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Abstract 
 

In my thesis I have chosen to examine pre-school from a gender perspective, focusing on the 

current norms of society that are also influencing pre-school. My thesis is written in the form 

of an essay, which means that reflections are a substantial part, and writing has become a part 

of my process of learning. My thesis originates in three different situations that I have 

experienced during the years I have been working in the pre-school. These situations show 

how I, as a pre-school educator, unconsciously am a part of creating norms, patterns and 

gender. The curriculum of the pre-school has been the basis of this thesis, and an important 

part has been to interpret what the mission of pre-school is in practice. 

 

I start by explaining the concepts of sex, gender and norms, and continue by describing how 

preschool can be viewed as an institution preserving the norms. In the next part of the thesis I 

have looked more deeply into the three situations, my own gender mistakes. By using 

literature and my own experiences my objectives have been to find out how I, as an educator, 

consciously or unconsciously affect the children’s thoughts about gender roles and gender 

patterns. I reflect upon values, approaches and methods, and what it means to be creative 

around norms. 

 

Work in pre-school is always a tradeoff between being private and being professional, with a 

personal touch, and my conclusion is that it is not always easy despite the best of intentions. I 

am influenced by my own situation and the norms around me, and that is the reason why I 

repeatedly feel that I fail. The only way of creating change is to have an open mind, to be 

curious, and to dare reflecting upon my own actions. This way I become conscious about my 

own acting and the consequences it results in. I choose to like my mistakes and make the most 

of the knowledge that each mistake can give me. 

 

Keywords: Gender, norms, pre-school, professional educator, knowledge, approaches, 

curriculum. 
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Sammanfattning 
 

I mitt examensarbete har jag valt att granska förskolan ur ett genusperspektiv, med fokus på 

de rådande samhällsnormerna som även speglas i förskolan. Jag har skrivit min uppsats i 

essäform vilket innebär att reflektioner har fått ett stort utrymme och skrivandet har blivit en 

del av min lärandeprocess. Min uppsats tar avstamp i tre olika händelser som jag varit med 

om under de år jag arbetat på förskola. Dessa situationer som jag beskriver visar på hur jag 

som förskolepedagog omedvetet är med och skapar normer, mönster och genus. Förskolans 

läroplan har varit min utgångspunkt och en viktig del i arbetet med den här uppsatsen har varit 

att tolka vad förskolans uppdrag innebär i praktiken. 

 

Jag inleder med att förklara begreppen; kön, genus och normer, för att sedan beskriva hur 

förskolan kan ses som en normbevarande praktik. I nästa avsnitt har jag fördjupat mig i de tre 

händelserna, mina egna genusvurpor. Med hjälp av litteratur och min egen 

erfarenhetsbaserade kunskap har jag haft som avsikt att ta reda på hur jag som pedagog, 

medvetet eller omedvetet, påverkar barns tänkande om könsroller och könsmönster. Jag 

reflekterar kring värdegrundsfrågor, förhållningssätt och metoder och vad det innebär att vara 

normkreativ. 

 

Arbetet på förskola är hela tiden en balansgång mellan att vara privat och att vara 

professionell med en personlig framtoning och min slutsats är att det inte alltid är så enkelt 

även om jag har de bästa intentionerna. Jag är färgad av mitt eget bagage och de normer som 

råder runt omkring mig och det är anledningen till att jag gång efter annan känner att jag 

misslyckas. Det enda sättet att skapa förändring är att ha ett öppet sinne, vara nyfiken och 

våga reflektera kring mitt eget handlande. På så vis blir jag medveten om mitt eget agerande 

och vilka konsekvenser det kan medföra. Jag väljer att gilla mina misstag och ta tillvara på 

den kunskap som varje vurpa kan ge mig. 

Nyckelord: Genus, normer, förskola, professionell pedagog, kunskap, förhållningssätt, 

läroplan



4 

 

Innehållsförteckning 

Abstract  …………………………………………………………………….….. 2 

Sammanfattning  ………………………………………………………………. 3 

Innehållsförteckning  ………………………………………………….…..…… 4 

Genusvurpor  …………………………………………………………………… 5 

Brygga  ……………………………………………………………………..…… 12 

Syfte  …………………………………………………………………………… 14 

Frågeställning  ………………………………………………………………….. 14 

Metod  och etiskt ställningstagande  ……………………………………………. 15 

Kön, genus och normer  ………………………………………………………… 16 

Normbevarande praktiker i förskolan  …………………………………………. 19 

Praktisk kunskap  ……………………………………………………………….. 22 

Att vara normkreativ  …………………………………………………………… 24 

”Du har så fina ben” – att läsa av, tolka och påverkas  …….………................... 27 

”Vi behöver Micke” – män i förskolan  ………………………………………… 29 

Bångstyriga Emma – bemötande i förskolan  ………………..…………………. 31 

Slutord  …………………………………………………………………………. 33 

Litteraturlista  ……………………………………………………………………. 34



5 

 

Genusvurpor 
 

Solen skiner från en klarblå himmel och det är ovanligt varmt för att bara vara i slutet av maj. 

Termometern letar sig upp mot 25 gradersmarkeringen, riktig högsommarvärme med svenska 

mått mätt. Jag och min kollega är ute med vår barngrupp på förskolegården, vi njuter av det 

härliga vädret och det faktum att man äntligen kan klä sig i shorts och sandaler. Vi skojar med 

varandra och menar att man omöjligt kan ha ett bättre jobb den här tiden på året, nu får vi 

skörda efter den långa vinters kyla och mörker, och den efterföljande blöta och slaskiga våren. 

Galonbyxor, stövlar och tjocka overaller känns nu väldigt långt borta…  

 

Det är eftermiddag och fortfarande full aktivitet på gården, alla barn är sysselsatta i olika 

lekar. Barnen verkar vara lika nöjda med vädret som vi vuxna, inte en sur min så långt ögat 

når. Jag hämtar några äpplen och sätter mig i trappan för att klyfta dem, och efter en stund 

kommer flera äppelsugna barn och slår sig ner bredvid mig. Jennifer som är fem år sitter 

närmast. Hon börjar känna och klappa på mina bara smalben medan hon väntar på att jag ska 

dela ut frukten. Mina nyrakade ben är väl insmorda med solkräm, liksom alla andra bara ben 

som just nu springer runt på gården. 

 

– Jag tycker mycket om dig Sarah, säger Jennifer.  

Jag reagerar eftersom kommentaren kommer lite plötsligt. Visst händer det ganska ofta att 

barn deklarerar sin uppskattning för oss pedagoger på förskolan, men den här gången kände 

jag mig väldigt oförberedd. Oftast kommer de här kommentarerna i ett särskilt sammanhang 

till exempel när vi gjort någonting roligt eller mysigt tillsammans. Hur som helst så blir jag 

väldigt glad över det som Jennifer precis sagt, det kom spontant och det kändes som att hon 

verkligen menade det. Att jobba som pedagog i förskolan innebär en hel del slit emellanåt, 

men dessa stunder och kommentarer sparar jag på ett särskilt ställe i mitt hjärta och försöker 

minnas de dagar då arbetet känns tufft. Jag kallar dem mina ”gyllene ögonblick”…  

 

Jag ler mot Jennifer och säger diplomatiskt men alldeles ärligt: 

– Å jag tycker mycket om dig Jennifer och alla andra barn här på förskolan också. 

– Och jag tycker mycket om dina ben, fortsätter hon. 

– Jaså, gör du? Varför gillar du dem…? frågar jag och känner mig alldeles överrumplad 

av hennes kommentar. 

– Du har så fina ben. De är lena och sköna och jätteblanka, svarar Jennifer. 
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Trots att jag jobbat i förskola i många år har jag aldrig någonsin fått en kommentar om mina 

ben förut. Visst är det en komplimang, och i ett annat sammanhang skulle jag kanske tacka 

och bli glad, nu blir jag istället väldigt obekväm av situationen jag just hamnat i. Jag vet inte 

varför, men det här känns annorlunda än när jag får beröm för att jag har en snygg tröja eller 

ett fint smycke på mig. Jag är också väldigt tacksam över det faktum att det inte stod någon 

annan vuxen bredvid och hörde, jag kan liksom inte slappna av och glädjas av komplimangen 

jag just fått. 

 

Jag delar ut äppelklyftor till de barnen som vill ha. Jag tänker på det som Jennifer just sagt, 

men jag vet inte hur jag ska föra samtalet vidare riktigt. Är det inte lite märkligt att en 

femåring säger att hon tycker jag har fina ben? Eller är det jag som överreagerar och varför 

gör jag det i så fall? Jennifer vill ju bara väl... Min tankeverksamhet avbryts av Jennifers 

kompis Matilda: 

– Sarah, jag tycker också att dina ben är fina. De glänser och glittrar så fint när solen 

skiner på dem. 

– Mmm… mumlar jag, vad ska jag svara egentligen? 

 

De vill ju bara väl, men jag känner mig inte alls bekväm i att bli granskad på det här sättet. 

Någonting säger mig att barn i femårsåldern borde värdesätta och fokusera på helt andra saker 

än ”glansiga och fina ben”. 

– Ja mammor har så fina ben, inte alls så där håriga och konstiga som pappor, fortsätter 

Jennifer, och sen skrattar de två flickorna hjärtligt tillsammans. 

Nu tycker jag ändå att samtalet börjar bli lite spännande, och jag antar att det beror på att de 

slutade fokusera på mig och började tala mer generellt. 

