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Abstract 

Can the ambition of keeping a good working climate among colleagues be a threat to a deeper 

knowledge? If so which factors can play part in knowledge not being implemented between 

colleagues. 

To work with people demands the ability to hear what the other person is saying all in the 

good will of understanding. When a team will start to work with each other there are 

structures of power being made. Those structures will make mark on which knowledge that 

will be considered the ”true” knowledge. Factors like power, tradition of thinking and 

linguistics will play a part in the process of making this true knowledge. If the knowledge that 

is considered by the team to be true is challenged it can make the group feel threatened. 

Things such as fellowship is no longer a certain as all thing are up in the air and new positions 

of power are being made. There when things feel uncertain its easy to retreat to old ways 

where thing are much more secure. And new thoughts to the group is running the risk of being 

dismissed as nonsense. 

In the swedish education system (from the ages 1-5 years) the pedagogy aiming to counter 

gender bias is such an area. As teachers in our schooling system we are expected to work with 

methods that prevent the children of  being raised in traditional views of gender. We are 

thought of as experts by parent, our superiors and society in general. But the failure in 

building a teaching culture where this area is well incorporated is clear. As complexed and 

massive as the ideas and theories are about working with this matter as multifaceted are the 

thoughts that say wich way is best to put it in practice. As it is now there are two 

specializations that are dominating. A gender neutral and the compensating pedagogy. But 

how has it worked in practice? Can answers be found in a historical perspective in the 

question how teachers have become to look upon themselfs and how to address new 

knowledge such as gender bias?  
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Titel: Gemenskap och utveckling i arbetslaget – en konflikt 
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Sammanfattning 

Kan ambitionen att hålla en god gemenskap i arbetslaget vara en riskfaktor för gruppens 

kunskapsutveckling. Om det är så vilka faktorer kan tänkas sätta krokben för att ny kunskap 

ska kunna etablera sig mellan kollegor? 

Att arbeta med människor kräver förmågan att kunna lyssna in, ett sökande efter att förstå den 

andre. När ett arbetslag ska finna metoder för sitt samarbete uppstår det maktstrukturer som 

påverkar hur språk och tankar färgar av sig på olika kunskapsområden. Vilken Kunskap som 

anses vara den ”sanna”. Att komma med andra infallsvinklar att se dessa ”sanningar” som är 

de dominerade kan utmana gruppens sociala trygghet och gemenskap. Nya positioner ska tas 

och nya tankar och ord ska implementeras. Där i skärpunkterna slängs allt kunnande och vår 

trygghet i gruppen upp i luften. Ingenting känns säkert längre och det är lätt att retirera mot 

säker mark igen. Helt enkelt att avfärda den andres ord som nonsens.  

I förskolan har genusdiskursen varit ett sådant område. Som pedagog i förskolan har vi ett 

uppdrag som säger att vi ska arbeta med att bryta könsstereotypiska roller. Vår kunskap att 

arbeta med detta område har setts som en självklarhet från föräldrar, chefer och samhället i 

övrigt. Men misslyckandet att skapa en kultur där detta ämne är väl förankrat och diskuterat 

hos pedagogerna är ett faktum. Lika förgrenad och komplext som forskningen är inom 

jämställdhetsarbete är uppfattningarna om hur en bra jämställdhetspedagogik ska genomföras.  

Två tunga inriktningar är könsneutralitet och kompensatorisk pedagogik. Men hur har de 

förståtts och fungerat i verksamheterna? Finns det svar i ett historiskt perspektiv, hur 

förskollärarens roll har växt fram och vilka förväntningar som finns på yrkesrollen samt hur 

denne närmar sig ny kunskap? 

 

Nyckelord: arbetslag, utanförskap, utveckling, makt, samtal, förskolehistoria, genus. 
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Gemenskap och utveckling i arbetslaget - en konflikt 

Jag har läst artikeln redan. Papperskopian som jag håller i min hand denna januari förmiddag 

rör sig lätt i vintervinden. Barnen rör sig runt omkring mig på gården, leker. Det ser ut som att 

min kollega, Oskar (Fingerat namn) är fullt upptagen med att lösa en konflikt mellan två barn 

som blivit osams om en röd spade. Eftersom jag läst innehållet i texten redan har jag inte svårt 

att följa orden. ”Sluta försöka göra barn könsneutr”. Jag blir provocerad över att inte hela 

rubriken är med i kopian av artikeln och att alla meningar på högra sidan är kapade. 

Egentligen inte för att de är avkapade utan för att det känns så viktigt att alla ska förstå vad 

det står, jag har inte svårt att följa med i texten. Konflikten om spaden verkar löst nu. Inga 

solstrålar letar sig ner på denna innerstadsgård under vinterhalvåret. Min blick söker sig upp 

längs de putsade husväggarna. Varje fönster reflekterar det gråa ljuset, lättar upp atmosfären, 

skapar en chimär om att det finns en värld utanför denna snötäckta asfaltskvadrat. Barnen 

leker över hela ytan och jag ser att för dem finns inga hinder just nu, världen är en oändlig 

möjlighet. Vuxna vajar sakta mellan stilla fallande snöflingor.  

Samma morgon hade min kollega Ingrid kommit med artikeln, jag antar att hon ville visa mig 

den först eftersom hon vet att jag är med i Likabehandlingsgruppen. En nätverksgrupp som 

träffas i vår förskolenhet och diskuterar bland annat förhållningssätt och verksamhet utifrån 

vårt uppdrag som är preciserat under normer och värden i läroplanen för förskolan (Lpfö, 

2010, s.8). Jag visste det inte säkert men jag anade att hon ville ta med sig just den artikeln för 

att den stod för något som hon anser är rätt inom genusdiskursen. Nämligen att pojkar är 

pojkar och flickor är flickor. Vi är det kön vi föds till, varför ska vi på förskolan försöka 

sudda ut det? Självklart var detta mina antaganden, med stöd utifrån hur jag hört henne prata 

om ämnet tidigare. Men de ord och meningar som bildade denna debattartikel lämnade mig 

med fler frågetecken än svar. Fanns verkligen den forskningen som författaren hävdade och 

var det inte ett väldigt prat om att flickor har en hjärna som är mer lämpad för att förstå ditten 

och datten. Och pojkar har mer ett beteende som är så här därför ditten och datten. 

Generalisering efter generalisering och då bara inte kring hur pojkar respektive flickor är utan 

också hur vi i förskolan arbetar med genusfrågor. De slänger ut dockor och pojkar får inte 

leka med bilar och pedagogerna ska agera genuspoliser. En bild målades upp av hur vi i 

förskolan arbetar som jag inte kände igen. Men det gjorde tydligen en del av mina kollegor, 
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som just nu befann sig på denna snötäckta gård en vintermorgon tillsammans med de barn vi 

arbetar med. Och med mig som stod där med en vindmärkt A4-sida i handen, med text som 

var kapad i högerkant och kände mig, arg, mållös och frustrerad. Jag trodde att vi pratade ett 

mer liknande språk och delade mer liknande tankar.  

Från killen på dagis 

Resan att gå från killen på dagis till att vara den jag är idag, en pedagog i förskolan som har 

tankar och åsikter kring verksamheten tog sin början 1996. Jag hade tidigare utbildat mig och 

arbetat som kock, jag älskade matlagningen men upplevde att tempot och arbetstiderna inte 

passade mig. En kväll efter arbetets slut på restaurangen där jag var verksam, hade jag öppnat 

mig för en av stamgästerna och förklarat att jag nog behövde se över mitt yrkesval. 

Stamgästen hade berättat att hans fru arbetade på en förskola på Östermalm i Stockholm och 

att de var i behov av en personal i köket. Jag tog kontakt med förskolan ifråga och blev kallad 

till intervju.  

Östermalm är en stadsdel som jag sällan vandrat runt i och den här förskolan låg i ett nybyggt 

område bakom militärhögskolan vilket innebar att jag inte ens kände igen gatuadressen. Min 

anställningsintervju skulle börja klockan nio på morgonen och jag hade gått hemifrån i god tid 

för att hinna fram. Kvart i tio tryckte min vänstertumme på ringklockan, jag möttes av ett 

varmt ansikte som undrade om inte jag måste vara Kristian. En viktig detalj är att jag på den 

här tiden inte ägde en mobiltelefon och att de telefoner som fanns inte hade ”google-maps”. 

Trots min sena ankomst måste mitt uppträdande ha fallit i smaken eller så var det för att jag 

var kille, men jag fick jobbet och en ny era i mitt liv tog vid. 

Dagarna i köket på förskolan på Östermalm flöt segt fram som en klibbig flod av kola. Det 

tog ett år innan jag var rejält uttråkad av de sysslor jag hade, förskolmaten var inte så 

utmanande för mig och inte hittade jag inspiration till att utveckla den. De ljusglimtar som 

uppstod i min vardag var vid de tillfällen jag hade någon typ av aktivitet med barnen. Det 

kunde vara bakgrupper eller att några barn kom till köket för att hjälpa till att duka fram på 

matvagnen. Jag tror att personalen på 3-5 årsavdelningen såg min tristess, för de föreslog att 

någon av dem kunde fixa mellanmålet då och då och att jag kunde vara på deras avdelning i 

verksamheten. Jag nappade direkt på förslaget. De gånger som jag var i barngruppen och 

arbetade med de andra pedagogerna blev som livbojar i min vardag och sakta började en tanke 

att ta form i mig att kanske borde jag satsa på det här på heltid.  
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Men det skulle ta ytterligare ett år för mig att ta nästa steg. Min dåvarande flickvän utbildade 

sig till förskollärare och hade gjort sin praktik på en förskola på Södermalm i samma stad. 

Förskolan hade en tjänst som kombinerade köket med barngrupp vilket jag tyckte lät 

intressant. Den här gången hade jag inga problem att hitta till rätt adress på utsatt klockslag 

och tjänsten blev min. 

Tillbaks på gården 

Det är som att det uppstår en magnetism mellan en del av mina kollegor, de dras till varandra, 

sluter sig. Blockerar ut omvärlden och det finns ingen dynamit i världen som kan spränga ett 

hål för att göra en plats till mig i den gemenskapen. Jag uppfattar ord och meningar som, 

genus, flickor och pojkar, klänning, föräldrar och könsneutral. Av tonerna och röstlägena 

förstår jag att detta är något som har skapat ett känslofyllt engagemang. Jag hör ”Det är vad 

jag alltid har sagt, vi ÄR olika varelser”. ”Men nu vill ju alla att man inte ska få vara varken 

flicka eller pojke”. “Nä, man ska vara hen”. Tanken slår mig, att varför trodde jag att vi skulle 

ha liknande åsikter kring det här egentligen? Vi har inte diskuterat det, möjligtvis snuddat vid 

det någon gång. Men då har det mest känts som att vi strävat mot att hålla med varandra än att 

reflektera över vad vi säger. Vi är supereffektiva på min förskola när vi ska planera något eller 

att gå in och täcka upp för varandra när det är någon typ av frånvaro. Alla tre avdelningarna 

med tre pedagoger på varje ställer upp och hjälps åt när det behövs. Men det är sällan vi sätter 

oss ner och diskuterar förhållningssätt eller delar med oss av de tankar vi har kring pedagogik. 

