror det på att jag är en bra pedagog? 

Om barnet istället är oroligt och inte så kunnigt så beror det på att föräldrarna misslyckats? 

Som pedagog måste jag vara trygg och medveten om min roll för att jag inte ska se min egen 

duktighet genom barnen. Den största utmaningen är att förmedla varje barns egenvärde, det 

innebär att vi måste arbeta med oss själva. Vi ska förmedla varje barns egenvärde samtidigt 

som barnen ofta värderas utifrån deras sätt att vara (Gren, 2001, s. 62). Anne Linder och Stina 

Breinhild Mortensen påpekar att brist på omsorg kan uppstå när man som pedagog inte visar 

barnet respekt eller erkännande. Misslyckas man att skapa en ömsesidig förståelse mellan sig 

och barnet så brister man i sin pedagogiska omsorg. Om man som pedagog inte förstår barnet 

eller barnet inte kan tyda den vuxnes signaler, kan barnet ses som okunnigt eller anses ha 

någon brist. Det är den vuxne som bär på huvudansvaret för att relationen med det enskilda 

barnet/gruppen blir bra (Linder & Breinhild Mortensen, 2008, s. 49-50). 

 

Jag tror att om vi pedagoger inte har kunnandet om att reflektera över oss själva eller andra så 

är det lätt att tro att det beror på mig om barnet är lugnt och på föräldrarna om det inte är det. 

Men med större uppmärksamhet så kan man se att även lugna barn kan må mindre bra, att det 

kan vara ett sätt att lura oss vuxna från att uppmärksamma de problem som barnet eventuellt 

har. Så om jag som pedagog tror att det beror på mig att barnet är lugnt och att det är 

föräldrarnas fel när barnen är röriga så tycker inte jag att man är en bra pedagog. När Elsa har 

ett mer utåtagerande sätt och Felicia gråter så vet jag att många pedagoger skyller dessa 

beteenden på barnens föräldrar. ”Föräldrarna sätter nog inga tydliga gränser för barnen det är 
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därför de beter sig som de gör”. När min kollega Anette kommer ut från rummet bredvid och 

säger att Elsa är riktigt elak och att man ser att hon vet vad hon gör, tycker jag att hon brister i 

sin pedagogiska roll. Elsa är två år och jag tycker att det visar att Anette både saknar förmåga 

att se Elsas egenvärde och att hon inte respekterar henne. Som pedagog måste man också ha 

den kunskapen om att tvååringar kan slåss och att de oftast inte gör det av elakhet. Jag tycker 

även att man måste kunna reflektera över om det är något i vår verksamhet som gör att Elsa 

eller de andra barnen slåss, vi kanske på något sätt sätter igång dessa reaktioner hos barnen. 

Återigen tänker jag på Lfpö 98/10 där det står att:  

 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten, 

omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt 

egna och andras rättigheter ska lyftas fram i verksamheten (Lfpö 98/10, 2010, s. 4). 

 

När Felicia står och gråter och Eva lämnar henne gråtande och går till sandlådan och sätter sig 

med ett annat barn tycker jag är ett exempel på när det brister i omsorgen om Felicia och mot 

hennes mamma. Hur hade Eva själv velat att hon eller hennes barn skulle ha blivit bemötta i 

samma situation? Jag vet att i vissa situationer så har pedagogen gjort allt i sin makt för att 

trösta barnet men fått tydliga signaler av barnet att det vill vara ifred. Då tycker jag att det är 

viktigt att respektera barnets vilja och hålla sig lite på avstånd. Men som jag ser det skedde 

inte detta i denna situation. Jag ser det som ett problem att vi aldrig har fått diskutera 

värdegrunden ordentligt. Inte på någon arbetsplats som jag varit på har vi fått sitta ner hela 

personalen och reflektera över vilka värderingar som ska gälla för oss. Jag tror att det skulle 

bli mer lättarbetat om man visste det. Nu utgår alla från sina egna värderingar, även jag. För 

mig personligen är man en pedagog när man lyckas hålla det privata tyckandet borta från 

verksamheten så mycket som möjligt och när man är villig att följa med i de förändringar som 

sker i synen på barn. Att vara en bra pedagog innebär att man hela tiden måste reflektera över 

sig själv i olika situationer, då spelar det ingen roll vilken yrkestitel jag har. Även om jag är 

förskollärare men inte kan reflektera över mig själv eller andra kan jag inte bli en bra 

pedagog.  

 

Att vara professionell 

Anne Linder och Stina Breinhild Mortensen menar att när man som lärare använder sina 

styrkor och sina relationskompetenser med andra i sitt pedagogiska arbete, kan det goda 



 26 

professionella livet uppnås, men att det finns en fallgrop i det pedagogiska yrket som vi måste 

undvika att falla i. 

Kärnan i det pedagogiska uppdraget handlar om att ge barnen omsorg, lärande och fostran och 

dessa behov innehåller känslomässig och relationella aspekter. Vårt uppdrag är att ge barnen 

bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Eftersom detta sker i det offentliga 

bör det upprättas en gemensam grundsyn och trots sina känslomässiga och relationella 

aspekter bör man inhämta sina värderingar från en gemensam professionell och teoretisk 

tolkningsram. Eftersom omsorg och fostran i teoretisk mening är bristfällig i det 

professionella rummet så kännetecknas detta område av den enskilde pedagogens förmåga att 

hantera samspelet och sina känslor. Omsorgs- eller samspelskompetensen ligger i pedagogens 

privata, personliga erfarenheter och värderingar och det blir dessa erfarenheter och 

värderingar som i hög grad avgör kvalitén och vidden på omsorgen och fostran. Som 

professionell omsorgsgivare ska man vara både professionell och personlig – men inte privat. 