– Vad menar ni? hör jag mig själv säga. Är det bara mammor som har fina ben, inte 

pappor? 

 

Kanske lät jag lite väl barsk, för flickornas skratt tystnade tvärt, och Matilda ser allvarligt på 

mig 

– Nä jag tycker faktiskt inte om såna där håriga ben, jag tycker att det är mycket bättre 

med mammaben som inte blir så där krulliga. 
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Intressant, tänker jag, vilka iakttagelser de gjort trots sin ringa ålder. För visst stämmer det att 

de allra flesta kvinnoben man ser både i media och i verkligheten är hårfria, samtidigt som 

mäns ben ofta är håriga. Är det här iakttagelser som är specifika för just de här två barnen, 

eller är det ett generellt beteende? När jag var fem år i början av 80-talet kan jag inte minnas 

att jag överhuvudtaget tänkte på hur jag såg ut, och än mindre på hur andra såg ut. Men 

samhället har förändrats sen dess, media sköljer över oss med bilder från alla håll och kanter 

och barnen blir matade med dessa bilder redan från födseln. Nu när barnen ändå har lyft upp 

ämnet försöker jag ta tillfället i akt och undervisa dem lite i normer och värden, jag vill prata 

om lika och olika och allas lika värde.  

– Men det vet ni väl att alla människor har hår på kroppen, en del har mycket och en del 

har mindre, säger jag. 

– Fast inte på benen, säger Jennifer som återigen sitter och smeker mina ben 

– Å inte mammor, säger Matilda. 

 

Det blev ett taffligt försök, jag är oförberedd och sanningen är den att jag inte vet hur jag ska 

hantera samtalet. Här sitter jag med mina nyrakade och insmorda ben. Vad ska jag svara 

flickorna? Har de aldrig sett en kvinna med håriga ben? Förstår de att jag har rakat mina ben? 

Vad sänder jag ut för signaler egentligen? 

 

 

*      *       *       *       *       * 

  

Joel och Sigge kommer rusande mot mig i full fart. Under hela eftermiddagen har de 

tillsammans med några andra barn hållit till i förskolans lilla skogsdunge. De håller på och att 

bygga en koja och har släpat material som brädor, gamla lastpallar och rör över hela 

förskolegården. 

– Vad är det som har hänt? frågar jag, helt övertygad om att det är någon som gjort sig 

illa och är ledsen. Med den hastigheten som de har, samt den desperationen som jag 

ser i deras ögon förutsätter jag att det skett någon form av olycka. 

– Vi behöver Micke… svarar Joel. 

Micke är min knappt 30-åriga kollega, en pigg och glad barnskötare som är lika omtyckt av 

barnen som av oss andra vuxna på förskolan. Jag vet inte om det är på grund av det faktum att 

han är den enda mannen som arbetar på förskolan som gör honom så unik och omåttligt 
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populär hos barnen, eller om det är det att han har så många idéer och alltid nått skoj på gång. 

En kombination kanske, tänker jag. 

 

– Micke har gått hem, kan jag hjälpa er med något? undrar jag och slappnar av lite när 

jag inser att det inte skett någon allvarlig olycka. 

– Nä, svarar pojkarna i kör samtidigt som jag ser hur luften går ut dem. När kommer han 

tillbaka? undrar Sigge. 

– Han måste hjälpa oss med en grej… fortsätter Joel. 

– Han kommer imorgon igen, jag kanske kan hjälpa er istället? försöker jag igen och 

undrar vad det är som har utlöst den här paniken egentligen. 

– Nä, det är bara Micke som kan, allt går sönder och vi måste spika ihop några grejer, 

säger Sigge förtvivlat. 

– Okej, men då får ni vänta till imorgon när han kommer tillbaka, svarar jag. 

Pojkarna lommar iväg mot skogsdungen igen, stegen är tunga och huvudena hänger, 

besvikelsen är uppenbar. Samtidigt känner jag mig aningens lättad över att jag slapp låsa upp 

snickarrummet och släpa ut verktygslådan. Att såga, hamra och spika är verkligen inte min 

grej, och jag avstår gärna om jag inte måste. På min arbetsplats finns det andra, speciellt 

Micke, som gillar att snickra och då låter jag honom gärna leda de aktiviteterna. Det finns 

andra saker som jag känner mer personlig lust och glädje i, och då faller det sig naturligt att 

jag är mer engagerad i det.  

 

Efter en stund ser jag Joel köra runt på en cykel, Sigge går och sparkar lite grus och ser lite 

bekymrad ut. Jag går fram till Sigge och frågar: 

– Vad hände med kojbygget? 

– Äsch det funkade inte, svarar han, vi får pausa leken till imorgon. 

Det händer ofta att barnen pausar en lek till exempel om de måste avbryta för en annan 

aktivitet eller om en lekkamrat går hem för dagen. Jag har förstått att det har att göra med att 

barnen inte känner sig färdiga med sin lek och att det finns förhoppningar om att fortsätta den 

vid en annan tidpunkt. Det är dock väldigt sällan som jag ser att barnen faktiskt återgår till 

samma lek, antagligen är det svårt för dem att åter träda in i samma fantasibubbla vid ett 

senare tillfälle. Att man pausar en lek betyder därför oftast att den egentligen är helt utagerad. 

– Vad vill du göra nu då istället? undrar jag. 

– Jag ska hämta en cykel, svarar Sigge och går med långsamma steg bort mot förrådet. 
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Jag står kvar och känner mig lite dum. Var det den privata Sarahs obefintliga lust för snickeri 

som tog över och som var anledningen till att pojkarnas lek dog ut. Hade den kompetenta och 

engagerade pedagogen hanterat situationen på ett annorlunda sätt? Borde jag ha insisterat på 

att få hjälpa dem, släpat ut verktygslådan och visat att ”tjejer också kan”? Joel och Sigge tog 

för givet att jag inte kunde hjälpa dem, de gav mig inte en chans att försöka ens. Kan det ha 

att göra med att jag aldrig självmant väljer att gå in i ”snickis” för att arbeta med barnen? Kan 

pojkarna ha läst av det i mitt agerande och är det därför de tar förgivet att jag inte kan snickra? 

För om sanningen ska fram, visst behärskar jag att spika ihop några brädor som lossnat i en 

koja om jag bara vill… Frågorna sköljer över mig. Det är inte helt lätt att hantera känslorna 

som utlöstes i mig i och med den här situationen. 

 

 

*      *       *       *       *      * 

 

 

Det är en kylig novembermorgon och jag ska precis påbörja min arbetsdag. Det är måndag 

och klockan är snart sju, det är jag som öppnar idag. Jag känner mig trött, just nu ångrar jag 

att jag satt uppe så sent och såg den där filmen kvällen innan. Jag häller upp en kopp kaffe 

och inväntar första barnet. 

 

Efter en stund hör jag röster i hallen, jag antar att det är Emma och hennes mamma som 

pratar, det brukar alltid vara de som kommer först. Emma är en pigg och glad fyraåring, med 

massa energi och fantasi, nyfiken på allt och envis som bara den. Jag ställer ifrån mig koppen 

och går ut för att ta emot dem i hallen. 

 

– God morgon Emma, va roligt att se dig, säger jag samtidigt som jag nickar mot 

Emmas mamma och fyrar av ett leende emot dem. 

– God morgon, svarar Emmas mamma. 

 

 

Emma svarar inte, istället sparkar hon iväg sin ena stöveln så att den gör en bågformad 

luftfärd och landar på andra sidan av rummet. Emma skrattar till och ser glatt överraskad ut 

över vad hon lyckades åstadkomma. Jag är inte förvånad, det här är en lustfylld och yvig liten 

människa som det händer en hel del saker runtomkring. Jag är inte stolt över det på något sätt, 
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men ibland kan jag känna mig lite irriterad över att Emma tar så stor plats, och att allt fokus 

alltid ska ligga på henne. Hon söker ständigt bekräftelse och syns hon inte så skapar hon en 

sådan situation.  

– Oj, hör jag mig själv säga. 

 

Emmas mamma springer efter stöveln och hjälper sedan snabbt till att dra av den andra. 

Emma sliter av sig jackan och slänger den på golvet, sen gör hon en piruett mitt på golvet. 

– Titta Sarah! uppmanar hon 

– Oj, hör jag mig själv säga igen, och undrar samtidig varför det ibland är så svårt att 

komma på något vettigt att säga. Ibland borde man egentligen bara hålla tyst... 

– Titta! Titta! Titta! fortsätter Emma med hög röst. 

 

Tänk att Emma måste vara så högljudd fast det bara är vi tre i rummet, tänker jag. Det här 

beteendet är egentligen inte så ovanligt, det finns alltid ett par barn i alla grupper som syns 

och hörs mycket. Oftast är det pojkar, och jag undrar om det är det faktum att Emma är flicka 

som gör mig så provocerad, hade jag reagerat på samma sätt om det var någon av pojkarna 

som stod framför mig och pockade på uppmärksamheten nu? Hon faller verkligen utanför 

normen för hur flickor ska bete sig. 

– Jag ser, är den ny? undrar jag. 

– Men se vilken snurr, se den står rakt ut, säger Emma utan att svara på min fråga. 

 

Emma har på sig en rosa klänning i blankt material med massa tyll, spets och vidd. I mina 

ögon ser det ut att vara någon form av maskeradklädsel, kanske ska hon likna en 

Disneyprinsessa tänker jag. 