Det är något som bara existerar parallellt med de praktiska sysslor vi gör för att få ihop den 

pressade verksamhet som förskolan är idag.  

Förmiddagen på gården närmar sig sitt slut och alla hjälps åt att städa undan leksakerna. 

Inslussningen av barnen och avtagandet av skor går per automatik och mina tankar börjar 

snurra kring det jag har hört på gården, jag måste tro att de pedagoger jag jobbar med på min 

avdelning har liknande värderingar som jag. Men just nu känns det som att det är jag mot 

världen och hindret för att jag ska kunna ta mig in i gemenskapen ligger i att jag vet inte var 

jag ska börja eller om jag ens vill vara där längre. Hur ska jag bryta min roll och de 

förväntningar mina kollegor har på mig. Ska jag helt plötsligt bli en obekväm person. 

Kommer jag bli bemött som en sådan där obstinat genuspolis som det stod om i artikeln eller 

kommer de bara att rycka på axlarna och tänka att de var faan va han gör sig märkvärdig nu 

när han går på högskolan. I en flod av barn strömmar jag upp på övervåningen där min och 

den andra storbarnsavdelningen ligger. Min flod viker av mot höger när jag lämnat sista 
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trappsteget och jag flyter med. Våta kläder ska in i torkskåpet, barngruppen som nu har 

förvandlats från en flod till kalvar på grönbete ska vallas till rätt äng. Vuxnas armar är som 

stålgrindar som varsamt manar på kalvarna i rätt riktning, barnens önskemål till hjälp med 

diverse knappar, dragkedjor och knutar skapar en ljudmatta som får väggarna att vibrera likt 

högtalarmembran. Några toner tränger igenom och kan bli hörsammade men de flesta dör ut, 

kalvarna är för många. Tillslut hamnar alla rätt och de verkar komma till ro. ”Har du läst 

artikeln” frågar jag min kollega Gun-Britt som varit inne på avdelningen och haft inskolning 

och därför inte varit delaktig i morgonens informella möte på gården. ”Jag måste göra något” 

säger jag. Meningen hänger kvar i luften, bärs fram av ett sorl från cirka 21 barnamunnar som 

stötvis blir öronbedövande men vi är vana att kommunicera under sådana här förhållanden så 

vi tar ingen vidare notis om det annat än att våra röster blir lite högre och våra blickar något 

mer spända. Jag och min kollega söker varandra med trevande ord, hon har läst. I det här 

skedet vill jag så gärna ha stöd i vad jag tycker så jag väger mina ord varsamt, söker 

samförstånd utan att vara helt säker på att jag får det. Vi hinner inte komma fram till något för 

nu har en av kalvarna irrat bort sig och behöver guidning igen. Ljudnivån är hög och glädjen 

stor hos barnen som nu leker lika entusiastiskt igen som de gjort på gården tidigare under 

dagen. Dagens schema med samling och lunch måste få min uppmärksamhet. Jag lämnar 

mina tankar kring vad jag behöver göra med en idé från min kollega att ta upp det på 

husmötet som är om 14 dagar. 

Till killen i förskolan 
På förskolan på Södermalm fanns det en hängiven och ambitiös personalgrupp. De hade 

jobbat tillsammans i många år och deras arbetssätt var starkt influerat av Reggio Emilias 

förhållningssätt och filosofi. För mig var det pedagogiska tankar jag aldrig stött på tidigare. 

Jag kan idag tänka på den tiden och slås av tanken att de måste haft ett stort tålamod med mig 

och visserligen jag med dem. Jag upplevde alltid att jag var uppskattad, framför allt av alla 

föräldrarna. ”Guud va bra med en kille”, var ord som ofta mötte mig. Till en början utan 

vidare reflektion från min sida, även om jag reagerat över att det enligt dem var vissa 

aktiviteter som var mer möjliga nu när jag fanns på plats. Allt som hade med bollar att göra 

var nu lekar som deras barn kunde utvecklas i. Det fanns tillfällen då jag kände mig som en 

galleonsfigur som bara behövde hänga där, fastspikad i fören på ”förskoleskutan” i hela min 

”killighet”, kolla vi har en kille, check!  
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Vi hade ofta besök från andra förskolor runt om i Sverige som ville komma och titta på vår 

verksamhet. Vid dessa påhälsningar upplevde jag att jag ibland var en del av den exotiska 

upplevelsen och de besökare som jag pratade med, som hade eller arbetade med en kille sa 

saker i stil med att det funkade bra och att det var roligt. Det funkade bra och var roligt att 

jobba med en kille.  

Vi hade långa kvällsmöten minst varannan vecka som ibland sträckte sig till midnatt. Det 

fanns så mycket att diskutera så det antal som vi skulle arbeta i veckan a´40 timmar sällan 

räckte till. Det var en hård skola där mina försök till att komma med idéer alltid togs emot 

med värme men som fick gå igenom en process för att passa in i den tanken om pedagogisk 

verksamhet som de hade.  Det kunde vara frustrerande att höra "Ja, men har du tänkt så här?" 

för att sedan följas upp av en utläggning där mina tankar blev omarbetade tills jag inte kände 

igen dem själv. Även om jag fann detta processande utvecklande så tror jag att jag tillslut blev 

matt av allt analyserande och den halvtid som jag jobbade i köket var fortfarande timmar som 

jag hade en stark längtan att slippa. Så efter två år i Reggio Emiliamaskineriet flyttade mitt 

fokus till andra intressen av yrkesval, jag började studera data. 

Husmötet 
Jag hade förberett alla noga, jag ville verkligen att samtalsklimatet skulle vara fritt, jag visste 

att om jag skulle komma med pekpinnar och börja rabbla tankar som jag har utifrån min 

förskollärarutbildning skulle en del av mina kollegor gå på defensiven och möjligtvis skulle 

diskussionen bli mindre än vad den kan bli. Men det fanns en irritation i mig som mer manade 

fram en diktator som ville ställa sig upp och bara förklara hur det ligger till, att man kan inte 

låta sin uppfattning stärkas av en debattartikel, vars främsta uppgift är skapa debatt inte 

fungera som ett vetenskapligt underlag.  

Alla avdelningar hade fått ut ett papper där de fick i uppdrag att fundera kring artikel och 

precisera vad som var bra och vad som var dåligt i den. Diktatorn i mig såg möjligheten att 

skjuta ner alla argument med tunga referenser till annan forskning som motsatte sig 

argumenten i artikeln. Men det fanns också en vilja i mig att vi på riktigt skulle få ett 

diskussionsklimat där allas tankar och åsikter fick en chans att ventileras. Min inre konflikt 

hade jag dolt med att förklara att syftet med detta var för att jag som en del av 

Likabehandlinsgruppen ska författa en del i Likabehandlingsplanen som ska vara unik för vår 

förskola, hur vi arbetar med dessa frågor. Jag hade poängterat att det var viktigt att vi 
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tillsammans pratar igenom ämnen som genus om vi ska kunna ha ett dokument som vi 

gemensamt ska arbeta utifrån och stå för. Mitt initiativ hade tagits emot på ett bra sätt tyckte 

jag och på min avdelning hade vi redan diskuterat en del kring ämnet så jag visste att jag hade 

deras stöd.  

Mina ögon skannade av mina kollegor runt bordet, nu hade vi betat av de praktiska punkter 

som vi så effektivt alltid gör och vid det här laget brukar vi annars avsluta mötena. Men nu 

skulle jag ta ett steg ut i det okända och för första gången leda en pedagogisk 

utvecklingsprocess på min förskola. Jag skulle försöka hålla mig objektiv inom ett ämne som 

jag hade starka åsikter i.  

Jag frågade i rummet om vi skulle göra en runda så alla fick möjlighet att säga något, jag ville 

inte att de skulle finnas några outtalade sanningar kvar efter kvällens möte. Svaga mumlande 

röster menade att vi kan väl bara släppa ordet fritt. Jag gick med på det men blev besviken och 

det slog mig att det troligen skulle bli samma personer som alltid pratar som skulle göra det 

nu också. Linda inledde diskussionen med att poängtera kring de punkter jag också reagerat 

över. Hon kände inte heller igen sig i det sätt som debattartikeln menade att förskolan jobbar 

med genusfrågor. Samtalet flöt över i flickigt och pojkigt. Marie fortsatte. ”Ja men så har man 

den här typiska flickan som alltid kommer till förskolan i små söta klänningar, som våran 

Judith. Hon kommer alltid med sådana här kreationer och man känner att man bara måste 

påpeka hur fin hon är idag. Ska man inte kunna göra det alls nu då?”. Jag vet inte om frågan 

är riktad till mig men jag svarar inte. Jag sitter tyst. Många i rummet tycker att det är svårt och 

menar samtidigt att det inte kan vara fel att påpeka för barnen att man tycker att de är fina. 

”Vi säger ju det till varandra också” menar någon. Marie fortsätter. ”Vi var ju på föreläsning 

här innan sommarn”. Hon nickar mot sin kollega Lea. ”Hon som pratade där, nu kommer jag 

inte på vad hon heter. Hon sa i alla fall att vi är olika, våra hjärnor är olika och hur våra 

muskler ser ut. Hon menade ju också att skelettet ser annorlunda ut”. Marie visar på sin hand 

och gör en kaströrelse med den. Hon illustrerar samtidigt som hon antyder att tjejer kastar på 

ett annat sätt än killar. Jag reagerar över hennes uttalande, hennes rörelser och minns en text 

jag läst i skolan angående just detta. Lea instämmer med sin kollega och nu är det flera som 

pratar samtidigt.  Mina tankar är hos texten, ”Att kasta tjejkast”, så hette den nog. Jag väcks ur 

min bubbla när jag hör formuleringar bland vissa av mina kollegor som likt mig verkar vara 

intresserade av själva sökandet efter var biologin slutar och den sociala konstruktionen av 

könen tar vid. Om det ens finns en tydlig gräns.  
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Överlag så upplever jag att alla tycker att det här är ett svårt ämne och att det finns en 

defensiv inställning och en uppgivenhet för att samhället ser ut som det gör. Någon påpekar 

att det inte spelar någon roll vad vi gör här på förskolan för det är bara att gå in i en klädaffär 

och se hur det ser ut där. Detta inlägg får flera att instämma. Det nämns fler exempel på barn 

som befäster de traditionella beteendena som kopplas till pojkar respektive flickor. Bland 

annat vilka lekar som vissa barn föredrar. Men även exempel där barn bryter mot 

föreställningarna. Men den grundläggande åsikten är att det handlar om hur föräldrarna är. 