Gränsen mellan att vara professionell och personlig är flytande men ändå knivskarp. För att 

bli professionell måste man förstå sig själv och sin roll inom de ramar som är ställda inom 

verksamheten. Dock kan det vara långt mellan de önskningar och målsättningar som den 

professionella har och de förutsättningar som verksamheten erbjuder (Linder & Breinhild 

Mortensen, 2008, s.116-117). 

 

När Lisa inför alla barnen berömmer Oscar och ber om att få en kram och som även pussar 

honom på munnen så tycker jag att hon har gått över gränsen från personlig till privat. Som 

jag ser det har hon fallit i den grop som vi ska undvika. Varför jag inte säger något är nog för 

att vi saknar en gemensam grundsyn. Vi har Läroplanen och värdegrunden i den men den har 

aldrig diskuterats. Vad står denna värdegrund för egentligen? Vi är alla olika och har olika 

syn på vad det betyder med skyldigheter och rättigheter. Min egen åsikt om vilka skyldigheter 

vi har mot barnen är att vi ska behandla alla barn lika eller åtminstone göra vårt bästa för att 

det ska vara så. I denna situation gör både jag och Lisa fel. Lisa genom att gå över gränsen till 

det privata och jag genom att inte säga någonting om det som jag tycker är fel. Kanske hade vi 

kunnat få till ett samtal där vi kunde tala om var gränsen går mellan det professionella och det 

privata.  

 

Att bli professionell är inget som sker över en natt utan innebär ett livslångt lärande, jag är 

inte där men tror att jag har kommit en god bit på väg. Linder och Breinhild Mortensen talar 

om en gemensam grundsyn och en professionell teoretisk tolkningsram. Vi har en 
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professionell och teoretisk tolkningsram i vår Läroplan för förskolan 98/10 men när den inte 

används av många av pedagogerna så blir det naturligt att det blir den enskilde pedagogens 

egna erfarenheter och värderingar som styr verksamheten. Man har inte förstått att de 

värderingar som finns i Läroplanen 98/10 inte behöver vara desamma som mina egna. För att 

bli professionell måste man förstå att våra styrdokument är viktiga och ska följas, det som jag 

tycker som privatperson behöver inte stämma överens med det vi på förskolan har kommit 

överens om. Min egen erfarenhet är att jag inte riktigt förstod hur viktigt det var att vara insatt 

i Lfpö 98 och andra styrdokument innan jag själv började studera och att många av mina 

kollegor inte är det. Det gör att det ibland blir svårt att samarbeta när man inte har samma mål 

och förståelse över arbetet med verksamheten. Mitt mål är att försöka lämna mina egna 

privata värderingar hemma och få en större förståelse för mina kollegors uppträdande i olika 

situationer. 

 

Slutord  

I arbetet med min essä har jag försökt att finna svar på frågor, som vad det blir för 

konsekvensen av att jag inte riktigt vågar ta plats och stå för mina åsikter. Beror 

särbehandlingen av barnen på brist på pedagogiskt kunnande och/eller brist på professionell 

distans? Hur medvetna är vi pedagoger när det gäller tankar kring genus? Det har varit lärorikt 

och jag ser situationerna i min berättelse på ett annorlunda sätt nu än vad jag gjorde innan jag 

började reflektera tillsammans med litteraturen.  

 

En viktig fråga är varför barnen blir olika behandlade? Har det med deras beteende att göra 

eller är det något annat? Jag har kommit fram till att det handlar om genus och att vi 

pedagoger inte är medvetna om att vi behandlar barnen olika på grund av vilket kön de har. 

Genom att reflektera med hjälp av litteraturen har jag insett att allt inte är vad det ser ut att 

vara. Min uppfattning är också att särbehandlingen kan bero på bristen av pedagogiskt 

kunnande och professionell distans. Om jag som pedagog inte har den kunskapen så kan jag 

inte heller behandla barnen lika eller förstå mina kollegor. För att kunna acceptera mina 

kollegors agerande vid olika situationer är det viktigt att jag kan reflektera över varför olika 

situationer uppstår. Jag ser nu att de inte själva är medvetna om att de behandlar könen olika, 

lika lite som jag är det vid många tillfällen. Under skrivandet och reflekterandets gång har det 

blivit tydligt för mig att jag själv är fast i de könsmönster som jag blivit uppfostrad till.  
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Även min fråga om att inte våga ta plats har varit nyttig att arbeta med då jag blivit mer 

medveten om mitt eget jag. Mitt problem är att jag blivit uppfostrad till att inte ta plats och det 

skapar konsekvenser både för mig, mina kollegor och barnen på förskolan. Men under mitt 

arbete med essän så har jag vågat ta mer plats på min arbetsplats och det tror jag beror på att 

jag reflekterar över mitt eget sätt att agera i olika situationer. Min irritation över att mina 

kollegor behandlar barnen olika har också lagt sig då jag fått en större förståelse för varför de 

uppträder som de gör. Jag har även fått en större insikt över mig själv och varför jag agerar 

som jag gör och det medför förhoppningsvis att jag vågar ta tag och arbeta för att jag ska våga 

ta plats.  

 

Det blir barnen som blir lidande när vi inte har förståelsen för hur viktigt det är med rätt 

kunskap och en professionell distans. I brist på rätt kunskap tar den privata delen över det 

pedagogiska arbetssättet och man blir mer som en mamma än som en pedagog. Min 

förhoppning är att jag blivit ödmjukare gentemot mina kollegor och att jag till slut blir en 

professionell pedagog som vågar säga ifrån. 
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