– Ja det gör den verkligen, svarar jag och försöker spegla hennes entusiasm. 

– Jag är en vacker prinsessa idag, säger Emma, och jag fick mitt antagande bekräftat. 

Hur kommer det sig att vi människor, och då kanske särskilt flickor och kvinnor, fiskar efter 

komplimanger så ofta? Varför mår vi bra av och bygger vår självkänsla kring utseende och att 

känna oss fina? Visst generaliserar jag och drar alla över en kam nu, men det blir så tydligt för 

mig i den här situationen med fyraåriga Emma som bara väntar på att få höra att hon är fin. 

Jag har verkligen försökt att sluta bekräfta barnen efter deras utseenden. Jag vill att barnen ska 

känna att jag verkligen tycker om dem och tycker att det är roligt att de är här på förskolan, 

oavsett hur de ser ut. Jag vill förmedla att utseendet inte är viktigt, att jag värdesätter andra 

egenskaper och kvalitéer hos en människa. 
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– Den kanske inte passar så bra på förskolan egentligen, säger Emmas mamma lite 

ursäktande till mig. 

På mammans tonfall kan jag förstå att hon försökt förklara detta för sin dotter också, men att 

hon tydligen förlorade den diskussionen.  

– Den passar jättebra, svarar Emma glatt innan jag ens hinner öppna munnen. Jag ska 

visa för alla mina vänner hur fin den är. Visst är jag fin Sarah? 

– Jag tycker klänningen ser väldigt skön ut, och jag kan se att du tycker mycket om den 

och att du är jätteglad, svarar jag.  

Jag hör hur torrt och tråkigt mitt svar låter, men jag vill inte lägga fokus på Emmas utseende 

och värdera henne utefter det.  

 

Vi vinkar och säger ”hej då” till Emmas mamma och går in på avdelningen. Emma snurrar 

runt, runt, runt. Hon är väldigt upptagen av sig själv och sin klänning. Efter en stund stannar 

hon upp, tittar mig rakt in i ögonen och säger: 

– Men visst är jag fin? 

– Du är jättefin… svarar jag. 

 

Klockan är bara kvart över sju på morgonen, och jag har redan frångått mina egna principer. 

Hur kommer det sig egentligen?  
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Brygga 
 

Jag är glad över att bo och arbeta i ett land där förskolan anses vara viktig och betydelsefull 

för barns utveckling. Att förskolan inkluderas i skollagen och att förskolans verksamhet styrs 

av en läroplan sedan 15 år tillbaka, är ett bra exempel på detta anser jag. Det som står skrivet i 

Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10, måste alla förskolor i Sverige förhålla sig till och rätta sig 

efter. Detta gäller oavsett vem som är huvudman för förskolan. Däremot stöter jag och mina 

kollegor ibland på problem när det kommer till att tolka det som står skrivet i Lpfö 98/10. Det 

första avsnittet i Lpfö 98/10 heter förskolans ”värdegrund och uppdrag”, och när jag läser 

texten känner jag att innebörden i dessa välformulerade meningar kan stå för en mängd olika 

saker. I Lpfö 98/10 läser jag: 

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 och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden 

och normer främst genom konkreta 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. (Lpfö 98/10 s. 4) 

 

Vad står ord som etik, rättvisa och jämställdhet för? Och vad betyder det att vara en bra 

förebild? Min uppfattning är att innebörden i dessa ord och uttryck förstås av varje levande 

människa beroende på livserfarenhet och ens egna värderingar. Därför är det viktigt att dessa 

frågor diskuteras kontinuerligt i varje arbetslag, så att verksamheten bedrivs utifrån ett på 

förskolan vedertaget förhållningssätt oavsett varje persons privata inställning. 

 

Förskolan är en arbetsplats där jag hela tiden måste interagera med andra människor i olika 

kontexter. Som myndighetsperson och anställd av, i mitt fall, kommunen gäller det att i alla 

sammanhang kunna uppträda professionellt och förtroendeingivande, och självklart i enlighet 

med Lpfö 98/10´s uppdrag och riktlinjer. Jag måste ha en personlig framtoning, men utan att 

den på något sätt blir privat. Jag anser att detta stundtals kan vara en svår balans för oss 

pedagoger i mötet med kollegor, barn och deras föräldrar. Det är så lätt att färgas av sina egna 

känslor och sitt privata tyckande i frågor som rör verksamheten, speciellt om jag lämnas att 

tolka styrdokumenten på egen hand. Jag vill agera yrkesmässigt korrekt, samtidigt som jag 

utstrålar engagemang, nyfikenhet och lust. Min största rädsla är att jag ska bli intetsägande 

och tråkig, och att min personlighet, mitt jag, ska drunkna och försvinna i detta ansvarsfulla 

och viktiga uppdrag. 
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Jag har valt att belysa detta dilemma ur ett genusperspektiv eftersom normer kring kön och 

genus är något som har intresserat och men även upprört mig under många år. Min nyfikenhet 

i ämnet föddes 2005 när jag och mina kollegor påbörjade ett jämställdhetsarbete under 

handledning av Charlotta John och Pamela von Sabljar, författare av metodboken Elfte steget. 

Under det här projektet som sträckte sig över ett par års tid väcktes en mängd frågor hos oss 

kollegor, men även inuti mig som jag fortsatt att bearbeta och reflektera kring. Många frågor 

har fått svar eftersom, men en del frågor ligger fortfarande och gror samtidigt som nya 

ständigt dyker upp.  

Jag läser vidare i Lpfö98/10: 

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och 

denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. 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 98/10 s. 5) 

 

Jag har alltså under nästan tio års tid varit delaktig i ett förändringsarbete i förskolan. Ett 

arbete som har gått ut på att förändra verksamheten så att alla barn får möjlighet att i samma 

utsträckning utvecklas till självständiga och ansvarsfulla individer oberoende av kön. 

Verksamheten i förskolan ska präglas av lust, glädje och nyfikenhet, inte av stereotypa 

normer och könsroller. Vi har med tiden gjort stora förändringar i miljön på förskolan, samt i 

valet av bl.a. material och litteratur. Genom kartläggning, samt ett observerande och 

reflekterande arbetssätt har vi funnit arbetsmetoder och ett förhållningssätt till genus som jag 

känner stolthet över i den verksamhet som vi bedriver. Den senaste tiden har mitt intresse för 

frågor angående pedagogens roll i genusarbetet på förskolan fördjupats. Vilken makt har 

pedagogen att påverka barnen och vilket är pedagogens uppdrag som förebild? 
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Syfte 
 

Avsikten med det här arbetet är att bli medveten om hur den rådande samhällsnormen kring 

kön och genus breder ut sig även i förskolan, och framförallt vill jag ta reda på i vilken 

utsträckning jag som pedagog bidrar till detta. Jag vill få en ökad förståelse för hur mitt eget 

handlande påverkar barnens syn på genus, och de normer som vi dagligen möter. Jag vill ta 

reda på var gränsen går mellan att vara privat och vara personlig i min profession. Finns det 

kanske till och med situationer som har fördel av det ena eller det andra förhållningssättet? 

 

I min diskussion kommer jag att reflektera kring de dilemman som jag tar upp i mitt 

berättelseavsnitt. Vad är det som gör att jag agerar som jag gör, och varför väcks det så starka 

känslor inom mig i vissa situationer? När jag ser tillbaka på min uppväxt blir jag ständigt 

påmind om att även jag är barn av min tid med allt vad det innebär. Min barndomstid var 

delvis präglad av tydliga normer för hur pojkar och flickor ”skulle vara och se ut” och vad jag 

minns så var det ingen, varken barn eller vuxna, som ifrågasatte dessa. För att jag ska kunna 

förmedla andra värden till de barn och unga som jag möter idag krävs det att jag gör upp med 

mina gamla föreställningar, reflekterar och omvärderar. Det främsta syftet med den här 

uppsatsen är att jag ska få syn på mitt eget handlande och förstå hur det hänger ihop med min 

yrkeserfarenhet och min teoretiska kunskap. Jag vill förstå och ta ställning. Kanske kommer 

det att krävas att jag gör en rejäl pedagogisk kullerbytta i mitt sätt att tänka och agera. 

 

Jag har även en önskan om att mitt examensarbete ska bidra till en ökad förståelse och ett 

större intresse för jämställdhetsarbete i förskolan, hos människor som läser den här essän. 

 

 

 

Frågeställning 
 

 Hur påverkar mitt handlande barns tänkande kring könsroller? 

 Hur kan jag motverka normbevarande praktiker inom genusområdet i förskolan? 

 Hur ska jag som förskolepedagog tolka mitt uppdrag som står formulerat i Lpfö98/10? 
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Metod och etiskt ställningstagande 
 

Jag har valt att skriva min uppsats som en erfarenhetsbaserad essä, och hoppas på att 

skrivandet i kombination med reflektion och diskussion ska kunna hjälpa mig att belysa mina 

frågor. Jag kommer att läsa litteratur framförallt i ämnena praktisk kunskapsteori och 

genusvetenskap, för att sedan diskutera teorierna som tas upp. Genom min praktik vill jag 

förstå den teoretiska kunskapen som jag tillägnat mig under min studietid, och genom den 

teoretiska kunskapen jag har vill jag förstå min praktik. Teori och praktik ska i den här 

undersökningen gå hand i hand, och förhoppningsvis kommer skrivprocessen vara mig 

behjälplig i att se nya infallsvinklar som kan hjälpa mig utvecklas vidare som pedagog och 

människa. Jag kommer att utgå ifrån mina egna erfarenheter, både av att vara pedagog i 

förskolan men även av att vara människa och kvinna i Sverige idag, och låta dem spela en 

betydande roll. Jag inleder min essä med att i berättelsedelen återberätta tre händelser som 

utspelade sig på min förskola för ett par år sen. Jag har valt att kalla dessa händelser för 

genusvurpor, ett uttryck som jag myntat själv eftersom jag inte fann något bra ord att använda 

mig av som gav uttryck för det som jag ville förmedla. En genusvurpa är när utan vidare 

eftertanke den i arbetslaget överenskomna metoden, ett misstag som förhoppningsvis kan leda 

till reflektion och utveckling. 