Ingrid säger ”Modern bär barnet”. Jag tolkar det som att hon vill befästa att flickor oftare 

leker med dockor än pojkar. En diskussion om vilka leksaker som ska höra hemma i förskolan 

blommar upp. Den går snabbt över till Hen-begreppet och här är många negativa. Samtalet är 

hätskt men vänligt. Jag hade rätt i min känsla att detta var ett ämne som berör och engagerar. 

En direkt fråga riktas mot mig om hur vi i Likabehandlingsgruppen har pratat om det här och 

nu bryter jag min tystnad och alla tittar på mig med sökande blickar. Det känns som att det 

finns en osäkerhet och förväntan hos några av mina kollegor, kommer jag nu presentera de 

rätta svaren som jag under hela diskussionen suttit och hållit inne med. Min röst fyller 

tomrummet som den senaste frågan lämnat efter sig.  

Jag kan inte låta bli att punktera några av åsikterna som har ventilerats. Jag berättar att viss 

forskning kring hur flickor och pojkar rör sig kan kopplas till klädernas utformning och hur 

mycket plats de fostras och tillåts till att ta i det fysiska rummet. Marie håller med mig och tar 

ett exempel med en flicka på hennes avdelning som har så figursydd overall att hon inte kan 

röra sig när de är ute och leker. Marie håller med mig, är det ett sökande efter samförstånd? I 

mitt inre skriker jag till henne ”Punkterade inte jag precis ditt argument om flickors fysiska 

uppbyggnad och att bara det skulle påverka hur de kastar!?”. Mitt yttre är lugnt och jag 

fortsätter att redogöra vad vi i Likabehandlingsgruppen har arbetat med den senaste tiden. 

Mötet tar slut och det känns som en början med ett ovisst slut. De är upp till mig hur 

omfattande detta arbete ska bli. Jag inser det, för imorgon händer något annat som behöver 

fokus.  

Till pedagogen med åsikter om verksamheten 
Några år hade passerat och efter annan utbildning och två föräldraledigheter landade jag åter i 

förskolan. Jag var inte övertygad om att det var det här jag ville göra. Min arbetsplats var nu 

ytterligare en förskola på Södermalm och jag ingick i ett arbetslag med två förskollärare. 

Rollen som killen var åter min. Efter bara ett par veckor på min plats kom den förskolläraren 
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som var drivande i de pedagogiska frågorna på avdelningen in på en specialpedagogisk 

utbildning. Min andra kollega fiskade snabbt upp en annan kollega från grannavdelningen 

som hon ville skulle arbeta med oss. De funkade mycket bra socialt men vi gjorde inte mycket 

som kunde ledas till pedagogik. I alla fall inte enligt min uppfattning. Situationen var 

annorlunda för mig. Jag hade en ambition med verksamheten men inte någon idé eller något 

stöd eller ett självförtroende att utveckla den. Jag provade mig fram i småprojekt med barnen 

men utan tankemaskineriet som jag var van vid från min tidigare förskola föll det mesta platt. 

Kompisrelationen mellan mina två andra kollegor skar sig efter en tid och en dag kom den 

nyaste av dem och gick strax där efter för att inte komma tillbaka. Min andra kollega och jag 

log mot varandra, ett påklistrat leende som ville påskina att allt är bra här och vi hankade oss 

fram med strövikarier och ju mer jag försökte samarbeta kring pedagogik desto mer upplevde 

jag att min kollega hade sitt fokus på andra uppgifter som inte handlade om att arbeta med 

barnen. Det hände att hon virvlade in ibland på avdelningen, log det stora leendet, tog ett barn 

i knät innan hon försvann igen.  

För sex år sedan anställdes Gun-Britt på min avdelning, hon var förskollärare och hade arbetat 

sedan sjuttiotalet. Till en början uppstod en kraftmätning, ett försvar av revir från min andra 

kollega. Gun-Britt hade många tankar och idéer kring pedagogik och ville styra in vår 

avdelning på dem. Det var en stormig tid där jag upplevde mig själv stå i mitten av två starka 

krafter med den ena mindre förankrad i ett pedagogiskt tänkande, något som jag saknat under 

mitt senaste år i förskolan. Åter igen fann jag mina tankar om verksamheten ifrågasatta om nu 

på ett mer öppet och mer jämställt plan. Jag upplevde att Gun-Britt hade en ambition att vi 

inte bara skulle verkställa ålagda uppgifter utan faktiskt lita på vårt eget kunnande och att alla 

tankar var tillåtna om än också värda ett varv till i tanken. En vilja att tillsammans forma en 

verksamhet tog vid. Det fanns ingen plats eller vilja att ta del i vårt byggande från min andra 

kollega längre så hon slutade. Under vad man kan kalla Gun-Britts mentorskap började jag 

återigen inse hur kul det är att arbeta med barn och när jag hittade en utbildning till 

förskollärare samt fick stöd av henne och min chef föll ytterligare en pusselbit på plats.  

Utbildningen var en kombinationsutbildning där jag en dag i veckan var på Södertörns 

högskola och de resterande fyra var kvar på min arbetsplats. Strukturen på utbildningen 

passade mig perfekt. Allt jag lärde mig via teorier i skolan kunde jag knyta till mina praktiska 

erfarenheter och vice versa. Jag upplevde att jag fick en större trygghet i mina egna tankar 

som jag inte haft tidigare genom att de idéer som jag hade kring pedagogik nu kunde knytas 
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till forskning. Men rollen som jag så många år fostrats till och förväntats att ta var svårare att 

bryta, vilket till slut bar mig fram till den här vinterförmiddagen på gården. Då jag insåg efter 

att ha läst artikeln och hört mina kollegor prata, att det är nu jag ska ta steget från killen till 

pedagogen. Det gällde bara att hitta en bra strategi och ett mod att stå kvar i vad jag tror på. 

Även om det så innebar att jag försköts från gemenskapen.  

Reflektion & frågor 

Hur uppstår sanningar mellan oss pedagoger? De förstärks av att vi står och håller med 

varandra. Vi dansar kring ämnen som förhållningsätt och genus utan att stanna till och lyssna 

till musiken. Vi bildar ett eget paradigm, en världsbild som bygger på viljan att ingå i en 

social kultur, vara en del av gemenskapen snarare än att kritiskt granska vad den innebär. Hur 

påverkar det vår professionalism och vår kunskapsutveckling?  

Jag anser att mitt arbete är för viktigt och min övertygelse för stark för att inte vara ärlig mot 

mig själv. Det finns en etisk nyans i min bild av förskolläraryrket som för med sig att det 

måste finnas en liknande idé kring vad människan är, för att ett riktigt samarbete ska kunna 

gestaltas. Jag måste kunna se mig själv i spegeln och säga att det här gör jag för jag tror på 

det. Samtidigt finns en stark ”underdogkultur” inom förskolan som kräver att vi har en stark 

sammanhållning. Som personal i förskolan är vi objekt för granskning av chefer, föräldrar och 

media. Det finns krav på att förskolan ska leverera resultat med sitt arbete. Det får inte kosta 

för mycket pengar och samtidigt vara en verksamhet som tydligt kan presentera sig utifrån ett 

pedagogiskt fundament samt stå för omsorgen av de minsta. Pedagogisk verksamhet blir en 

motsats till omsorg. Vid personalbortfall är vi alltid i första hand tvingade att se över om vi 

kan lösa det själva, vilket innebär att inte ta in vikarie. Personaltätheten är så sårbar att när det 

sker bortfall av personal begränsas möjligheterna att bedriva den pedagogiska verksamhet vi 

borde och har ambitionen att göra. Enligt mig är den påfrestningen en av anledningarna till 

den defensiva inställning som pedagoger i förskolan har till de nya och fler arbetsuppgifter 

som är på intåg i förskolan. Detta tär på en redan utsatt yrkeskår. Detta kan enligt mig ligga 

som grund för att vi har ett behov av en så stark social sammanhållning. Möjligtvis kan denna 

pressade tillvaro vara en anledning till våra flygande möten som blir upphov till sanningar 

som sedan ligger som hinder för att vi ska kunna utveckla verksamheten och vår kompetens. 

Vi har inte möjlighet att ge varandra tid till reflektion eller diskussion 
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Ytterligare en fråga som jag vill undersöka senare i texten är vilka tankar om skillnader 

mellan pojkar och flickor som möjligtvis kan ligga till grund för mina kollegors uppfattning 

om genus. Hur tog sig genusbegreppet in i förskolans verksamhet och var i vår historia blev 

den ett aktuellt ämne att arbeta med och varför? Jag vill här också förtydliga vad jag menar 

med begreppet genus. Som jag uppfattade när jag lyssnade på mina kollegor så var fler av 

dem övertygade om att skillnaderna mellan pojkar och flickor kan knytas till de biologiska 

skillnaderna som finns i våra kroppar. Det fick mig att reagera över varför det biologiska 

perspektivet hade letat sig in i genusdiskursen, då jag uppfattat att det snarare handlade om 

den sociala konstruktionen av könen. Enligt Nationalencyklopedins beskrivning är genus de 

teoribildningarna inom humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen som försöker 

förklara de skillnader som yttre påverkan skapar (Nationalencyklopedin 2013). I mitt fall kan 

sådana yttre påverkanselement vara en pedagogs föreställningar om var skillnaden ligger, 

föreställningar som skapar åsikter som bygger sanningar och som grundlägger ett 

förhållningssätt som sprids och bekräftas genom viljan till en social gemenskap mellan 

kollegor. Jag menar att skillnaderna kan i viss del tillskrivas de biologiska olikheterna men det 

är viktigt för oss i förskolan att alltid reflektera över vilken social kultur vi skapar och fostrar 

barnen i, kan vi synliggöra våra egna föreställningar? Och det är inom de sociala områdena 

vårt genusarbete ska ha sin utgångspunkt.  

Den huvudfråga som jag anser att min text arbetar med är alltså: Hur skapas sanningar? I 

huvudfrågan finner jag underfrågor som jag också kommer att beröra, dessa är. Hur 

förhållningssätt i ett arbetslag bildas utifrån en vilja till social gemenskap? Varför den 

gemenskapen har uppstått utifrån ett förskolehistoriskt perspektiv? Och sist för att öka min 

förståelse för genusbegreppets komplexitet vill jag söka hur och i vilka former den tog sig in i 

förskolan och vad den senaste forskningen säger om de metoder för jämställdhetsarbete som 

hittills har använts. Den gemensamma nämnaren för dessa frågor och som jag menar gör det 

legitimt att sammanföra dem i detta arbete är via mitt försök att gestalta yrket förskollärare, 

idag 2013. 

• Hur skapas sanningar? 

• Hur förhållningssätt i ett arbetslag bildas utifrån en vilja till social gemenskap? 

