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Abstract	  
To create free, democratic and solitarian citizens- An essay about examine our norms 
 

Author: Charlotta Bjälemark 

Mentor: Lotte Alsterdal 

Term: Spring 2015 

 
This essay is about power, democracy, solidarity and equality in preschool. I examine three 

different situations to determine if I could have acted more sensibly in my interactions with 

the children. I portray: a ”children’s choice meeting” where children select an activity, a so-

called emotional gathering and a dialogue at the lunch table about a popular movie that we 

plan to watch together afterwards. The purpose of this essay is to examine which norms and 

values form the basis of my actions, and if so, how these lead me to use my power to shape 

the children.  

   I have chosen to use hermeneutic and norm-critical perspectives where I investigate and 

examine my norms and values and how I react and act, both consciously and unconsciously. 

The methodology is a paper in essay form, where I get the chance to actively reflect on my 

actions from different theoretical perspectives throughout the writing process. The theoretical 

perspectives most essential in the study are Michel Foucault's theory of power, Anette 

Emilson’s argument about power leveling and theories of gender pedagogy inspired by 

Christian Eidevall, Klara Dolk and Anette Hellman.  

   My research questions concern matters such as how I use my power, how the values of the 

action conflict with the values of the purpose as well as potential other options for dealing 

with the situations. The results of this study highlight the importance of critically examining 

our own norms and values as these can lead to subconscious actions that are in opposition to 

the purpose of the action. 

 

Keywords: power, democracy, solidarity, norm- criticism, equality, gender in preschool 
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Sammanfattning	  
Denna essä handlar om makt, demokrati, solidaritet och likabehandling i förskolan. Jag 

undersöker tre olika handlingssituationer för att ta reda på om jag hade kunnat handla klokare 

i mötet med barnen. Jag gestaltar en ”valsamling” där barnen väljer aktivitet, en så kallad 

känslosamling samt en dialog vid matbordet om en populärkultur film som vi ska se 

tillsammans efteråt. Syftet med denna essä är att undersöka vilka normer och värderingar som 

ligger till grund för mitt handlande, om och i så fall hur dessa leder till att jag använder min 

makt för att forma barnen. 

   Jag har valt att använda ett hermeneutiskt och ett normkritiskt perspektiv där jag undersöker 

och granskar mina normer och värderingar och hur jag reagerar och agerar, medvetet och 

omedvetet. Undersökningsmetoden är skrivande i essä form då jag får chans att aktivt 

reflektera över mina handlingar utifrån olika teoretiska perspektiv genom hela skrivprocessen. 

De teoretiska perspektiv som är mest väsentliga i undersökningen är Michel Foucaults teori 

om makt, Anette Emilsons resonemang om maktutjämning samt teorier om genuspedagogik 

inspirerad av Christian Eidevall, Klara Dolk samt Anette Hellman.  

   Mina forskningsfrågor berör frågor som hur jag använder min makt, vilka värdekonflikter 

mellan handling och syfte som jag kan urskilja, samt vilka andra handlingsalternativ som jag 

kan se. Undersökningens resultat påvisar vikten av att granska sina egna normer och 

värderingar kritiskt då dessa kan leda till undermedvetna handlingar som går tvärtemot syftet 

med agerandet.  

 

Nyckelord: makt, demokrati, solidaritet, normkritik, likabehandling, genus i förskolan 
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Individens	  frihet?	  
Jag lägger upp legofigurerna på diskbänken i ateljén och vänder mig mot min kollega Josefin 

som sitter vid pärlplattebordet och hjälper några barn med deras ritningar och beskrivningar 

över hur de ska lägga olika figurer. ”Kom Josefin! Titta här, vad jag grävde fram i Davids 

gamla legolåda igår kväll!”, säger jag glädjestrålande. Josefin reser sig upp och tar de få 

stegen mot diskbänken. ”Oj, titta!”, svarar hon glatt, ”Aleco kommer att bli glad”. Jag sänder 

en snabb tanke till Aleco, vårt nya barn som är blygt och inte vågar prata med kompisarna 

alls. Han älskar Star Wars och detta kanske kan vara något för att få honom att interagera med 

de andra barnen. ”Men, vilka figurer i Star Wars är det? Och vilka är de andra figurerna? 