 

Min förhoppning med skrivandet av den här essän är att jag ska få möjlighet för att stanna 

upp, se min verksamhet och mitt eget agerande utifrån och få utrymme att reflektera över mitt 

handlande. Författaren Maria Hammarén skriver i sin bok Skriva – en metod för reflektion 

(2005 s. 17) att skrivandet är en utmärkt metod för att synliggöra kunskap som man tillägnat 

sig genom sin egen yrkeslivserfarenhet. Skrivandet ger mig möjlighet att sätta ord på mina 

erfarenheter, och förhoppningsvis kommer detta leda vidare till självreflektion som hjälper 

mig att sortera mina upplevelser och förstå vad de står för.  

 

Av etiska skäl har jag valt att skydda alla barn och vuxnas identiteter, därför har jag endast 

använt mig av fingerade namn i mina berättelser. Jag har även valt att ändra på en del andra 

detaljer som inte har någon bärande betydelse för historien. 
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Kön, genus och normer 
 

Jag vill påstå att det är vanligt att människor har svårt att skilja på betydelsen av kön och 

genus, därför känns det viktigt att i början av mitt arbete reda ut innebörden av dessa ord som 

kommer att vara centrala i min uppsats.  

 

I boken Genus – om det stabilas föränderliga former (2001) som är skriven av forskaren 

Yvonne Hirdman, läser jag att ordet genus kommer från latin och betyder slag, sort, släkte och 

kön. I Sverige användes ordet endast inom språkläran fram till 1980-talet, då Hirdman menar 

att hon och andra forskare tog över ordet från lingvistiken till att börja använda genus som en 

motsvarighet till engelskans gender, som både betyder sort och kön (Hirdman 2001 s. 11). 

Skillnaden mellan kön och genus är att kön hänger ihop med biologi, hormoner och 

könsdelar, medan genus är det konstruerade könet. Genus kallas även för det sociala könet, 

med det menas att genus skapas i interaktion med andra människor, det handlar om hur de 

föreställningar som finns i samhället påverkar vilka förväntningar vi har på hur 

kvinnor/flickor och män/pojkar ska vara (s. 13).  

 

Förskolans läroplan, Lpfö 98/10 (s. 5), skriver om könsroller och könsmönster, det vill säga 

de roller och de mönster som vi mer eller mindre medvetet hamnar i på grund av vilket 

biologiskt kön vi har. Förskolans uppdrag är att motverka traditionella könsroller och 

könsmönster, och låta varje barn pröva och utveckla förmågor oberoende av kön.  

 

”Normer är ett slags regler och självskrivna antaganden, vilka sällan uttalas” skriver Heléne 

Thomsson i boken Att göra kön Om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och män (2003 

s. 29). Genusvetenskapen ifrågasätter den rådande normen om kön som något som 

kategoriseras som antingen manligt eller kvinnligt, och med dess tillhörande stereotypa 

egenskaper. Istället vill genusvetenskapen göra oss uppmärksamma på att allt som vi 

uppfattar som manligt eller kvinnligt är skapat av de föreställningar och förväntningar som vi 

har, och ingen absolut sanning skriver Kajsa Svaleryd i sin bok Genuspedagogik (2003 s. 39-

40).  
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Jag tänker att dessa normbevarande praktiker som vi hela tiden utövar påbörjas redan när det 

ofödda barnet ligger i mammans mage. Jag menar, säg den förälder som aldrig fått frågan om 

de känner till barnets kön. Varför är det så viktigt att veta egentligen? Beror det på att vi 

värderar könen och dess tillskrivna egenskaper olika? När det är dags att förbereda för det 

ofödda barnets ankomst är det oerhört svårt att välja fritt. Om könet är okänt väljer de allra 

flesta att skaffa så neutrala kläder, vagn, tapeter i barnrummet som möjligt, för att det ska 

passa både till en liten pojke och till en liten flicka. Vad vi gör då är att vi utgår ifrån de 

normer som råder i samhället och agerar precis så som vi blivit tränade att göra. För i 

ärlighetens namn, finns det väl inte någon som på allvar tror att en liten pojkbebis sover sämre 

i en rosa vagn än en blå? Nej, det handlar bara om de förväntningar som finns på oss som 

blivande föräldrar. Jag läser i Kristina Henkels bok En jämställd förskola – teori och praktik 

(2006) och ser att hon har gjort en liknande iakttagelse. Hon frågar sig varför det är så viktigt 

att veta vad ett nyfött barn har för kön, och menar att forskning visar att vuxna människor 

tilltalar spädbarn på olika sätt beroende av vilken färg barnet är klädd i (s. 15). 

 

Man ska vara medveten om att de normer kring genus som finns i samhället är föränderliga 

över tid och i olika kulturer. Till exempel ansågs det konstigt att kvinnor i Sverige bar byxor 

för 100 år sen, medan det idag är vanligt (s. 14). Det här exemplet visar att det har tillförts fler 

valmöjligheter för kvinnor när det kommer till att välja kläder vilket är positivt. Men att 

normen förändras innebär inte per automatik att det sker en förbättring, det är makten i 

normen som är det centrala problemet anser jag. Normen styr vad som anses vara normalt och 

accepterat i ett samhälle eller inom en grupp. Det förekommer ofta att människor väljer att 

tillhöra en särskild grupp för att de ställer sig bakom normen, men då är det viktigt att detta 

sker utan påtryckningar och det bör styras helt av individens fria val, anser jag. 

 

Jag läser i FNs barnkonvention 2 § att alla barn har samma rättigheter och är lika mycket 

värda. Inga barn får heller bli diskriminerade, det vill säga bli sämre behandlade än någon 

annan. Vidare står det att läsa i § 13-15 att alla barn har rätt till yttrandefrihet och tankefrihet 

vilket innebär att de har rätt att ”söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i 

tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.” 

Detta innebär att om vi vuxna som verkar i förskolan ska kunna leva upp till detta måste vi 

också ge utrymme för alla barns behov och lust, så att alla känner att de får välja sitt 

uttryckssätt utan att bli kritiserade eller dömda av någon annan. Jag anser att så länge som vi i 

förskolan kategoriserar barnen på olika sätt, till exempel genom att lägga fokus på kön eller 
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utseendet, är vi också med och gödslar de rådande samhällsnormer som vi enligt Lpfö 98/10 

har i uppdrag att motverka. 

 

Jag har lagt märke till att normer även styrs av status. Har jag hög status i ett sammanhang har 

jag makt att tänja lite på de rådande normerna utan att jag riskerar någon påföljd. Men 

eftersom status ofta är förknippat med bl.a. kön, ekonomi, ålder, etnicitet och religion inom 

den kontext som jag befinner mig i, kan det vara svårt att hitta det utrymmet jag behöver ifall 

jag vill vara gränsöverskridande. Normen får då oerhörd hög makt, och jag anser att jag som 

människa förlorar min rättighet att vara fri och göra egna val. 
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Normbevarande praktiker i förskolan 
 

En del skulle kanske säga att den rådande normen i dagens samhälle är att ha ett normkritiskt 

förhållningssätt. Frågorna uppmärksammas och prioriteras en hel del i media, i politiken och i 

en del andra sammanhang, men får de verkligen det utrymme som de förtjänar på lägre nivå i 

samhället, utanför maktens borg? Jag undrar hur vi kan inkludera alla medborgare i det här 

viktiga arbetet? Den dagen vi kan se ett reportage i media om en gränsöverskridande person 

där fokus läggs på något helt annat än att personen just är gränsöverskridande har vi kommit 

en bra bit på rätt väg anser jag. Är det till exempel möjligt att vara transvestit och jobba i 

förskolan utan att det väcker reaktioner, eller att man blir ifrågasatt av barn, föräldrar och 

kollegor? Trots att jag anser mig ha ett normkritiskt förhållningssätt är jag övertygad om att 

det skulle väcka en hel del tankar även hos mig, och den här personen skulle antagligen till en 

början få mer uppmärksamhet för sitt gränsöverskridande än sin pedagogiska skicklighet. Hur 

reagerar vi när små barn experimenterar och utforskar sin identitet och olika uttryckssätt med 

hjälp av kläder? Är det okej om en pojke är klädd i klänning, och är det i så fall skillnad om 

han kommer med den när han lämnas på morgonen eller om han drar på sig den i hemvrån en 

kvart senare? Detta är exempel på frågor måste lyftas i arbetslagen och diskuteras för att nå en 

djupare förståelse och utveckla vår syn på könsroller. Vi måste vara medvetna om att vårt 

agerade påverkar. 