• Varför den gemenskapen har uppstått utifrån ett förskolhistoriskt perspektiv? 

• Vilka arbetsmetoder har använts i jämställhetsarbetet i förskolan hittills och vad säger 

utvärderingen av dessa?  
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Att befinna sig i ett sammanhang som för mig innebar ett arbetslag där jag upplevde stora 

skillnader i uppfattning kring ett ämne, så stora att jag tror att de indirekt påverkar 

arbetsmetoderna, fick mig att inse att något behövde göras. Jag behövde bryta en roll som jag 

under år växt in i och tagit som min. Något hade skett i min egen syn på min yrkesroll, jag 

upplevde att jag kunde sätta ord på mina åsikter och motivera dem med något jag tyckte att 

jag lärt mig. Men för mig var det steget stort och det fick mig att fundera kring vilka krafter 

som påverkar detta motstånd. 

Metod 

Min uppsats är skriven i essäform. Skrivandet ska vara personligt, ärligt och undersökande 

(Alsterdal 2009, s.172).  Jag anser att metoden är gynnsam då det uppstår situationer inom 

förskolan som behöver beskrivas i detalj och ur ett personligt samt känslorikt språk för att 

sedan så objektivt som möjligt granskas utifrån. Dessa situationer är vardagliga men det finns 

mönster att finna i dem när de vetenskapligt granskas. Situationer som ofta får passera blir 

istället underlag för ett forskningsprojekt som kan utveckla verksamheten samt, eftersom jag 

själv blir en del av granskningen även utvecklande för mig själv i min yrkesroll.  

Att jag befinner mig i en händelse betyder inte att jag förstår den. Det är när jag kan gå 

tillbaka och reflektera över den utifrån de följder som skett efteråt som jag har möjlighet att 

förstå världen där upplevelsen upplevts (Hjertström Lappalainen & Schwarz 2011, s.100).  

Det ligger i linje med metod och syftet av område jag valt att forska i. Hur stort utrymme får 

personliga åsikter ha i en verksamhet om de motstrider utvecklingen för gruppen? Dessa 

åsikter är enligt mig ständigt fluorerande bland pedagoger i en värld som i många fall är 

isolerad från omvärlden trots sin centrala position i fostrandet av det dyrbaraste en civilisation 

har, sin framtid, barnen.  

Jag har valt att måla ut språket när jag gestaltar för att ge läsaren en stämning och ett 

sammanhang samt föröka sätta in läsaren i den bild jag har av situationerna. Jag har använt en 

hel del metaforer och min önskan är att dessa inte ska förvilla utan snarare endast lätt fördjupa 

upplevelsen för läsaren. Värt att poängtera är att alla namn är fingerade och att det är mina 

upplevelser av situationerna. Dock anser jag att detta inte förtar analysernas värde ur ett 

forskningsperspektiv. Inriktningen för mitt forskande är inom den hermeneutiska skolan vilket 

betyder att jag tolkar min berättelse snarare än påstår en statisk sanning.  
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Som hermeneutisk forskare kommer jag medvetet använda mig av mina egna värderingar för 

att försöka förstå de sociala områden som jag har valt att använda mig av i min undersökning 

och som kan tänkas påverka samt ligga till grund för den rådande situationen (Olsson & 

Sörensen 2007, s.102). Min tolkning av min berättelse kommer att röra sig mellan en del och 

helhetsförståelse. Varje perspektiv (del) jag försöker lägga till min förståelse (helhet) kommer 

jag ta med mig in i nästa varv av tolkningen. Förhoppningen är att en större och rikare bild av 

min upplevelse kommer träda fram inför mig under denna pågående process i stil med den 

hermeneutiska spiralen eller cirkeln (Olsson & Sörensen 2007, s.100-101). 

Hur skapas sanningar? En undersökning via litteratur 

En fråga som jag valt att lyfta fram från min text är hur åsikter blir likvärdiga sanningar. Med 

sanningar menar jag då ett ställningstagande inom ett ämne som gruppen, i mitt fall 

arbetslaget på min förskola tar. Vilka processer tar vid, vad påverkar våra beslut och vilken är 

min roll i detta? 

Tankestil och tankekollektiv 
Möjligtvis kan jag börja förstå hur uppfattningar och sanningar har sin gång och utvecklas 

genom begrepp som ”tankekollektiv” och ”tankestil”. I boken Uppkomsten och utvecklingen 

av ett vetenskapligt faktum av Ludwik Fleck skriver författaren; 

Den en gång offentligen yttrade åsikten tillhör likväl de sociala krafter som formar och skapar 

begrepp och tankevanor och som, tillsammans med alla andra utsagor, bestämmer vad som ”inte 

kan tänkas annorlunda”. Även om en åsikt bestrids vänjer man sig vid problematiken, som när den 

cirkulerar i samhället, utsätts för social förstärkning (Fleck 1935, s.47).  

Perspektivet som jag utgår ifrån här är hur åsikter blir kunskap. Kunskap som en grupp gör till 

sin egen och som lever vidare i den och stärks genom att individerna söker en gemenskap 

snarare än ett ställningstagande i frågan, ämnets komplexitet blir sekundärt. I mitt fall var det 

genus och frågan vilket beteende och vilka biologiska förutsättningar som kan tillskrivas de 

respektive könen. Underlaget för stärkandet av den sociala gemenskapen som jag tolkar det, 

var en debattartikel som på många sätt var ute efter att just skapa debatt. Min uppfattning var 

att påståendena i artikeln blev för oreflekterat uttalade som sanningar av mina kollegor. I vårt 

fall som pedagoger i förskolan ser jag risker med åsikter som påverkar vår värdegrund och då 
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indirekt kan påverka hur vi skapar en kultur i förskolan där oreflekterade åsikter lägger prägel 

på våra arbetsmetoder.  

Även om tankekollektivet består av individer är det inte lika med summan av dessa. Individen är 

aldrig eller nästan aldrig fullt medveten om den kollektiva tankestilen som alltid utövar ett 

oemotståndligt tvång över hans tanke och från vilket en avvikelse helt enkelt är otänkbart (Fleck 

1935, s.50).  

Under husmötet så är det Marie som lyfter fram exempel som påvisar skillnader mellan vad 

som kan tillskrivas flickor respektive pojkar, bland annat utifrån en föreläsning som hon och 

några kollegor varit på. Hon upplever att åsikter som kommit fram i artikeln stämmer överens 

med vad som sades under föreläsningen, vilket var fokus på biologiska skillnader. Samtidigt 

är det hon som reflekterar över ett barns begränsade rörelseförmåga på grund av en overall 

som är alldeles för snävt sydd. Min slutsats av detta är att hon vill grunda sin åsikt genom att 

hävda att skillnaderna är biologiska men samtidigt menar hon att det finns sociokulturella 

element som kläders utformning, som kan påverka. Men hon reflekterar inte själv över 

motsägelsen i hennes uttalanden. Detta vittnar om hur haltande genusdiskursen är i förskolan, 

när vi diskuterar och utgår från att det finns biologiska skillnader befinner vi oss inte i 

genusbegreppet vilket leder till att vi inte kommer vidare i vår granskning av den. Fokus 

kommer inte till vad vi som pedagoger kan göra utan fastnar på yttre omständigheter som 

kroppens fysiska uppbyggnad eller hur samhället ser ut, vår roll som inspiratörer av 

utveckling upplevs då som allt för liten och betydelselös. Reflektionerna blir grunda och 

osakliga.  

Framför allt behöver vi börja prata med varandra om våra upplevelser, sätta ord på dem för att 

tillsammans få möjlighet att få distans till dem, se dem utifrån flera perspektiv. Se vilken 

kunskap som ligger som grund till vår övertygelse (Mollberger Hedqvist 2006, s.75). 

Det kan vara av värde här att stanna till och se varför vi i de flesta fall söker denna sociala 

sammanhållning snarare än att ifrågasätta innehållet i det som binder oss samman. Författarna 

Jan-Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen använder tankar från filosofen Friedrich 

Nietzsche i boken Etik i arbete med människor. Nietzsche använde begreppet ”flockmoral” 

där majoriteten av individer i en grupp följer den rådande normen utan att ifrågasätta den. Den 

eller de i minoritet som genom mod, självständighet eller övertygelse presenterar en annan 

sanning än den rådande stämplas som avvikare, onda eller omoraliska (Henriksen & Vetlesen 
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2001, s.246). Genom sådana spel är steget inte långt till att anta att det finns en aspekt i detta 

socialiserande som har med makt att göra. 

Makt och roller 
Makt är ett vitt begrepp, men i ett försök att definiera vilken typ av makt jag vill koppla till 

min berättelse skulle jag vilja påstå att den främst kan fungera som struktur i relationer mellan 

subjekt. Den något diffusa men praktiskt korta förklaringen av ett maktperspektiv kan 

förtydligas genom att säga att, i alla de sociala relationer vi lever i fördelas makt emellan oss 

och ger oss en ordning för hur vi kan agera i olika situationer. Teologen och filosofen Knud 

Ejler Løgstrup sa detta om makt ”Vårt beroende av andra betyder att vi är föremål för 

maktutövning och att vi själva utövar makt. Vi befinner oss aldrig i ett makttomt rum. Den 

enskildes livsutveckling är också alltid en utveckling av hans makt över andra. Livsutveckling 

och maktutveckling kan inte skiljas från varandra” (Løgstrup 1993, s.143f). Dessa 

maktstrukturer tilldelar oss roller som vi sedan lever och utvecklas i.  

När jag ville ta steget att lyfta en pedagogisk fråga i mitt arbetslag krävde det att jag bröt med 

min placering i en viss struktur, min roll i arbetslaget och hur jag förväntades att agera där.  

Utgångsläget för mitt steg var att lägga till en mötespunkt på dagordningen till vårt husmöte. 