Finns det några legotjejer?” frågor hon medan hon böjer sig ned och rör runt i legohögen. Jag 

tittar över hennes arm. ”Ja, jag vet inte riktigt, men det går ju alltid att bygga om dem lite. Jag 

tror att jag såg två tjejhår i alla fall. Här är i alla fall några Storm troopers och det här måste 

vara Luke Skywalker”, säger jag och håller upp en legofigur med en mantel. ”Om vi bygger 

om dem lite och sen limmar dem kanske vi får ihop några tjejer med”, fortsätter jag. Josefin 

nickar och svarar: ”Ja, jag kan fixa det under dagen så kan vi introducera figurerna när de har 

torkat”.  Jag ler nöjt för mig själv. Aleco har önskat mer Star Wars material på vår önskelista 

och han kommer nog att bli glad.  

   Carina påpekar i personalrummet att vi inte kan lägga fram alla legofigurer direkt, utan att 

det behövs någon form av introduktion. Jag gör mig bekväm i den stora röda soffan och tar en 

klunk kaffe medan tankarna snurrar. Carina har rätt. Om vi inte introducerar figurerna 

ordentligt kommer de att försvinna. Jag tänker tillbaka på när jag började arbeta i förskolan 

för tio år sedan. Då var den kompensatoriska genuspedagogiken den pedagogik som gällde; 

flickorna skulle tränas i det som pojkar gör och pojkar skulle tränas i det som flickor gör. 

Kanske detta kan vara en strategi för att introducera legohörnan lite bättre? Jag 

föreslår: ”Kanske vi kan introducera figurerna först för tjejerna och sen för killarna? Jag 

tänker på att många av flickorna inte ens vet namnen på figurerna. Då skulle de få en chans att 

hänga med och kunna prata om dessa. Jag vet att de sällan är i legohörnan men kanske en 

introduktion kan göra att de leker mer där?”. Carina nickar och föreslår att vi ska köpa in rosa 

lego, ”Då kanske de leker mer med legot. Eller mer fönster och sådant, så att de kan bygga 

hus”. Jag tystnade. Visste inte vad jag skulle säga. Har hon rätt? Skulle rosa lego locka mer? 

Har hon fel? För några år sedan hade jag protesterat högt och ljudligt. Nu vet jag inte hur jag 

ska tänka. Är det viktigt att alla barn leker vid legohörnan? Vad beror det på att vissa flickor 
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aldrig leker med lego? Varför säger hon inte att pojkarna aldrig leker i hemvrån? Är inte det 

lika viktigt i sådana fall? Kan introduktion hjälpa? Många tankar snurrar medan jag går till 

köket för att lämna min kaffekopp. 

   ”Valsamling”. Jag tittar på de fyra laminerade husen som vi har uppsatta på dörren, där 

barnen kan sätta sina bilder på respektive hus utefter deras val av aktivitet. Idag ska vi 

introducera legofigurerna för barnen. Jag tar ned legobilden och sätter den på ett hus. Att 

lägga mönster med hjälp av pärlplattor får komma upp på nästa hus. Jag funderar vidare på 

vad vi reflekterat över dagen innan på vår reflektionstid, angående barnens intressen och vad 

vi tror att de är intresserade av. Vi har sett att de minsta barnen på avdelningen sorterar 

mycket material och att de ofta vill spela ett spel som de kallar ”Hundspelet”. Jag väljer en 

sorteringsbild och en spelbild och sätter dessa två på de sista två husen. Men den här dagen 

gör jag något vi inte brukar göra. Jag tar ner alla flickornas bilder och placerar dem på 

legovalet.  