 

Trots, eller kanske snarare på grund av, att jag under nästan 10 års tid arbetat aktivt med 

genusfrågor i förskolan ser jag allt för ofta normbevarande genuspraktiker i förskolan. Så gott 

som dagligen uppstår situationer som kan ifrågasättas i förhållande till det uppdrag som är 

formulerat i Lpfö 98/10. Det är oftast situationer som uppstår i stunden, när vi handlar snabbt 

och utan vidare eftertanke. Mina egna genusvurpor som jag beskrivit i min berättelsedel är 

också exempel på detta. 

 

När det kommer till genusfrågor och rättigheten att välja fritt och vara sig själv, upplever jag 

ändå att förskolan är före resten av samhällsutvecklingen. Kajsa Svaleryd skriver i sin bok 

Genuspedagogik att ”Pedagoger har en unik möjlighet att bemöta varje elev efter hennes/hans 

egna förutsättningar. Men hon/han har i lika hög grad en möjlighet att skapa förutsättningar 

för barn och unga att skapa sin identitet bortom för givet tagna föreställningar om kön.” 

(Svaleryd, 2003 s. 43-44). Även om jag kan förstå vad Svaleryd menar, så tycker jag att det är 
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en olycklig formulering. Jag skulle vilja säga att vi pedagoger i förskolan måste bemöta varje 

barn efter hennes/hans egna förutsättningar, och att vi måste skapa förutsättningar för barn 

och unga att skapa sin identitet bortom för givet tagna föreställningar om kön. Jag tycker att 

det ska framgå att vi pedagoger inte har något val i den här frågan. Om vi ska lyckas med att, 

som Lpfö 98/10 (s. 5) uttrycker det, motverka traditionella könsroller och könsmönster så 

måste förskolan arbeta mot dessa normbevarande praktiker varje dag, hela tiden, och alla barn 

oavsett ålder måste inkluderas i arbetet. Att vi ska motverka traditionella könsroller och 

könsmönster handlar enligt mig inte om att flickor inte ska få leka med till exempel dockor. 

Jag tolkar texten i Lpfö 98/10 som att vi ska motverka synen på att dockor endast är för 

flickor. Att fickor ska leka med dockor och andra omvårdande lekar är inget som vi i 

förskolan behöver uppmuntra, det gör ändå resten av samhället hela tiden redan. Däremot bör 

vi uppmuntra pojkar att leka omhändertagande lekar, eftersom detta inte är lika socialt 

accepterat. Då breddar vi vår verksamhet och gör hela miljön tillgänglig för båda könen, på så 

vis kan nya könsroller och könsmönster bildas. Det är ett tufft och många gånger ett 

mödosamt arbete att få hela jämställdhetsmaskineriet att komma i rullning. Jag tänker att vi 

som arbetar i förskolan har ett oerhört stort ansvar för framtiden och för att skapa den 

förändring som måste ske för att få ett jämställt samhälle. 

 

Kristina Henkel är statsvetare med genusinriktning och specialiserad på jämställdhet i 

förskola och skola. Hon menar att ett jämställt samhälle handlar om att tillföra egenskaper och 

förmågor, samt att bredda våra förväntningar på det sociala könet (2006 s. 14). Jag tänker att 

trots att de förväntningar och normer som vi människor präglas av många gånger är väldigt 

hårt rotade i oss, får vi inte ge upp vårt jämställdhetsarbete utan ha förståelse för och vara 

medvetna om att det kräver både tid och energi. Det ingår i förskolans uppdrag att lägga 

grunden för en mer tolerant människosyn. 

 

Det första steget är att som pedagog vilja skapa förändring, men det torde egentligen inte vara 

några problem eftersom läroplanen har gett oss ett så tydligt uppdrag att förhålla oss till. Det 

är ett medvetet val jag gjort att hela tiden hänvisa till uppdraget i förskolans läroplan, och 

kanske kan det framstå för någon som att jag väljer att ta den enklaste vägen för att inte 

behöva ta ställning. Visst reflekterar jag kring det som står skrivet, men jag är också 

medveten om att Lpfö 98/10 är ett styrdokument som jag i min ställning inte har makt att göra 

förändringar i. Värdegrundsfrågorna engagerar mig oerhört eftersom jag är övertygad om att 

värdegrundsarbetet i förskolan lägger grunden för barnens framtid och formas deras syn på 
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samhällsnormerna och världen runt om kring oss som vi hela tiden måste förhålla oss till. Att 

kunna göra förändring genom att vara en bra förebild blir min drivkraft i arbetet med barnen. 

I praktiken möter jag dock då och då på hinder i kollegors och framför allt i föräldrars 

inställning, det är kommentarer som ”men så här har vi alltid gjort”, eller ”det är väl inte så 

farligt” eller ”men barnen är ju så nöjda”. Kajsa Svaleryd skriver i sin bok Genuspedagogik 

att hon också stött på samma inställning (2003 s. 33) och att hon fått frågan om genusarbetet 

verkligen spelar någon roll. Svaleryd menar att varje människa kan göra skillnad och att vårt 

agerande spelar roll, vilket jag också är övertygad om. Den här övertygelsen blir min 

drivkraft, och utan den hade jag aldrig orkat driva jämställdhetsarbete i förskolan. Hela tiden 

präglas jag av det som sker runtomkring mig, och vetskapen om att jag kan göra skillnad ger 

mig ännu mer energi. Vissa saker gör större intryck än andra, och ofta kan jag inte i förväg 

säga vad eller vem som kommer påverka mig mest. Processen att förstå varför jag är som jag 

är, eller varför jag tycker på ett visst sätt är lång och inte helt enkel att förstå.  

 

Det andra steget i förändringsprocessen är att se sin egen del i det hela, och nu förtiden tänker 

jag ofta på hur min egen inställning till genusskapande påverkar mitt sätt att arbeta med dessa 

dilemman. Att arbeta med frågor som miljö, aktiviteter och material är mer synligt och ligger 

mer lättillgängligt, och jag tror att det är där många förskolor påbörjar sitt genusarbete. Så 

gjorde även min förskola i början av 2000-talet, det var lättare att diskutera funktionen av, och 

många gånger farorna med, vissa material. Det var liksom något konkret, något som vi kände 

till och som vi kunde relatera till utan att slå knut på oss själva. Vad som glömdes bort i 

inledningen av vårt genusarbete var dock att fundera på vilka normer och föreställningar som 

styrde oss på förskolan. Som pedagog måste jag våga observera och rannsaka mig själv, för 

att bli medveten om min attityd, mitt språk och mitt agerande. Tillsammans och i reflektion 

med andra kan jag sen analysera och försöka tolka det som upptäcks. Jag tror att det är först 

då som verkligheten kan bli synlig. 
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Praktisk kunskap 
 

Att arbeta som pedagog på förskolan är verkligen inte alltid lätt. Det handlar ofta om att 

kunna ta snabba beslut, vara flexibel och tänka om. Det finns bestämda strävansmål i Lpfö 

98/10, men varje förskola måste hitta sina egna metoder för att nå dessa. Som hjälp på vägen 

finns det en rad dokument som vi måste förhålla oss till, till exempel FNs barnkonvention, 

likabehandlingsplan och kommunens mål och budget. Utöver dessa så sköljs hela tiden 

samhället över av en mängd mer eller mindre utarbetad forskning och litteratur författad av 

alltifrån forskare i pedagogik och psykologi till lekmän. Ibland kan det vara svårt att värja sig 

mot alla trender som dyker upp överallt, teorierna sprids snabbt i media och 

kommunikationsvägarna är otroligt snabba idag. Det är då som det är viktigt att komma ihåg 

att förskolans verksamhet enligt Skollagen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet (Skolverket 2011). 

 

Jag har tänkt en hel del kring uttrycket ”beprövad erfarenhet”, vad står det för egentligen? 

Som jag skrivit tidigare är det inte helt ovanligt att man i ett förändringsarbete får 

kommentaren ”så här har vi alltid gjort och det fungerar så bra”. Är detta en så kallad 

beprövad erfarenhet? Eller måste erfarenheten vara djupare förankrad? Måste erfarenheten i 

sig ha en koppling till vetenskapen? Efter 16 års arbete på förskolan har jag byggt upp en 

form av kunskapsbank inom mig som bygger på min egen erfarenhet. När jag hamnar i en 

viss situation så vet jag hur jag ska agera tack vare tidigare upplevelser och hur de har präglat 

mig. När man arbetar med barn gäller det att hela tiden ha tentaklerna ute och pröva sig fram 

för att hitta den rätta vägen för just det barnet eller den gruppen. Det finns ingen generell väg 

att gå och varje barn har rätt att bli bemött efter sin egen förmåga och behov. 

 

I varje dilemma jag hamnar i är min strävan att vara praktiskt klok. Den grekiske filosofen 

Aristoteles som levde 300 år f.Kr. menade att kunskap har tre olika aspekter, och att praktisk 

klokhet Fronesis var ett av dem. Filosofen Christian Nilsson förklarar i sin text ”Fronesis och 

den mänskliga tillvaron” i boken Vad är praktisk kunskap? (2009 s. 39-54) att Fronesis 

handlar om att i varje situation kunna känna av vilket handlande som är bäst för just den unika 

situationen. Fronesis tillämpas i stunden och alltid med syftet att göra gott. De andra två 

kunskapsaspekterna som Aristoteles hänvisar till är Episteme, vetenskaplig kunskap, och 

Techne, praktisk kunskap som är kopplad till att utföra en handling. 
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Jag är övertygad om att en bra pedagog bör kunna hantera sin kunskap ur alla de tre 

kunskapsaspekterna. Om jag kopplar dessa kunskapsaspekter till min verksamhet och min 

personliga kunskap så tänker jag bl.a. att mina år på högskolan har bidragit till Episteme, 

eftersom jag fått möjlighet att ta del av och tolka så pass mycket litteratur och forskning. 