Osäkerheten kring att ta ett sådant steg kan förklaras med ord från ”Diskursens ordning” av 

den franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucault. I likhet med Fleck söker Foucault 

hur det uppstår sanningar eller diskurser som han uttrycker det. Inom varje sanning menar han 

finns det processer som legitimerar vad som ska få existera inom ett visst sammanhang, en 

kunskap eller ett vetenskapligt fakta. I mitt fall ett genusarbete på min förskola. Tre 

maktprocesser som han har formulerat är, förbudet, har jag ens den position och status att 

lyfta en fråga i mitt arbetslag. Konflikten mellan förnuft och vansinne. Även om jag har 

tillåtelse att låta min röst bli hörd i rummet. Kommer det jag säger att tas emot med öppenhet 

eller avfärdas som skitsnack, min känsla på gården vittnar om en sådan osäkerhet när jag 

funderade över om de andra bara skulle tycka att jag gjorde mig märkvärdig nu när jag går på 

högskolan. Innehållet i artikeln som jag läste innehöll många referenser till forskning och den 

status som kommer med det. De argument som jag skulle komma med löper då enligt 

Foucault risken att avfärdas som falska. Vilket är Foucaults tredje utestängningsprincip för att 

upprätthålla en maktstruktur, konflikten om vad som är sant eller falskt.  
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 I ett samhälle som vårt är utestängningsprocedurer naturligtvis välkända. Den 

tydligaste och mest bekanta är förbudet. Alla vet att man inte får säga allt, att man inte 

kan tala om vad som helst när som helst och, slutligen, att inte vem som helst får tala 

om vad som helst. (…) I vårt samhälle finns en annan utestängningsprincip, denna 

gång inte ett förbud utan en uppdelning och ett förkastande. Jag tänker på 

motsättningen mellan förnuft och vansinne. Ända sedan djupaste medeltid är dåren 

den vars diskurs inte får cirkulera som andras. (…) Självfallet är uppdelningen mellan 

det sanna och det falska varken godtyckligt, modifierbart, institutionell eller våldsam 

om man placerar sig på satsnivå inom en diskurs. Men om man väljer en annan skala 

och frågar sig vilken denna vilja till sanning som ständigt finns i våra diskurser och 

som följt oss genom århundranden av vår historia är och har varit-eller om man frågar 

sig vilken typ av uppdelning som generellt sett styr vår vilja till kunskap – då kanske 

något som liknar ett utestängningssystem (dvs ett historiskt, modifierbart och 

institutionellt tvingande system) börjar framträda (Foucault 1971, s.7-11).  

 

Att bryta min placering i maktstrukturen utifrån hur jag tolkar Foucaults ord förde med sig två 

risker. Den något banalt, kan tyckas, risken att jag försköts från gemenskapen och att mina 

ord kring ämnet genus förkastades likt en dåres. I möjligheten att mina ord kunde förkastas 

som nonsens låg också ett hot att inte få till en reflektion hos mina kollegor kring vilka 

sanningar som de knöt till sin genusdiskurs. Ett sådant misslyckande skulle leda till att den 

yrkesetik som jag håller som min inte skulle ha en plats på min förskola. Förlusten som jag 

såg det skulle vara att jag inte skulle ha möjlighet att arbeta vidare där. Och de barnen som 

vistades under den rådande normen skulle fostras inom ett förhållningsätt som jag inte ansåg 

vara för dem gynnsamt. I min roll i arbetslaget upplever jag att jag har en särställning, det kan 

vara för att jag är en man men också att jag när jag skriver denna uppsats är en student eller 

kanske att vi inte är en homogen grupp i fråga om ålder på min förskola, där min ålder är 

avvikande. För jag var inte med i cirkeln som slöts på gården när sanningarna från artikeln 

skulle utbytas. Det var ingen som såg om jag var intresserad av att vara med. Ibland är jag 

med när andra cirklar sluts på min arbetsplats. Vi har det så, cirklar som sluts där olika 

individer har en plats, andra inte. 

Förutsättningarna för samtalet 
Jag hade valt att hålla låg profil under de inledande diskussionerna på husmötet min tanke 

med detta var, att jag ville låta mina kollegors tankar och åsikter flöda fritt. Ambitionen var 
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att skapa ett diskussionsklimat där allt var tillåtet. Även om jag brottades med viljan att likt en 

diktator ställa mig upp peka med hel hand och förklara hur idiotiska deras argument var och 

att de aspekterna inte ens hade i genusdiskursen att göra, var det aldrig något som jag i 

verkligheten skulle ta till. Låt oss säga att det var en sådan fantasi som man låter vara just en 

fantasi. Samtidigt gnagde det i mig att det kan finnas makt som ett positivt element för 

förändring, kan kunskap överhuvudtaget förmedlas utan någon typ av maktstruktur? Om det 

är så, finns det mer eller mindre destruktiv makt? Måste det inte alltid finnas en förlorare i all 

typ av förändring? Vilka åsikter eller viljor är okej att offra? Ska vi i arbetslaget handla efter 

demokratiska normer? Handlar inte demokrati om vinnare och förlorare? Hur behåller man en 

sund inställning till sin eventuella makt och verkar det inte vara lätt att tippa över? Möjligtvis 

ledde mina tankar kring hur jag skulle agera till att jag beslöt att till en början sitta tyst. I all 

välmening ville jag skapa ett öppet och accepterande samtalsklimat.  

Men frågan är om min tystnad skapade förutsättningar för utveckling eller signalerade en 

frånvaro i mitt lyssnande, om så var fallet lyssnade jag verkligen på vad som sades eller hade 

jag redan bestämt mig för att det fanns en motpol mot min åsikt? Vilka signaler skickade jag 

ut? I Gun Mollberger Hedqvists avhandling Samtal för förståelse skriver hon om vikten av att 

söka en ”medelväg” och en närvaro i lyssnandet. 
 

I samtalet får våra förhållningssätt en avgörande betydelse, som kan förstås som en Aristotelisk 

medelväg. Att möta en situation på ett gott sätt är att möta den andre med ett öppet lyssnande och 

ett mottagande, ett erkännande av den andres berättelse. Det handlar om att möta det som kommer. 

Det gäller att den andre får göra intryck utan att placera den andres berättelse i en kunskapsram 

som förnekar berättelsen och stöter bort den andre. Denna hållning visar att det ”du säger” är 

meningsfullt i sig – det duger. Det vill säga, ”du duger”! Det handlar om ett erkännande av den 

andre. Det innebär att betrakta verkligheten som en mångfald av situationer och verksamheter som 

utmanar oss att möta dem (Mollberger Hedqvist 2006, s.79).  

 

 

Tankar jag får från ovanstående text formuleras till att ett förhållningssätt eller åsikter som 

man möter i ett samtal alltid måste relateras till sina omständigheter och sammanhang, sin 

historia och sin nutid. Därför kan de inte heller ges ett högre eller lägre värde. Bär man med 

sig en sådan tanke har man möjlighet att förhålla sig till en avvikande övertygelse med en 

öppenhet och med respekt för en annan åsikt. Ett annat intressant perspektiv som jag vill 

relatera till och som en kontrast till den ödmjuka inställningen ovan hämtar från Jan Lif som 
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säger att, eftersom alla sitter inne med sin egen tro och sanning ligger arbetslaget i riskzonen 

att inte kunna sträva mot ett gemensamt mål om inte vissa åsikter prioriteras högre. Alltså 

anses som mer värdefulla.  Om inte denna prioritering görs kan det innebära en splittrad 

verksamhet som för barnen kan uppfattas motsägelsefull och otrygg (Lif 2008, s.157).  

Språkets funktion 

Hur utelämnade är vi inte då till maktstrukturer utifrån exempelvis, förmågan att låta 

övertygande eller i värsta fall den som pratar först och högst. Framför allt inom ett ämne så 

komplext som genus. Ett ämne som har så många ansikten och utifrån dessa skapat 

”sanningar” som i sin tur nått individerna som betraktat dessa. Individerna som sedan har 

förstått vad de sett genom deras individuella historia och sedan formulerat ord i sitt inre, 

byggt ett språk för att förstå. Kan vi någonsin komma ifrån språkets godtycklighet? Språket 

som kan ändra form och betydelse beroende hur det används? Filosofen Ludwig Wittgenstein 

problematiserar det så här.  

Språket är ett instrument. Dess begrepp är instrument. Man tänker då att det inte kan göras någon 

stor skillnad i vilka begrepp vi använder. Liksom man när allt kommer omkring kan bedriva fysik 

med fot och tum likväl som med m och cm; skillnaden är bara en fråga om bekvämligheter. Men 

detta är inte heller sant, om t.ex. räkningar i ett måttsystem fodrar mera tid och möda än vi är i 

stånd att uppbringa (Wittgenstein 1953, s.174).  

 

Bernt Gustavsson skriver i ”Kunskapsfilosofi” om Wittgensteins tankar kring språket  

 
Språket är som en verktygslåda. Vi använder de verktyg vi behöver för de olika former av 

sysselsättningar och ändamål. Att använda språket är som att spela ett spel (…) Språket är inbyggt 

i världen, i vårt sätt att leva och förstå verkligheten. Språket är på det sättet också förbundet med 

våra handlingar och praktiska göromål (Gustavsson 2009, s.111-112).  

 

Min tolkning av dessa ord trycker på vikten av att kunna mötas i ett gemensamt språk. 

För att detta ska kunna ske tror jag att påverkan som tanketraditioner och makt måste 

om möjligt lyftas ut ur interaktionen mellan individer så mycket som det går. Det finns 

risker med att mitt språk som jag har anammat under min utbildning inte fungerar i 

sammanhanget med mina kollegor och samtidigt kan jag tolka in betydelser av vad mina 

kollegor säger som inte egentligen är deras syfte med det sagda. Språket fungerar då 

inte som något som kan beskriva världen utan någon som man kan använda för att förstå 
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den och eftersom förståelsen för världen kan vara högst individuell, leder det till att våra 

ord för en förståelse av något kan variera.  

 

En förutsättning för att en värld kan målas upp där alla upplever att de är med och bidrar 

kräver att alla får utrymme att vara med och måla den gemensamma bilden 

(Hummelgård 2009, s.347). Detta kan även kopplas till hur ett företag eller en 

arbetsplats utformar sina gemensamma mål och till hur ett ledarskap bör fungera som 

jag kommer att skriva mer om under rubriken interkulturellt ledarskap. 

 

 

Gun Mollberger Hedqvist skriver om kopplingen mellan våra åsikter och känslor i mötet med 

en annan övertygelse. Att hitta en ”medelväg” i sin dialog blir då att förstå sina egna känslor 

och att den andra bär på samma förutsättningar. Men samtidigt anta utmaningen om ett 

oliktänkande. Att förstå att någons åsikter har en koppling till dennes känslor och vice versa. 

Det i sin tur kan avdramatisera hur man upplever att den andre reagerar på det som sägs, en 

balans mellan lyssnande och påstående. Ett gott relationsetiskt förhållningssätt till samtalet 

(Mollberger Hedqvist 2006, s.81). Om relationen till den andre skrev filosofen Emmanuel 

Lévinas. Vi som människor ser världen från våra behov, intentioner och begär. Bär vi med oss 

dessa element in i våra relationer med den andre är vi inte öppna för att ta emot, utan bara att 

bekräfta den uppfattningen vi själva har. Vårt fokus blir att förändra den andre till något vi 

känner igen och en utveckling är inte möjlig (Herbert 2006, s.228). 

Med detta sagt vill jag här ta in mig själv mer i sammanhanget och poängtera att jag nu inser 

att jag genom att skapa en diskussionspunkt på husmötet, varit samtalsledare samt hävdat mig 

sitta inne med information kring hur det verkligen förhåller sig, har påverkat en ny 

maktordning i mitt arbetslag. Våra relationer är inte statiska utan anpassas till sammanhanget. 