   ”Ja! Lego!”, hurrar Alex och tar ner sin bild för att placera den på legovalet. Jag stoppar 

honom. ”Vet du, det är fullt i den gruppen just nu. Du får välja något annat nu så kan du jobba 

med lego senare”, föreslår jag. Alex rynkar på ögonbrynen och tittar på de övriga valen. ”Men 

jag vill inte göra något annat”, muttrar han och tittar ned i golvet. ”Jag vill bygga lego”. ”Ja, 

jag vet”, säger jag tröstandes, ”och du kan göra det senare idag”. Alex ger mig en sur blick 

och svarar att då tänker han inte göra något alls idag. Han sätter demonstrativt tillbaka sin bild 

på dörren och sätter sig trumpet ned på mattan där samlingen snart ska börja. Jag suckar och 

tänker att han kanske kommer att hinna ångra sig under samlingens gång.  

   Barnen kommer en efter en och sätter sig i en ring medan Carina skär frukt på en skärbräda 

framför henne på samlingsmattan. Lia tittar på de olika valen på dörren. ”Just ja, jag har ju 

glömt att välja idag”, säger hon och börjar resa sig upp. Jag svarar snabbt: ”Kompisar. Vet ni 

vad? Ser ni att jag redan har satt några bilder på legovalet? Idag tänkte vi att vi skulle 

bestämma lite vad ni skulle göra.” Tjugo par ögon vänds nyfiket mot dörren, husen och de val 

som jag satt upp. ”Lego? Jag vill inte jobba med lego!”, utbrister Cia när hon ser att hennes 

bild sitter på legovalet. Hon börjar snyfta ljudligt och högt. ”Inte jag heller! Jag vill göra 

pärlplattor ju”, säger Lia med en besviken ton. Jag försäkrar dem om att de kommer att hinna 

göra pärlplattor i eftermiddag. ”Åh, måste vi verkligen?”, frågar Cia, tillsynes uppgiven. Alex 

lyssnar intensivt och jag ser hur hans ansikte lyses upp. ”Jag vet! Jag har en idé! Vi kan byta. 

Jag vill bygga lego och du vill göra något annat”, säger han och tittar frågande på Cia. Jag 
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avbryter hans funderingar genom att bestämt påpeka att idag är det så här och att det inte finns 

något att göra åt det. Tvivlet över att vi gör rätt gnager lite inombords. Barnen är missnöjda 

och ingen vill göra det som vi bestämt. Hur roligt kommer det att bli att leda olika grupper där 

barnen inte vill vara? 

 

Likabehandling?	  
Alla har nu tagit sin plats och hämtat sina koftor. Eftersom vi arbetar med barns inflytande har 

vi valt att ha fria matplatser, istället för vuxenbestämda matplatser. Barnen får chans att välja 

vart de vill sitta och med vem. Det blandas ofta barn som inte pratar särskilt ofta med 

varandra, vilket gynnar samtal över ålders eller könsgränser, har vi tänkt. Det hurras glatt över 

köttbullarna och spagettin samtidigt som barnen skickar runt matskålarna. Alla har nu tagit 

mat och mjölken är upphälld i glasen. Tystnaden har lagt sig runt de första tuggorna av maten. 

Jag sneglar på Alex, fem år, medan jag tar en tugga spagetti och tänker på att vi måste bryta 

hans makt på något sätt. Men jag vet inte hur.  

   Alex har varit sjuk en vecka. Under den perioden har vi sett att den oftast könsuppdelade 

leken har blivit mer blandad bland de äldre barnen. Både pojkar och flickor har lekt och pratat 

med varandra i rollek, i ateljén och i bygghörnan. I vanliga fall sitter pojkarna i legohörnan 

och bygger och flickorna rör sig över avdelningen; de skapar, dansar och leker rollek. Under 

samlingen, dagen innan, lyssnade vi på vår städ och sorteringssång ”Kom och håll om mig” 

och diskuterade vad den handlade om. Vi pratade om kärlek; vad det var, hur det kändes, kan 

man vara kär i flera, vem eller vad kan vara kär i? Barnen var dock mer bekymrade över Alex, 