Techne är något som jag tillägnat mig på min arbetsplats och då främst genom att ta del av 

mer erfarna kollegors erfarenhet, men även genom att vara nyfiken och våga prova nya saker. 

Fronesis är inget som jag kan läsa mig till eller lära av andra, däremot utvecklas min Fronesis 

genom att jag ser hur andra människor handlar. Fronesis finns i mig i de stunderna då jag 

handlar intuitivt och helt utan egen vinning. Jag tänker att detta måste innebära att det blir 

svårt att se sin egen Fronesis, utan den blir istället synlig i handling för de jag möter. Frågan 

är om Fronesis oftare syns hos en impulsiv person, än hos en person som är mer eftertänksam, 

analytisk och filosofisk…? 

 

De senaste tjugo åren har det genomförts en mängd olika forskningsprojekt i genusdebattens 

kölvatten och en mängd litteratur har blivit skriven i ämnet. Jag tycker att jag är väl insatt i 

ämnet och har en bra uppfattning om vad vetenskapen konstaterat när det gäller 

genuspedagogik i förskolan och hur barnen sedan präglas av den. Likaså har vi väl förankrade 

arbetsrutiner när de kommer till vilka metoder vi ska använda oss av i jämställdhetsarbetet på 

förskolan. Hur kommer det sig då att jag ibland tvivlar på de arbetsmetoder som vi i 

arbetslaget kommit överens om att vi ska använda oss av? Eller i varje fall har svårt att 

använda mig av dem fullt ut? Metoder som alltså är grundade på både vetenskap och 

erfarenhet. Varför är det så svårt att veta hur jag bör handla, och vad kommer de här känslorna 

som väcks inom mig ifrån? Min egen teori är att jag som pedagog måste förhålla mig till dels 

mitt uppdrag, men även påtryckningarna som kan upplevas från samhället utanför förskolans 

väggar. Jag upplever att det kan vara svårt att hitta balansen mellan utföra uppdragen men att 

samtidigt vara en del av den tid vi lever i som till stor del består av yta, statuspositionering 

och normer. Jag tror att tydlig kommunikation är jätteviktigt mellan barn, pedagoger och 

föräldrar och att vi reflekterar kring de metoder vi har på förskolan, och syftet med dem. Om 

det finns kunskap om varför vi gör på ett visst sätt, och att den kunskapen är förankrad i hela 

arbetslaget är min erfarenhet att det är lättare att stå fast vi de metoder som vi kommit överens 

om. På så vis gör vi det möjligt för teori och praktik att gå hand i hand. 
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Att vara normkreativ 
 

Jag gillar uttrycket ”att vara normkreativ”. Jag vet inte vem som har myntat det men jag har 

genom åren lagt märke till att fler och fler som jobbar med jämlikhetsfrågor använder sig av 

uttrycket, och att vara kritisk och kreativ har en tydlig koppling till varandra tänker jag. Alla 

människor kan välja att vara kritiska till den norm som råder, vi kan observera och göra nya 

bra eller dåliga upptäckter. Men endast den som är normkreativ kan tänka om, sätta in en 

åtgärd och vara med att skapa förändring. 

 

En person som tog ansvar för att förändra den rådande normen i förskolan och vågade vara 

normkreativ var förskolechefen Kajsa Wahlström. Hon var en av de första i Sverige som 1995 

tillsammans med sin personal på Tittmyrans och Björntomtens förskolor strax norr om Gävle, 

fick i uppdrag att börja utveckla och bedriva jämställdhetspedagogik i förskolan (Wahlström, 

2003 s. 4-5). I sin bok Flickor, pojkar och pedagoger beskriver Wahlström hur projektet som 

de deltog i startade, hur de analyserade sin verksamhet samt hur de sedan utvecklade 

arbetsmetoder för jämställdhetsarbetet. Då jag själv deltagit i ett liknande projekt om än i 

mindre skala, så vet jag hur spännande och roligt det är, men även hur otroligt tungrott och 

frustrerande ett sådant här förändringsarbete kan vara. Det är så mycket som man börjar 

ifrågasätta och så mycket som behöver analyseras. Eftersom man är formad av den rådande 

normen uppstår det lätt tvivel både på verksamheten och på min egen kompetens som 

pedagog. Det gäller att komma ihåg att mitt uppdrag är att arbeta för barnens bästa, inte för att 

behaga vare sig föräldrar eller den rådande samhällsnormen. 

 

Det är lätt att säga att vi ska bedriva en genusmedveten verksamhet i förskolan, men vad 

innebär det egentligen när det kommer till arbetsmetoder? Jag är övertygad om att grunden 

föds i mitt eget förhållningssätt, men att medvetenheten även måste genomsyra hela 

verksamheten. Vi pedagoger måste ta ställning till vilka slags aktiviteter, möten och material 

som vi vill erbjuda barnen. Det finns flera olika metodböcker att tillgå som främjar praktiskt 

jämställdhetsarbete i förskolan, och jag har i min praktik främst använt mig av Elfte steget – 

vägen dit (2009) av läraren och skolledaren Charlotta John och specialpedagogen och 

genusvetaren Pamela von Sabljar, samt av På genusäventyr – Metodbok för drama och genus 

i förskolan (2007) av genusvetaren Eva Helén och dramapedagogen Magdalena T Granholm. 

Båda dessa två böcker tar upp grunden för genuspedagogik samt ger en mängd olika tips på 
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övningar och aktiviteter som man kan använda sig av på förskolan. Det är allt ifrån hur man 

kan tänka i valet kring lekar, sagor, sånger och leksaker, till hur man kommunicerar med 

varandra, hur man utformar inom- och utomhusmiljön och hur man observerar och analyserar 

sitt arbete.  

 

Förskolans uppdrag är ju som bekant att ”motverka traditionella könsmönster och könsroller” 

(Lpfö 98/10 s. 5), men jag ställer mig frågande till på vilket sätt vi ska driva uppdraget? Jag 

har alltid tänkt att vi ska erbjuda barnen samma lek och verksamhet oavsett kön, men räcker 

det? Gör valmöjligheten att det blir skillnad i praktiken? Jag tänker att jag själv i alla fall när 

jag var yngre, var en person som ofta valde ett alternativ som jag kände mig trygg och 

bekväm vid, även om jag hade möjlighet att prova annat. Jag tror att det finns olika typer av 

människor, de som med liv och lust slänger sig in i nya äventyr och andra som väljer att gå en 

trygg och beprövad väg. Jag säger inte att det ena sättet att vara är mer värt än det andra, 

däremot tror jag att jag själv har gått miste om många roliga upplevelser på grund av min 

rädsla för det okända. Å andra sidan har jag inte behövt utsätta mig för några onödiga risker. 

Ibland har jag verkligen velat prova en ny maträtt på krogen, ett nytt gym att träna på eller en 

ny frisyr, men jag har i slutänden valt att hålla fast i det gamla. Jag är övertygad om att det 

inte bara är jag som fungerar så här, jag tror till och med att det är ganska vanligt, och då 

särskilt bland barn och unga som fortfarande utforskar sin identitet aktivt och kanske inte är 

helt trygga i sig själva. 

 

Hur ska jag då hantera de barn jag möter som alltid väljer samma lekar, och kanske bara lekar 

som är accepterade enligt normen för hur en flicka eller en pojke ska leka? Ska jag lita på att 

de är kompetenta nog att ta ansvar för sina egna val, eller bör jag vara med och styra mer? 

Synen på det kompetenta barnet krockar med min vilja att alla barn ska få göra nya 

upptäckter. Jag tror att människor ibland måste utmanas för att utvecklas och jag önskar att 

jag haft någon vuxen som pushade mig hårdare när jag var yngre. John och von Sabljar 

skriver i boken Elfte steget om ett kompensatoriskt förhållningssätt som innebär att jag som 

pedagog ”kan stärka sidor hos eleven som den inte fått träna så mycket på. Varje elev måste 

få utmana och utveckla de sidor som just den behöver bortom könsstereotyper” (2009 s. 48). 

Det som jag reagerar på när det talas om kompensatorisk verksamhet är att det ofta görs grova 

generaliseringar. Även John och von Sabljar tar upp vilka egenskaper som pojkar respektive 

flickor behöver tränas i. De anser att man måste generalisera för att strukturer och mönster ska 

bli synliga, och de menar att 35 års genusforskning visar på att ”Kvinnor och män socialiseras 
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generellt sätt in i två olika sfärer, två olika kunskaps- och kompetensområden. Man kan sätta 

rubriken intimitet och autonomi på dem” (2009 s. 29). Kvinnor är överlag bättre på 

omhändertagande, kommunikation och samspel, medan pojkar är till exempel bättre på 

ledarskap, tävling och grovmotorik, och forskning visar att det här könsmönstret följer med 

män och kvinnor från vaggan till graven. Jag tvivlar inte på att det till en viss del stämmer, 

men jag tror att vi pedagoger i förskolan måste vara försiktiga när vi generaliserar. 