I framtiden under våra genusdiskussioner kommer min roll att ha en större makt än tidigare 

eftersom jag nu har lyft in andra delar i tankekollektivet som jag anses ha ett högre kunnande 

om. Jag kan hamna i en position där jag kan utestänga vissa åsikter i stil med Foucaults tankar 

om makt. Samtidigt har jag en övertygelse kring hur jag tror att det är gynnsamt att arbeta och 

implementera ny kunskap i gruppen, vilket föder ett nytt dilemma i mitt dilemma. Hur ska jag 

förhålla mig till min egen makt så jag inte blir förblindad av min egen övertygelse?  
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Interkulturellt ledarskap 

Förutom ett relationsetiskt förhållningssätt till mötet i samtalet kan ett redskap för ett 

utvecklingsarbete i ett arbetslag vara ett interkulturellt förhållningssätt. Det kan handla om de 

fördomar som alla som ingår i en diskussion bär på, krav är då ett öppet lyssnande. Förståelse 

för att våra åsikter har en relation till den kultur vi är fostrade i. Om vi kan sätta oss in i den 

kulturen behöver vi inte vara defensiva inför dess ”annorlundahet” (Ladenperhä 2008, s.56).  

I och med min roll som samtalsledare för genusdiskussionen medför det en ledarposition, en 

maktposition. Det kräver då att jag arbetar med min roll som ledare. Ett interkulturellt 

ledarskap kräver i första hand en nyfikenhet och en vilja att förstå. Våra samtal måste vara 

grundade i en förståelse kring vad vi kommer ifrån, vi måste inse att vi har en gemensam 

barndom i förskolekulturen för att förstå att vi också kan påverka den.  I min roll som 

samtalsledare behöver jag visa att jag har en tydlig strategi för hur vårt utvecklingsarbete ska 

ske (Lahdenperä 2006, s.91-92).  

En ingång till förståelsen kring gruppens ställningstagande kan jag hitta hos Edgar Schein tre 

kulturlager inom organisationen. Där den första nivån handlar om vad som är synligt i en 

organisation eller verksamhet, påtagliga strukturer som t.ex. att vi har möten på min förskola. 

Det andra lagret handlar om uttalade officiella styrdokument. I mitt fall kan det vara 

läroplanen. Det tredje lagret består av omedvetna eller förmedvetna idéer, värderingar eller 

känslor. Detta tredje lager är det som lägger grunden till en organisations kultur och tänkande. 

Eftersom lagret är osynligt av de aktiva medlemmarna har de svårt att ifrågasätta denna 

(Lahdenperä 2008, s.23-24). Kopplingar kan göras till tanketraditionernas osynlighet. 

Ledarskapet kräver en kreativitet hos mig och hos alla andra i arbetslaget. Det finns den rädsla 

i läraryrket som handlar om att man alltid vill söka den sanna kunskapen, vad är ett sant barn 

eller en sann pedagogisk miljö. I sitt sökande riskerar man att missa vad dessa annars skulle 

kunna vara när man inte jagar detta enda sanna (Johansson 2006, s.162). Våra flygande möten 

i brist på tid är en trygg tillvaro som inte hinner leda oss in fördjupade tankar, in på osäker 

mark som kan utmana den andre. Vi måste komma överens och det snabbt, men vår möjlighet 

till utveckling hinner aldrig ta plats. Vi håller oss till trygga åsikter som vi vet håller 

samarbetet flytande. Mitt trevande med Gun-Britt när jag kommer upp på avdelningen och 

vill höra om hon har läst artikeln kan vara ett bevis på detta.  
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I boken Relationskompetens problematiserar författarna Jesper Juul och Helle Jensen sätten vi 

interagerar med språket. De skriver utifrån tankar av idéhistorikern Johannes Sløk där 

dialogen är en vandring genom språket som leds av frågor och svar, omsorgsfullt och 

jämbördigt. Resan når sitt mål, en sanning, när inget mer finns att säga om saken. Resultatet 

blir allas inblandade och får ett värde som något sant som inte existerade innan men nu är en 

sanning (Juul & Jensen 2003, s.114-115). Kontrasten är till vårt sätt att använda och förstå 

kommunikationen där sanningar blir förmedlade som något som är sant och inte kan existera 

på något annat sätt (Juul & Jensen 2003, s.116). I vårt samtal förmedlas något till någon som 

sedan den sen ska tolka genom sin förståelse av världen. Den förståelsen som bildas hos den 

andra är inte nödvändigtvis den bild vi avsett att förmedla och allt ifrån jämbördig. I en 

dialogform som Sløk beskrev tidigare kan jag tänka mig att förutsättningarna för att förstå 

varandra har större möjligheter att lyckas än den kommunikationsmetod som vi oftare 

använder oss av när en diskussion tar vid. En intressant tanke att leka vidare med är hur 

skolan och förskolan vanligtvis förmedlar kunskap snarare än bygger den tillsammans med 

eleverna. Kanske skulle det vara möjligt att fånga upp fler elever om deras tankar och ord fick 

större utrymme i deras eget lärande. 

Tillbaka till Fleck och Foucault 

En poäng som Ludwik Fleck, som jag skrev om tidigare under rubriken tankestil och 

tankekollektiv, har är hur svårt det är att bryta ett åsiktssystem som han kallar det. En 

anledning till detta är systemets slutenhet och subjektens mer eller mindre omedvetna ovilja 

att släppa in andra perspektiv eller åsikter från omvärlden.  

Det finns i vetenskapshistorien inget formallogiskt förhållande mellan uppfattningar och bevis. 

Bevisen rättar sig lika ofta efter uppfattningarna som dessa efter bevisen. Uppfattningarna är inga 

logiska system, hur gärna de än vill vara det, utan stiliserade storheter som antingen utvecklas, 

tynar bort eller tillsammans med sina bevis omvandlas till andra uppfattningar (Fleck 1935, 

s.38-39).  

Det i kombination med hur jag upplever att Michel Foucault ödmjukt vill synliggöra 

människan bakom sanningen, sätta diskursen i relation till forskaren och att den påstådda 

sanningen eller vetenskapliga faktumet alltid måste sättas i relation till vem som hävdar det 

och dennes möjliga påverkan av sitt sammanhang och sin kulturhistoria. 

Diskursen är föga mer än en glimt av sanning i färd med att födas inför sina egna ögon. Eftersom 

allt tillslut kan anta diskursens form och eftersom allt kan sägas och diskursen kan sägas om allt, 
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kan också alla ting som visat och utbytt sin mening återvända till självmedvetandets tysta inre 
(Foucault 1971, s.35).  

Utifrån kombinationen av dessa tankar är det intressant att titta på förskolan som ett slutet 

system där åsikter och värderingar har bildats genom förskolans kulturhistoria.  

Förskolans kulturhistoria 
I min reflektion nämner jag begreppet ”underdogkultur” och att en sådan skulle existera i 

förskolan. Jag vill här lyfta fram några aspekter som jag menar vittnar om och kan ligga till 

grund för denna påstådda kultur.  

Med exakthet påvisa när den svenska förskolan föddes är förstås en svår tidpunkt att 

säkerställa. Men att det under 1800-talets mitt bildades så kallade ”Barnkrubbor” för att 

industrialismen skapade möjlighet eller krävde att kvinnor skulle ut i arbetslivet, kan vara en 

bra utgångpunkt. Ambitionen med dessa var också att få kontroll över barnvården i Sverige 

för att säkerställa att det inte förekom vanvård av barnen. Namnet Barnkrubbor visar 

kopplingen till den kristna tron och verksamheterna var beroende av välgörenhet och frivilliga 

arbetsinsatser. Verksamheten gick ut på tillsyn och måltider. Det fanns inga krav på 

utbildning hos de kvinnor som jobbade där, det ansågs inte behövas när man arbetade med 

små barn (Johansson & Stenmalm Sjöblom 1992, s.6). Det dröjde inte länge innan det 

uppstod tankar kring om inte barnen behövde en mer pedagogisk tillvaro för att utvecklas och 

utifrån det skapades Barnträdgårdar, lekskolor inspirerade av tyska ”Kindergarten”. Denna 

utveckling förde senare med sig två områden som fortfarande i den nutida förskolan står i 

konflikt mot varandra, omsorg kontra pedagogik. Ett förtydligande av denna konflikt kan 

göras genom att hävda att omsorgen står för en lägre tillvaro medan det pedagogiska står för 

den högre tillvaron. Den hierarkiska ordningen förkroppsligas också i de två yrkestitlar som 

verkar inom förskoleverksamheten, barnskötare och förskollärare. I drivkraften mot den 

pedagogiska verksamheten ligger också en vilja att höja statusen för förskolan, en förskola 

som bedriver ett lärande likvärdigt skolans verksamhet. Värt att notera då är att det finns ett 

mentalt utgångsläge där omsorg inte värderas särskilt högt. Sven Hartman gör en intressant 

frågeställning i boken Det pedagogiska kulturarvet.  

Vid förskollärarutbildningarna har man hävdat att den pedagogiska uppgiften varit det centrala. 

Men hur är det egentligen, kan man ägna sig åt barntillsyn utan att lära barnen något, kan man 

undervisa små barn utan att ha omsorg om dem? (Hartman 2012, s.83).  
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Under 1900-talets första hälft fanns det en uppsjö av olika typer av verksamheter med olika 

typer av mer eller mindre pedagogiska inriktningar. Dominerande var dock tankar om att 

barnet var sin egen läroplan (Hartman 2012, s.182). Men idéer kring att barnen ska fostras till 

dugliga samhällsmedborgare började ta form inte minst med Alva Myrdal i spetsen. Dessa 

tankar förkastade de verksamheter som var mer inriktade på slöjd och lekaktiviteter som t.ex. 

barnträdgårdarna och lekskolorna (Hartman 2012, s.178-179).   

Från 1930-talet och fram till 1970-talet dominerades förskollärarutbildningarna av ämnen som 

etik och mentalhygien (Hartman 2012, s.182). I det finner jag signaler om att det finns ett 

ställningstagande kring hur man ser på barns utveckling. Det kognitiva får ett större utrymme 

i den pedagogiska diskursen.  