än om kärlek. Över att han hatade tjejer. För han säger faktiskt så. Hela tiden. Cia föreslog att 

pojkar beter sig så när de är kära, för det hade hon hört. Mitt hjärta slog dubbla slag. Jag 

började protestera ljudligt och förklara att det inte alls är på det viset. Samtidigt påpekade jag 

att det känns orättvist att prata om Alex när han inte är på plats. Vi avslutade samlingen och 

när jag gick därifrån kände jag mig rådvill och maktlös inför de könsstereotyper som råder i 

vårt samhälle. Hur ska vi kunna motverka om allt bara reproduceras i alla fall? 

   Jag tänker tillbaka på vår reflektionstid i tisdags. Vi pedagoger diskuterade vad Cias 

mamma sagt dagen innan. Att Cia var rädd för pojkarna för att de bara bråkar. Vi pratade 

också om barnens olika status i barngruppen och vi kom fram till att Alex; han har hög status. 

Alla pojkar vill leka med Alex, resonerade vi. Alla gör som han säger. På eftermiddagen gick 
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jag igenom kartläggningen av vår likabehandlingsplan och de intervjuer som vi gjort med 

barnen under föregående veckor. När jag läste igenom intervjuerna slog det mig plötsligt; 

barnen är rädda för Alex. Ingen av de tjugofem barnen hade angett Alex som någon som de 

helst leker med på förskolan. Ingen.  

   Alex är alltså tillbaka från sin sjukdomsperiod och nu sitter vi här vid maten och äter. Jag 

sneglar irriterad på honom. Jag vet att det inte är hans fel att han uttrycker de åsikter som han 

lärt sig och det är inte hans fel att pojkarna lyder hans minsta vink, heller. Men på något sätt 

vill jag sätta dit honom, få honom att förstå att när han inte är på plats på förskolan så ser 

saker och ting lite annorlunda ut. ”Kommer ni ihåg igår, vilken vila vi hade?”, frågar jag 

barnen runt bordet. ”Ja! Jag vet! Jag vet!”, Fares hoppar upp och ned på sin stol och viftar 

med armarna otåligt. ”Vi tittade på filmen Frost!”, ”Ja, precis”, svarar jag. ”Idag ska vi titta 

klart på andra delen”. Jag tittar på Alex och ser att han öppnar munnen. Förra gången som vi 

tittade på filmen, dömde Alex ut filmen direkt utan att ens ge den en chans. ”Det är en 

tjejfilm” sa han och valde ritvila istället. Alla pojkar höll med och valde samma som Alex. Jag 

fortsätter snabbt; ”Och Fares, visst tyckte du den var bra?”. ”Jaaa! Den var jättebra och 

spännande!”. ”Vad tyckte du då, Aleco?”, fortsätter jag. ”Frost! Frost!”, hojtar Aleco. ”Cia, 

vad tyckte du?”, frågar jag undrandes. ”Jättebra! Och vet du? Det var jag som önskade Frost 

filmen på vår önskelista. Och nu tittar vi på den!”, svarar Cia med en stolt ton. Jag nickar 

bekräftande.  

   Jag väntade medvetet med att fråga Ahmed sist då jag misstänkte att han skulle svara något 

för att vara Alex till lags. ”Och Ahmed då? Vad tyckte du?”. Han tittar snabbt på Alex. ”Det 