Förgivettagande om hur människor fungerar skapar utanförskap och kan bidra till att man 

tappar tron på sig själv och sitt eget värde om man som pojke eller flicka upplever att man 

inte passar in i normen. Författarna menar att syftet är att både pojkar och flickor ska träna 

upp alla egenskaper för att få de bästa förutsättningarna i livet, och att de därför delar de in 

barnen i pojk- och flickgrupper (s. 49). Även Helén och T Granholm kategoriserar barnen 

efter kön och de har även specificerat vilket fokus som ska ligga på pojkarna respektive 

flickorna i de olika övningarna som nämns i boken På genusäventyr (2007 s. 28-29, 41, 54-

55, 67, 78-79). När jag möter andra pedagoger får jag känslan av att det här är ett arbetssätt 

som förekommer en hel del i förskolorna även om jag aldrig själv tillämpat det. Jag håller 

med om att alla barn ska få utrymme att träna och stärkas sina svaga sidor, däremot tror jag att 

det är helt fel att utgå ifrån könstillhörighet när man delar gruppen. Att utgå ifrån att alla 

pojkar respektive flickor behöver träna samma på samma sak, är att kategorisera barnen på 

grund av kön utan att se till vad individen behöver träna. Jag önskar att kompensatorisk 

verksamhet istället ska vara en arbetsmetod som utövas efter ordentlig kartläggning, analys 

och reflektion för att se de enskilda barnens behov. Min erfarenhet säger mig att det finns 

både pojkar och flickor som måste träna kommunikation och hur man uttrycker till exempel 

känslor, på samma sätt som jag vet både pojkar och flickor som måste få mer utrymme och tid 

att träna upp sin grovmotorik. 
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”Du har så fina ben” – att läsa av, tolka och påverkas 
 

Jämställdhetskonsulten Kristina Henkel har tillsammans med forskaren och läraren Maria 

Tomičić skrivit boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2 (2009). Jag tycker att titeln 

är genial, för det är ju precis det som jämställdhetsarbetet i förskolan handlar om. Att vara 

flicka respektive pojke ska inte påverka eller på något sätt begränsa barnets val eller 

möjligheter i livet.  

 

Ett konkret exempel på hur genus konstrueras och normer skapas är genom att studera olika 

färger och hur de används. Henkel & Tomičić menar att ett besök på en lekplats räcker för att 

inse att alla barn inte har tillgång till alla färger till exempel. Flickorna är klädda i varma och 

färgglada kläder medan pojkarna bär kläder i mörka, kalla färger (s. 60-61). Färger 

symboliserar olika saker, makt och professionalitet förknippas med mörka färger, medan 

starka och klara färger uppfattas som lekfullt. Även mönster och tryck har en tydlig koppling 

till genus, så som vissa specifika plagg, till exempel klänning och slips. Flickors kläder pryds 

ofta av djur, blommor och glitter, medan pojkkläder pryds aveldsflammor, superhjältar och 

döskallar. Jag kan inte annat än hålla med författarna i de iakttagelser de gjort, uppdelningen 

mellan ”pojk- och flickkläder” är tydlig även på förskolan. Henkel & Tomičić poängterar att 

det inte är färgerna eller motiven på kläderna som är problemet, utan den uppdelning som 

görs och hur barn och vuxna tolkar dessa. Motiv och färger väcker känslor i oss och gör att vi 

omedvetet bemöter bärarna av dessa plagg på olika sätt (2009 s. 66-68). Om alla barn hade 

tillgång till hela barnklädesavdelningen skulle det vara lättare att undvika att cementera 

traditionella könsroller i förskolan, och jag tror att vårt uppdrag skulle bli lättare att utföra. 

När det kommer till utseende är det många gånger mer tillåtande för flickor att experimentera 

och prova sig fram. På förskolan kan jag se att småsystrar ärver en del kläder från äldre 

bröder, medan småbröder sällan ärver från sina storasystrar. Det är en tydlig signal om att 

flickor får fler valmöjlighet än pojkar när det gäller klädsel. Flickor och kvinnor tillåts bära i 

stort sett alla färger och alla typer av plagg, utan att någon lyfter på ögonbrynen, för män i det 

däremot annorlunda. Till exempel är det bara accepterat att vissa pojkar och män bär rosa 

plagg, detta beror på ålder, status och sammanhang.  

 

Heléne Thomsson har skrivit ett kapitel i boken Att göra kön (2003)  som heter ”Att göra kön. 

En omständlig historia som pågår livet ut” och där beskriver hon hur en persons identitet kan 
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ses på olika sätt beroende på vilket perspektiv man väljer (s. 21-22). En del menar att 

könsidentiteten redan finns från födseln beroende på vilket könsorgan du föds med, medan de 

flesta könsteoretiker förklarar saken så här: 

[…] ingen människa föds kvinnlig eller manlig. Människor föds med en kropp med vissa 

yttre karaktärsdrag som gör att omgivningen tolkar att det är en flicka respektive en pojke 

som fötts. När ett barn blivit tolkat och förklarat som flicka eller pojke, så startar det stora 

”könspådraget”. Det är som en lavin som bara rasar in över varje ny liten människa. 

(Thomsson, 2003 s. 21). 

 

Jag tänker att de här olika synsätten ger människor olika förutsättningar, och att man själv har 

väldigt små möjligheter att påverka hur jag själv ska uppfattas eftersom könspådraget som 

Thomsson kallar det startar redan vid födseln. Men om det finns en medvetenhet kring hur 

människor påverkas när de blir kategoriserade på grund av sitt kön, kan man göra skillnad 

genom att aktivt gång på gång våga göra annorlunda. Jag tänker att min strävan som 

förskolepedagog är att vara en person som trotsar normer och visar barnen att det finns andra 

möjligheter.  

 

Jag är medveten om att jag varje dag när jag väljer mina kläder gör genus, men min 

medvetenhet om detta gör det även möjligt för mig att aktivt påverka. Om jag tycker att det är 

viktigt att alla färger, mönster och plagg ska vara tillgängliga för båda könen, bör det även 

speglas i mitt sätt att se ut. Som kvinna har jag precis som jag nämnde tidigare ett stort utbud 

av kläder, mönster och färger att välja på, men för den sakens skull blir det inte ett lätt val att 

klä sig. Mitt val kommer att sända ut signaler till de jag möter, eftersom alla plagg och 

accessoarer är tillskrivna vissa förväntningar. Dessa förväntningar behöver inte på något sätt 

stämma överens med sanningen, men ändå bedöms de så på grund av den rådande normen. 

 

Att som kvinna ha rakade ben är inte på något sätt gränsöverskridande, men ändå kändes det 

svårt att ta emot komplimangen som jag fick av Jennifer och Matilda om mina ”fina lena ben” 

som något positivt. Jag tror att deras ålder hade stor inverkan på hur jag reagerade, det blev 

liksom så tydligt för mig att även små barn lägger märke till saker som vi vuxna tror tillhör 

vuxenvärlden. Barnens kommentar öppnade upp ögonen för mig och gjorde mig än mer 

medveten om att jag i allra högsta grad är med och skapar normer kring män och kvinnors 

utseende. Det här blir ett exempel på hur förskolans strävan efter mångfald och tolerans 

krockar med de normer och föreställningar som finns i samhället kring hur en kvinna ska se 

ut. För aldrig har jag väl tidigare tänkt på att barnen lägger märke till sådana detaljer i mitt 

och mina kollegors utseenden. 
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I den västerländska kulturen dit Sverige tillhör, delar vi upp medborgarna i två kategorier, 

män och kvinnor. Men Ylva Elvin-Novak skriver i boken Att göra kön (2003 s. 121) att det i 

många polynesiska kulturer finns åtminstone fyra olika könskategorier. Detta är ett exempel 

som visar att det finns andra sätt att tänka på, ett sätt som tolererar en helt annan människosyn 

än den traditionella som vi är vana vid, anser jag. 

 

”Vi behöver Micke” – män i förskolan 

 

Jag tänker att vi måste sluta uppfatta lekar och olika beteenden som pojkaktiga eller 

flickaktiga, vi måste se barnen som individer med egna unika intressen och behov, istället för 

representant för ett visst kön. För att barnen ska bli medvetna om att hela världen är 

tillgänglig för dem måste vi visa dem det i praktiken. Vi i förskolan har som uppdrag att vara 

förebilder och visa på vilka olika valmöjligheter som finns, men gör vi verkligen det? Finns 

det mångfald bland oss pedagoger som arbetar i förskolan? Med den här inställningen blir det 

självklart att jag ska arbeta mer med barnen i snickis, oavsett mitt privata intresse. Det är mitt 

ansvar att vidga barnens syn på manligt och kvinnligt, och detta sker inte om det alltid är 

Micke som är där med barnen. 

 

Då kommer jag osökt in på frågan, ”behövs det män i förskolan?” och min övertygelse är ja, 

självklart! Inte för att utföra några särskilda arbetsuppgifter utan för att avspegla samhället, 

för att visa barn att män spelar en viktig roll i att fostra och vägleda små barn i lärandet. 