Barnstugeutredningen som tog sin plats mellan 1968 till 1972 var den första utredningen i 

statlig regi med ambitionen att sammanföra de olika småbarnsverksamheterna vilket 

resulterade i namnet förskola. Detta steg i förskolans utveckling signalerade att även den 

pedagogiska verksamheten för de mindre barnen var viktig, detta hundra år efter statens 

införande av den obligatoriska skolan. Utredningen resulterade i ett förslag om en lag som sa 

att alla kommuner var ålagda att se till att alla sexåringar skulle ha en plats i förskolan 

(Hartman 2012, s.89). Efterfrågan var stor och en massiv utbyggnad av förskolan tog plats 

under 1970 och 80-talet. Förskolans utbyggnad har ansetts som en viktig hörnsten i samhällets 

utveckling och trots att efterfrågan på förskollärare varit hög har lönen varit lägre än hos 

andra läraryrken samt statusen låg. Yrkeskåren har varit till stor del kvinnodominerad och är 

än idag. En politisk kamp uppstod där ena sidan menade att det fanns en samhällsekonomisk 

vinst i att få ut även mammorna i arbetslivet genom ökade skatteintäkter. Samtidigt fanns det 

röster som menade att verksamheterna för småbarnen kostade för mycket. Det resulterade i att 

man banade väg för möjligheterna att bedriva privata förskolor utanför kommunernas kontroll 

i början av 1990-talet. Förskolans kostnader skulle pressas ner genom konkurrens (Hartman 

2012, s.91). Det dröjde fram till 1998 innan förskolan fick sin första egna läroplan och blev en 

verksamhet på heltid från att barnen är ett år och då också fick ett anseende som 

utbildningssystemets första instans (Lenz Taguchi 2011, s.21).  

Min reflektion efter att tagit del av förskolans historia är att jag tycker jag mig fått bekräftat 

att verksamheterna har levt som en isolerad värld. En tillvaro för sig själv med samhällets 

olika behov och vetenskapens olika idéer samt politikers beslut som ständiga element som 

påverkat förändringen av innehållet i verksamheterna. Det verkar som att de som arbetat med 
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barnen i verksamheterna har haft en väldigt liten röst i förskolans utveckling. Kanske 

uppfattningen om förskolans tidigare funktion som en instans som ska förvara barnen, så de 

vuxna kan arbeta. Och som nu har utvecklats till en verksamhet som ska utbilda 

samhällsmedborgare inte har integrerats i allmänhetens medvetande än. Om det är så kan 

kanske underdogperspektivet kopplas till tron som verkar råda, att vi som arbetar inom 

förskolan inte besitter någon speciell kunskap utan fortfarande bara är några som ska ta hand 

om barnen. Om det är så vilken status har våra barn och hur ser vi på dem som varelser? 

Kanske min tes om ”underdogkulturen” inom förskolan kan kopplas till begreppet den ”tysta 

kunskapen” som man menar dominerar förskollärarnas yrkeskunnande.  

Förskolans olika funktioner som förvaringsplats och som pedagogiskt stimulerande och 

utvecklande miljö påverkar sannolikt förskollärarens uppfattning om sin egen yrkesidentitet (…) 

Kanske är det också så att förskolläraren har svårt att beskriva sin egen yrkeskunskap och bidrar 

därmed till omgivningens ibland otydliga bild av yrket. Relativt ofta hör man förskollärare säga att 

det är först när de varit ute i tjänst några år som de börjar få grepp om vad de lärt sig i utbildningen 
( Johansson & Stenmalm Sjöblom 1992, s.17).  

Ett sådant citat får mig också att tänka att förskolan inte har varit bra på att visa vad de anser 

är viktigt i verksamheten och vad, hur och varför de gör vad de gör. Det verkar också som att 

förskolans pedagogiska verksamhet ofta står i kontrast till skolans lärotradition. Skolan står 

för utbildningen och förskolan för leken. En fråga som tränger sig på då är, är det därför 

förskolan blev av med utbildandet av våra sexåringar? Finns det åsikter som säger att 

förskolans verksamheter inte är tillräckligt lärande? Om det är så vilken syn har dessa 

politiker eller experter på lärande? Vår utbildningsminister Jan Björklund har sagt att 

förskolan borde börja med läsandets grunder och menar i samma artikel att barn i 

förskoleåldern är nyfikna på bokstäver och siffror och att vi borde utnyttja det mer (Davidsson 

2013).  

Min övertygelse, utifrån mina år inom förskolan, är att det är det vi gör. Och inte bara det, i 

förskolan finns det ett större utrymme att närma sig sitt eget lärande med en större variation 

än skolans katederlärande. Förskolan inspirerar till lärande som vi sedan arbetar utifrån 

jämfört med skolans mer förmedlingspedagogik. När vår utbildningsminister går ut och visar 

en sådan okunskap kring hur verkligheten ser ut och hur ett lärande kan gå till är det inte 

enligt mig konstigt att gemene man antingen har eller får en liknande bild av våra 

verksamheter. En bild som inte berättar hur det ser ut i verkligheten och som föder kritiska 
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tankar, vilket resulterar i att vi som är verksamma inom förskolan upplever oss missförstådda 

och hellre håller oss undan än konfronterar kritiken. För hur ser vi på vår egen status när alla 

förändringar som påverkat vår yrkesroll genom historien kommer från någon annanstans än 

vårt kunnande? 

Genusarbete som en del av förskoleverksamheten 

Först vill jag vara tydlig med att jämställdhetspedagogik är ett begrepp som inte står utan 

förhistoriska upplagor samt innehåller flera inriktningar som exempelvis normkritisk och 

feministisk pedagogik. Kopplingar kan göras till dessa som i sin tur också har ursprung ur 

andra västerländska filosofier kring jämställdhetsarbete. För fördjupad läsning av dessa 

rekommenderar jag kapitel 13 Jämställhetspedagogiska trender och en introduktion till en 

rosa pedagogik i boken En rosa pedagogik.  

Strategierna för arbetet med genuspedagogiken i förskolorna som tog vid på1990-talet, 

grundar sig i 1960-talets tankar om jämställdhetspedagogik. Det handlar främst om 

könsneutrala och kompensatoriska strategier som också var de dominerande inriktningarna 

under de följande fyrtio åren. Jämställdhetsarbetet hade främst sin arena i skolan (Eidevald & 

Lenz Taguchi 2011, s.21), men fick sitt stora genombrott som begrepp och pedagogisk 

inriktning i förskolan med lanseringen av Kajsa Svaleryds bok ”Genuspedagogik” 2003. 

Boken beskrev det arbete som bedrivits under 1990-talet på förskolor i Gävleborgs län (Lenz 

Taguchi 2011, s.174). Kajsa Svaleryd skriver,  

Flickor och pojkar utsätts för samma pedagogik, ska följa samma regler och rutiner och har 

tillgång till samma material och leksaker. Under den fria leken har de möjligheter att själva välja 

inriktning på sina aktiviteter och att välja kamrater för leken. Studier visar att barnen just då väljer 

könsstereotypt.  

Kajsa Svaleryd fortsätter att beskriva detta som ett problem som kan ligga som grund till för 

hur pojkar respektive flickor formas i framtiden (Svaleryd 2003, s.16). Det verkar som att, 

enligt ovanstående text, när barnen får välja själva väljer de fel. Reaktionen på det blir att vi 

som pedagoger ska presentera aktiviteter som ska förändra deras egna val. Det ligger i linje 

med tankar kring att det finns sociala aspekter på formandet av barnens agerande i olika 

situationer. År 2003 tillsattes en statlig delegation för att öka jämställdhetsarbetet i förskolan 

tanken var att ju mer jämställda de små barnen blev desto mer jämlikt skulle samhället bli när 
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dessa barn växte upp (Eidevald & Lenz Taguchi 2011, s.20). I förskolans läroplan står det 

följande, 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem 

bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 

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 (Lpfö 2010, s.5). 

Att ett stort fokus låg och fortfarande ligger på att barn är passiva objekt öppna för att 

förändras kan ledas till förskolornas fokus från 1930-talet. Då verksamheternas uppdrag blev 

att verka för utformandet av dugliga samhällsmedborgare. Då handlade det främst om att 

motverka klasskillnader. Men med jämställdhetsarbetet blev det alltså fokus på flickor och 

pojkars lika värde (Eidevald & Lenz Taguchi 2011, s.30). Med den långa traditionen av en 

vilja att förändra barnet som dominerat under förskolans 1900-tal blir det lätt att förstå 

förskolans vilja att ta emot tankarna kring genuspedagogik. 

Kompensatorisk eller könsneutral 

Pedagogernas reaktioner på detta har antingen lett till en kompensatorisk eller en könsneutral 

inriktning. Konflikten i dessa två förhållningssätt ligger i att det finns en idé om att barns 

könsidentitet bildas i barnets varande i sin omgivning, vi föds lika och formas till dem vi är. 

Samtidigt är vi olika och måste få vara det (Eidevald & Lenz Taguchi 2011, s.23).  

Leker Pelle med bilar formas han till ett barn som uppskattar bilar. Bilar i sin tur är en leksak 

som pojkar traditionellt leker mer med än flickor. Ett kompensatoriskt förhållningssätt säger 

då att pedagogerna borde låta Pelle leka mer med dockor. Problematiken ökar eftersom det 

inte ska finnas några ”könade” objekt utan att det är omgivningen som skapar dessa från 

början könsneutrala ting. Triangelproblematiken sluts i viljan att bejaka barnens intressen. 

Och eftersom det inte går att säga med säkerhet om Pelles intresse är format från social 

påverkan eller helt enkelt är något han tycker är kul uppstår en otydlighet kring hur 

pedagogerna ska agera. Det i sin tur kan leda till nästa strategi som är populär inom förskolans 

genuspedagogik, nämligen hur pedagogerna använder sina röster.  

Att tala lika med pojkar respektive flickor och att inte stärka attribut som anses traditionellt 

pojkiga eller flickiga, som söt och fin eller snabb och stark. Språket anses vi ha kontroll och 

äga själva som individer och kan då anses som sanna verktyg för att bedriva ett 
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förändringsarbete (Eidevald & Lenz Taguchi 2011, s.27). Intressant är då att koppla tillbaka 

till det jag skrev om tidigare kring tankekollektiv, makt och språk. Hur mycket våra beteenden 

formas av olika påverkan och hur de tar sina yttringar i vårt handlande.  

Det handlar i första hand fortfarande om att förändra och skapa nya dugliga individer av 

barnen snarare än att utgå från individen. När kan vi släppa in barnen i deras egen utveckling? 

Och hur mycket generaliserar och missar vi att se när vi pratar om pojkar och flickor som två 

motsatser. Svårigheten kring detta är förstås att vi inte med säkerhet kan säga om det handlar 

om biologiska skillnader eller social påverkan när vi observerar dem, för det är de områden 

som vi sluter oss till oftast. Det ena eller det andra.  

Eftersom vi hela tiden pratar om att skapa individer som ska kunna fungera i sociala 

sammanhang hamnar vi också i en situation där vi inte kan tillåta för mycket avvikande 

beteende. Ett jämställdhetsarbete som till exempel genuspedagogik riskerar då att leda till att 

vi bara kan acceptera en viss mån av avvikande. Ett avvikande som håller sig inom de sociala 

ramarna. Men var hamnar då individens egenhet som vi ska värna om? ( Lenz Taguchi 2011, 

s.174).  