är en tjejfilm”, säger han snabbt och tittar ned i bordet. Jag hör hur min ton blir 

irriterad; ”Men vet du vad. Du tittade på filmen igår och du tyckte ju att den var bra! Du sa ju 

det när vi avslutade filmen”. Ahmed sjunker längre och längre ned i stolen och till slut är hela 

hans kropp under bordet. Bara kalufsen sticker upp. ”Jaaa... Lite...”, hörs det svagt från under 

bordet. Ha! Jag känner mig nöjd med allas svar. ”Ahmed, sätt dig upp igen är du snäll”. Han 

börjar kravla sig upp på sin plats igen. Jag vänder mig mot Alex. ”Hör du det Alex? Idag ska 

vi titta på Frost och alla kompisar runt bordet tycker att den är en bra film. Jag tänker att vi 

bara har en vila idag. Du har väl inte sett den? Visst ska det bli spännande?”. Han tittar sig 

runt bordet och jag upplever att han ser lite förvirrad ut. Jag väntar spänt på ett svar men Fares 

hinner före. ”Men, då tycker jag att vi ska titta om från början eftersom Alex inte sett halva 

filmen.”. Han ser bekymrad ut.  
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   Jag tänker ett ögonblick på gårdagen och Carinas reaktion när hon kom tillbaka från sin rast 

och upptäckte att vi fortfarande tittade på Frost. Hon slängde en blick på barngruppen, filmen 

och mig och snäste sedan; ”Tittar ni fortfarande på Frost? Hade det varit mina barns förskola 

skulle jag aldrig tillåta att de lät barnen titta på film hela dagen.” Jag hade tänkt att vi efter 

filmen skulle diskutera vad den handlade om, de könsroller som presenteras och om det kan 

se ut på något annat sätt. Vi får ta det imorgon istället, tänkte jag irriterat och stängde av 

filmen. Med Carinas reaktion i tankarna svarar jag Fares att vi måste börja titta från mitten. 

Annars kommer vi aldrig bli klara för diskussion.  

 

Solidaritet?	  
”Stegvismaterialet” är återigen utspritt mitt på den stora röda samlingsmattan och de små lila 

mattorna ligger i en cirkel runt den. Idag ska vi prata om problemlösning och jag har lagt två 

stora stegviskort, manuset till Valpen och Snigeln teatern samt ett anteckningsblock framför 

mig. Gosedjuren Valpen och Snigeln har jag gömt bakom ryggen. Jag känner mig tryggare nu 

med materialet och manuset då vi haft ett flertal samlingar då jag behövt använda manuset för 

Valpen och Snigeln. Jag tittar runt på barngruppen. Idag är alla i den turkosa gruppen här. 

Fares är tillbaka från sin långa ledighet och Emma har kommit hem igen efter en lång 

utlandssemester.  

   Men någonting har hänt. Jag ser att barnen inte vill. De visar det med sin kropp. De skruvar 

på sig, kropparna vrider på sig, några ligger på golvet och några kryper bakåt. De lyssnar inte, 

utan pratar med varandra istället. Jag höjer rösten. ”Hallå! Nu ska vi börja! Stegvissamling! 

Hör ni mig?”. Ingen reaktion. Jag brukar vanligtvis inte höja rösten utan använda min vanliga 

röst i olika tonfalls lägen, som hårt eller mjukt tonfall. Lia och Ella pratar om sin teater som 

de ska göra under eftermiddagen, Max och Alex diskuterar något annat viktigt och de är fullt 

upptagna med varandra. Anders och Karin har tagit upp de lila små samlingsmattorna och 

använder dem som solfjädrar. Jag suckar. Oturligt att min kollega Elsa skulle vara sjuk just 

idag, muttrar jag tyst för mig själv. Det betyder att Carina blir tvungen att lägga upp maten 

och att jag ”blir själv” på samlingen.                                

   Irritationen växer och jag känner mig maktlös inombords. Vad ska jag göra? Jag söker 

ögonkontakt med barnen. Min blick vandrar runt. Jag ser att Ia tittar på mig. Ia är ett 

observant barn som gärna vill vara tillags. Hon ser att jag är irriterad och försöker hjälpa 
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mig; ”Men hörrni. Samlingen börjar nu!”. Fortfarande ingen reaktion från de andra barnen. 

Jag försöker höja rösten. Tillrättavisa. ”Sätt dig upp! Sitt på mattan! Hörde ni sista frågan? 