Författaren Steen Baagøe Nielsen skriver i sin text ”Argument för och emot manlig personal i 

förskolan – linjer i den danska debatten” i boken Manlighet i fokus – en bok om manliga 

pedagoger, pojkar, och maskulinitetsskapande i förskola och skola (2005) att frågan om mäns 

betydelse i förskolan är problematisk. Han menar att vi genom att placera alla män i en egen 

kategori, bidrar vi till att synen på männen i förskolan värdesätts mer än de ”specifika 

individuella och personliga kvaliteter, intressen och erfarenheter. Män ses i en sådan tolkning 

som kvalificerade endast genom sitt kön” (2005 s. 30) Visst finns det en poäng i det som 

Baagøe Nielsen tar upp, men jag håller ändå inte riktigt med honom, jag anser att behovet har 

fler aspekter än så. Om vi enas om att alla människor är unika och att var och en av oss bär 

vår egen kunskap och erfarenhet, då måste vi också tro att alla pedagoger har något att tillföra 

verksamheten. Förskolan måste erbjuda barnen en mängd olika vuxna att knyta kontakt med 
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för att ge dem de bästa förutsättningarna för att utveckla empati och självkänsla, men även för 

att hitta en förebild eller någon att identifiera sig med. Då är det viktigt att alla typer finns 

representerade, och kanske framförallt de typer som är underrepresenterade i samhället. 

Förskolläraren och tillika forskaren Marie Nordberg menar att det finns två utpräglade 

manliga typer i förskolan, det är velournissarna och så finns det de riktiga männen. I sin text 

”Velournissar och riktiga män – två manliga könsformeringar i förskolan” som är hämtad ur 

boken Manlighet i fokus – en bok om manliga pedagoger, pojkar, och maskulinitetsskapande i 

förskola och skola (2005) skriver hon att det förväntas att männen som arbetar på förskola ska 

bidra till förändring enbart genom att finnas där (s. 67). Det viktiga är alltså inte vad de gör, 

utan att de finns där vilket låter helt galet. Prova att jämföra det resonemanget med en annan 

yrkeskår. 

 

Det finns så många manliga läkare på det här sjukhuset så nu anställer vi några kvinnliga 

läkare också så att de kvinnliga patienterna har någon att identifiera sig med. Det är inte 

viktigt vad de kvinnliga läkarna gör, huvudsaken är att de är här… 

 

Ingen patient skulle acceptera det resonemanget, men när vi pratar om förskolan så är det 

tydligen godtagbart. Min inställning är att både män och kvinnor behövs i förskolan, och 

självklart ska alla pedagoger arbeta mot samma mål och utföra samma arbetsuppgifter. Marie 

Nordberg har samma inställning och menar att om männen utför samma arbetssysslor som 

kvinnorna i förskolan kan de ”förändra både barnens attityder och påverka deras framtida 

praktiker” (2005 s. 69). Detta låter rimligt och jag tänker att män behövs i förskolan för att 

barn behöver se att pedagogyrket är tillgängligt för alla, inte bara kvinnor. När jag har pratat 

med barnen i förskolan om deras framtidsdrömmar har jag aldrig hört en pojke säga att han 

vill jobba på förskola, däremot finns det alltid flera flickor i varje grupp som vill göra det. Jag 

tror faktiskt inte att deras drömmar är kopplade till arbetsuppgifter, utan till normer och 

förebilder. Min erfarenhet är att små barn som utforskar sin identitet söker efter någon att se 

upp till och få inspiration av. Det är inte ovanligt att de försöker likna sina föräldrar eller 

andra vuxna i sin närhet genom att härma. De tar efter gester, språk och beteenden, och jag 

tänker att det ur den aspekten är jätteviktigt att vi vuxna i förskolan är bra förebilder.  
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I tidskriften Pedagogiska magasinet läser jag en artikel som Aisha Susanne Lundgren, 

intersektionell genuspedagog och verksam i Huddinge kommun, har skrivit:  

Att vi har få manliga pedagoger i förskolan är också ett problem i ett framtidsperspektiv: 

Små människor tar med sig sina upplevelser i förskolan och dessa utgör en del av 

föreställningen om världen, om jaget och sakernas tillstånd. Om alla olika slags människor 

kan arbeta i förskolan (eller på Ica eller i tv eller på bussen eller som statsminister) blir det 

så världen ser ut. (Lundgren, 2013) 

 

Min uppfattning är att yngre barn är fria om mer tillåtande i sina tankar, men med åldern blir 

de mer och mer medvetna om vad som anses vara ”rätt och fel”. Därför anser jag att det är 

viktigt att de får möta mångfald i tidig ålder så att de tränas i att mångfald är något bra och 

som berikar världen.  

 

 

Bångstyriga Emma – bemötande i förskolan 
 

Kajsa Wahlström har skrivit ett helt kapitel i boken Flickor, pojkar och pedagoger – 

Jämställdhetsarbete i praktiken (2003) om hur viktigt det är för både barn och föräldrar att få 

ett bra mottagande när de kommer till förskolan på morgonen. Wahlström skriver att de 

genom att granska sin verksamhet hade de gjort upptäckten att de bemötte pojkar och flickor 

olika (s. 162) och detta tror jag är synonymt med många förskolor som inte aktivt arbetar med 

dessa frågor. Wahlström poängterar vikten av att ge alla barn och föräldrar ett positivt och 

välkomnande bemötande, och pedagogerna på hennes förskolor utvecklade därför ett 

gemensamt förhållningssätt vid mottagandet.  De kom överens om att lämningen måste få ta 

tid och att pedagogerna skulle gå ner på huk/sitta på en pall när de talade med barnen för att 

undvika en onödig maktmarkering. Alla barn skulle också bli tilltalade med sitt namn och 

pedagogerna skulle bekräfta glädjen i att träffas och inte uppmärksamma kläder och utseende 

(s. 162-164). Detta är samma frågor som vi gång på gång lyft till diskussion på min förskola, 

och alla pedagoger är överens om att det är viktigt. Det finns många olika sätt att 

uppmärksamma och bekräfta barnen på, men det är en träningssak att hitta de rätta orden som 

är neutrala utan att de osynliggör. Ändå hör jag mig själv säga att Emma är fin i sin klänning, 

hur kommer det sig? Varför är det så lätt i teorin men inte i praktiken? Vad är det som gör att 

jag inte kan bemöta Emma på det sätt som vi kommit överens om i arbetslaget? 
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Emma är ett barn som bryter mot normen om den lugna, tysta och tacksamma flickan. Emma 

är enligt Klara Dolks definition ett bångstyrigt barn (2013 s. 237-238). Klara Dolk är utbildad 

förskollärare men har även skrivit doktorsavhandlingen Bångstyriga barn makt, normer och 

delaktighet i förskolan. Bångstyrighet är något som upplevs hos de barn som gör ”motstånd 

mot de normer som råder i en viss situation” (2013 s. 238). De hörs och syns mycket, de tar 

plats och är svåra att styra ”rätt”. Jag tror att vi vuxna många gånger upplever att de 

bångstyriga barnen förstör stämningen eftersom de är ifrågasätter de ramar som finns i 

verksamheten, samtidigt som vi vuxna kanske saknar kapacitet och kunskap att hantera de här 

barnen på bästa sätt. Som pedagog måste jag lära mig att hantera Emmas beteende och hjälpa 

henne med gränser och regler så att inget annat barn kommer i kläm. I mötet med Emma blir 

jag påmind om att dessa normöverskridande barn kan ses som en påminnelse om att andra 

möjligheter än de mest självklara finns och inse att hon har bra förutsättningar att bli en stark 

och trygg individ i framtiden.  
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Slutord 
 

I arbetet med min essä har jag med hjälp av de olika författarnas tankar reflekterat kring 

förskolans verksamhet, den verklighet och vardag som jag befinner mig i. Jag har vänt, vridit 

och ifrågasatt det förgivettagna, och funderat kring hur samhällsnormen hålls vid liv i 

förskolan och på vilket sätt det påverkar barnen. Jag har belyst mina frågeställningar från flera 

olika perspektiv och försiktigt provat mig fram för att komma närmare någon slags sanning. 

 

Jämställdhetsfrågor är något som berör alla medborgare, men under skrivprocessen av den här 

essän har jag verkligen insett vilket oerhört viktigt uppdrag vi pedagoger i förskolan har för 

att lyfta dessa frågor redan hos de riktigt små barnen. Det som upplevs under barndomsåren 

bär man med sig genom livet, och vi i förskolan har makt att påverka vilka erfarenheter och 

vilken inställning till livet som barnen får med sig. Normer skapas hela tiden av både barn och 

vuxna, därför är det viktigt att vi pedagoger tar vårt ansvar och vågar göra skillnad. Vi måste 

se till att normerna kring kön och genus blir synliga och börja ifrågasätta deras existens, så att 

inte normen och sanningen blir likställda. Vi måste ändra vårt förhållningssätt, och ta 

ställning för en mer tolerant människosyn och implementera den hos barnen. Alla pedagoger i 

förskolan måste vara medvetna om att vi har ett viktigt uppdrag i att stötta och vägleda barnen 

på den här snåriga vägen som kallas livet. Vi ska visa på att det finns många olika val och 

möjligheter, och många olika vägar att gå. 

 

Jag har som intention att göra det bästa för alla barn varje dag, men hur jag än söker finns det 

ingen absolut sanning och inte heller någon manual att följa i mitt arbete som pedagog. Istället 

bestämmer jag mig nu för att vara snäll mot mig själv och att varje dag vara den bästa 

pedagog jag bara kan, jag är en människa och ingen maskin. Jag inser att jag gör misstag då 

och då, men jag väljer att ta till mig och lära mig av mina misstag. Min inställning är att jag 

vill vara en professionell pedagog med en personlig framtoning, med alla barns bästa i fokus. 

 

”Även om människor inte kan slå sig fria från normer – och hamna i ett tillstånd av att vara 

fria, oberoende individer – är det möjligt att skapa förändring genom att medvetet eller 

omedvetet upprepa annorlunda” (Dolk, 2013 s. 240). 
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