Med tanke på ovanstående problematisering av genusdiskursen är det inte konstigt att många 

av mina kollegor möjligtvis kände en viss lättnad när någon äntligen sa hur det ligger till, jag 

hänvisar här till debattartikeln. Det i kombination med den minimala tid ämnet 

genuspedagogik har varit en del av kompetensutvecklingen på min förskola. Om det beror på 

en rädsla att närma sig ett sådant komplext område eller utifrån den pressade arbetssituation vi 

har inom förskolan idag är svårt att avgöra. Men det är inte svårt att tänka sig att en pedagogs 

inställning till barns likheter eller olikheter retirerar till att fastställa att de är biologiska eller 

sociala. Antingen i den mer eller mindre goda viljan att bevara en bra stämning i 

personalgruppen eller i mitt fall en övertygelse. 

Problematisering av genuspedagogikens inriktningar 

Min övertygelse som jag ville driva fram och implementera i personalgruppen handlade om 

de sociala aspekter som påverkar formandet av barnen. Jag höll som främsta vapen att avvärja 

den rådande inställningen till hur vi ska arbeta, vårt förhållningsätt, hur vi pratar och vilka 

förväntningar vi har på barnen. Och att det kan bekräfta våra förutfattade meningar om hur en 

pojke eller flicka ska vara. Jag hade själv drivit på att ändra namnet på vår ”dockvrå” till 

”lägenheten”. Det i den goda viljan att avköna vår miljö på förskolan. Och här ligger ett av de 
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stora problemen i inriktningen av könsneutralitet. Nämligen att det är de rum som oftast 

flickor leker i som får ändra namn. Våra bil och ”byggrum” som oftast pojkar leker i bär 

fortfarande samma namn. I detta ser jag två problem dels genom att hävda att det finns 

könsneutrala miljöer säger vi också att det icke finns könsneutrala miljöer och vilka är dessa? 

Problemet i det är att vi ser miljöer som fasta ting och inte tar i beräkningen hur vi som 

subjekt fungerar och förhåller oss till dem. Och vidare kan vi verkligen dra gränsen mellan 

hur individer fungerar i olika miljöer vid pojke, flicka? Det andra är att när vi gör sådan 

förändring visar vi att det finns en maktbalans mellan vad som är normativt och inte. Det 

maskulina får stå för det normativa och det feminina får stå för det som ska anpassas (Bodén 

2011, s.39-40). 

Jag har tidigare i denna text påpekat flertalet gånger min övertygelse kring pedagogens 

förhållningsätt och hur jag tror att det påverkar barnen. Inom den kompensatoriska 

inriktningen av genuspedagogik är just förhållningsättet en stor del. Vilket språk använder vi 

när vi pratar med barnen? I den kompensatoriska inriktningen handlar det om att bryta de 

språkmönster som vi använder till pojkar respektive flickor. Uppdelningen mellan pojkar och 

flickor blir för statisk och arbetet fokuseras på att de två grupperna ska tränas i områden som 

de annars anses inte ha förmågan att utveckla (Eidevald 2011, s.40). 

Problemet kring detta är och vad som också leder mig in i min avslutande del av denna analys 

via litteraturen är att det är ett stort fokus på just att det är vi pedagoger som ska ändra oss. 

Betydelsen av pedagogens roll är stor men barnen som befinner sig i verksamheten verkar inte 

ha någon plats alls i sin egen utveckling (Bodén 2011, s.42). 

En rosa pedagogik  

Min uppfattning av den sociala påverkan för att skapa könsstereotypiska roller var innan jag 

gav mig in i detta arbete stark. Men under arbetet med litteraturen i ”En rosa pedagogik” har 

mina tankar blivit påverkade mot att det troligtvis är större och fler processer som sätts i spel 

än sociala eller biologiska förutsättningar utifrån pojke respektive flicka. En av dessa är 

begreppet ”intersektionalitet”. Påverkansprocesser som kan spela inom det 

intersektionalistiska perspektivet kan vara klass, kön, sexualitet och etnicitet (Eriksson-

Zetterquist & Styhre 2007, s.12). Bara att föra in dessa fyra begrepp problematiserar hur vi ser 

på begreppen pojke eller flicka. Har vi samma förväntningar på en arbetargrabb som en från 

överklassen. Eller vad läser vi in hos en flicka från Somalia eller en från Norge. Att 
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problematisera bilden av pojkar och flickor genom att lyfta in fler element som kan påverka 

vilka vi är ligger i linje med en rosa pedagogik. 

Vi är något mer än det ena eller det andra. Vi är i en ständig process att bli något. Alltid något 

annat än det vi tidigare var. Allt omkring oss bygger på vad vi är. Agenter som miljö, ting, 

relationer får en betydelse i detta byggande. 

Vi har alltså inget stabilt kön utan är i en ständig process av könande i ett nätverk av en massa 

olika performativa agenter. I det här nätverket har förstås biologi och gender betydelse, men bara i 

det sätt som de är aktiverade och uttrycks som en effekt av interaktionerna med miljön (Lenz 

Taguchi 2011, s.189) 

Variablerna som påverkar vilka vi är blir nu möjligen oändliga. Men det för med sig att vi inte 

längre kan utgå från tankarna att det finns ett manligt och ett kvinnligt. Att som pedagog i 

förskolan förhålla sig till en sådan här omkastning i tanken är utmanande. Men idéer kring 

metoder finns och en av dessa är ”pedagogisk dokumentation”. Genom en sådan kan 

situationer frysas och flöden stannas av. Pedagoger och barn kan se vad som skett inom olika 

händelser och barnen kan göras delaktiga genom att deras ord på upplevelserna kan tas med i 

reflektionen (Lenz Taguchi 2011, s.182). En poäng är dock att det inte finns en mall för hur 

en rosa pedagogik ska utföras. Främst handlar det om en vändning i tanken där flickor och 

pojkar inte är en dikotomi. 

Slutord 

Jag befann mig någonstans, jag befann mig i ett varande som jag inte direkt reflekterade över. 

Min roll som en del av ett arbetslag var inget jag ifrågasatte. Jag var där och utförde det som 

jag antog var det jag skulle göra. Det var min tillvaro på min arbetsplats, tills jag började 

ifrågasätta fler och fler åsikter som jag hörde cirkulera i mitt arbetslag. Jag kände att jag 

kunde ifrågasätta dem nu med den kunskap och pondus som jag kände att min utbildning fört 

med sig. Till en början tror jag att min största drivkraft bestod av en vilja att bevisa hur fel 

mina kollegor hade i frågan angående skillnader mellan pojkar och flickor. Det var mitt 

utgångsläge när jag började skriva. Jag tänkte att de områden jag valt för att representera min 

undersökning, makt, tanketraditioner och språk skulle visa att de åsikter som de hade och lät 

styra deras beslut var inget annat än skapelser av social påverkan, deras mer eller mindre 

omedvetna vilja att ingå i en gemenskap. Vändningen för dem skulle bli när jag presenterade 
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de tankar som finns om genuspedagogik.  Min c-uppsats skulle fungera som en ögonöppnare 

för alla som antar att de är skapare av sina egna övertygelser. Men någonting hände när jag 

började skriva på mitt examensarbete. Min inställning till skrivandet och undersökningen 

flyttades mer och mer från att redogöra relationen mellan mina kollegor och mina 

forskningstrådar till att se mig själv i sammanhanget. Skrivandet blev som en inre 

utvecklingsresa för mig och min yrkesroll. 

I början av mitt skrivande fungerade mitt tidigare utgångsläge bra. Allt flöt på och jag tyckte 

att jag tydligt kunde koppla litteraturen till mina kollegors beteenden. Jag brann av 

övertygelse i raderna jag skrev, kanske så ivrigt att jag missade min egen roll i 

sammanhanget. Det som blev en skiftning i perspektiv för mig var när jag började arbeta med 

Samtal för förståelse. En större förståelse av min egen funktion i sammanhanget började träda 

fram. Jag var inte längre en observatör av ett sociokulturellt fenomen. Jag befann mig i det 

och var en medskapare av det. Jag började inse att det som jag höll som sanning var sanningar 

med liknande bakomliggande processer som de sanningar mina kollegor höll som sina. Mina 

låg i min utbildning och min förståelse som vuxit fram under min väg från killen på dagis till 

förskolläraren med tankar och åsikter om verksamheten. Deras i den individuella historian 

som alla bar med sig och som blev gemensam när de kom samman i ett socialt maskineri, i ett 

arbetslag. Men faktumet är att samma påverkansprocesser styrde vad som kan anses som en 

sanning.  

Så är denna essä ett arbete som beskriver en situation där arbetslagets utveckling står i 

konflikt med drivkraften av en social gemenskap? Min övertygelse är att det är det, lika 

mycket som ett arbete som kan inspirera till att lyfta in sig själv mer i bilden när man ska 

börja analysera hur en gruppdynamik ser ut. Och lika mycket en essä som presenterar ett urval 

av vilka olika processer som kan styra våra åsikter. Mina frågeställningar kändes 

genomgående relevanta även om mitt syfte till en början var mer fokuserade på mina kollegor 

så var det även frågor som jag kunde ställa till mig själv, i min egen yrkesroll och min 

uppfattning av den.  

Det viktigaste jag tar med mig från denna undersökning, är vikten av att ta ett steg tillbaka 

och reflektera över vad jag själv tror kan ligga bakom mina övertygelser eller sanningar. Ett 

bevis på detta är hur jag upplever att min egen kunskap fördjupades med att lyfta in områden 

som var för mig mer eller mindre kända. Den stora upplevelsen i den processen är, hur starkt 

befäst mina tankar kring genusarbete var och hur jag blev tvungen att spränga mina egna 
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normer i de problematiseringarna som uppstod när jag började analysera min berättelse utifrån 

litteraturen. Genom att tydliggöra det för mig själv kan jag också få en förståelse för min 

omgivning. 

Mitt dilemma föder nya dilemman vilket jag upplever som spännande och intressant, jag ser 

det som positivt. Min fördjupning av dilemmat fördjupas när jag lyfter in och läser om 

områden jag tror kan påverka. Varje teoribildning för med sig ännu fler frågor och jag tror 

inte att det finns ett slut. Resan tog mig med på ett vidare område än arbetslagets utveckling. 

Jag såg människan i sitt livspussel, jag såg mig själv söka efter en tillhörighet och då en 

mening till att existera.  

Finns det något värde i det? Mitt svar är ett antagande, ja. Och det med stöd från att ett 

förändringsarbete alltid måste börja hos den enskilda individen, hos jaget. Visst kan vi möta 

intryck och påverkas av dem utan att vi själva har tagit första steget men om vi verkligen vill 

arbeta med det och göra någonting av det så handlar det om att få in det i vårt medvetande, 

vända och vrida på det, smaka på det. Tugga och spotta ut det igen för att se om det hänt 

något. 
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