Hallå?!? Hörde ni vad jag frågade?”. Jag hör mig själv låta som de där gamla förskollärarna 

som jag aldrig skulle bli som. Tjatig och gnatig. Jobbig. Som inte lyssnar på barnen. Vad ska 

jag göra? Jag tar ett djupt andetag och släpper ifrån mig Snigeln och Valpen, som jag håller 

bakom ryggen. ”NU är det nog!” säger jag med ett bestämt tonfall. Jag kryper över mattan 

och sätter upp de barn som ligger ner. Jag rynkar på ögonbrynen och försöker se så arg ut jag 

kan. Nu tystnar barnen äntligen.  

   Jag sätter mig återigen på min samlingsmatta och tittar runt på barnen. ”Hörrni kompisar, 

vad är det som är fel?”. Jag använder ett uppgivet tonfall och slår ut med armarna. ”Det är 

tråkigt med Stegvissamling”, säger Lia bestämt. ”Ja, det är jättetråkigt”, säger Max. Flera barn 

nickar och utbrister; ”Det tycker jag med!”. Ia tittar snabbt på mig och säger ”Jag tycker det är 

roligt med Stegvis samling!”. Jag undrar för mig själv om hon säger det för att hon tycker det, 

eller om hon vill göra mig glad. Suck. ”Okej, men vad är det som är tråkigt med 

Stegvissamlingen då?”, frågar jag barnen. ”Den är så lååånnnggggg”, svarar Ella och drar ut 

på ordet lång för att illustrera att hon verkligen tycker att samlingen är för lång. Flera barn 

nickar. ”Vi bara pratar om tråkiga saker”, säger Alex. Jag förklarar för barnen att det är viktigt 

att lära sig både impulskontroll och att kunna identifiera ett problem. De tittar misstroget på 

mig.  

   Tankarna rusar i huvudet. Vad ska vi göra? Det blir inget lustfyllt för någon att ha en 

samling som bara går ut på att få dem att lyssna och sitta stilla. ”Okej, men vad ska vi göra då, 

tycker ni? Vi kan ta ett varv så att alla får chans att säga vad de tycker. Vi kan börja med 

Ella”, säger jag trött. Det blir en livlig diskussion mellan barnen. Några vill ta bort Stegvis 

samlingen helt. Några andra vill korta ner samlingen. Lia vill bara leka lekarna som vi gör på 

slutet. Ella vill bara att Snigeln och Valpen ska komma och prata. ”Vi kan inte ta bort 

samlingen”, protesterar jag. ”Det är viktigt att ni lär er dessa saker”. Eller kan vi ta bort 

samlingen? Jag tänker på föräldrarna och de veckobrev som jag skriver, där jag varje vecka 

berättar vad vi gjort inom läroplanens olika målområden och då speciellt hur vi arbetar med 

empati och ansvarskänsla eftersom det är vår fokuspunkt.  

   Det knackar på dörren och Carina sticker in huvudet. Maten är färdig. ”Vi får fundera mer 

på vad vi kan göra, helt enkelt”, säger jag för att avbryta barnens diskussion. ”Nu är maten 

färdig och vi tar och sjunger avslutningssången”.  
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   Jag funderar mycket på vad barnen har sagt. Det blir inget lustfyllt att arbeta med något som 

barnen bara protesterar mot. Hur mycket rätt har vi som vuxna att bestämma över vad barnen 

ska lära sig? Jag känner mig kluven i frågan.  

Återspegling	  
Jag har i tre berättelser gestaltat hur vi arbetar med att skapa fria och solidariska medborgare, 

där likabehandling är det övergripande temat. När jag läser berättelserna ser jag hur de 

genomsyras av olika värdekonflikter som mellan mitt syfte och det praktiska handlandet, när 

jag vill skapa fria individer som kan välja själva men väljer åt barnen vid legovalet. Eller när 

jag vill att alla ska få uttrycka det som de tycker, men trycker ned Alex åsikter för att de inte 

passar mig.  Eller när syftet med Stegvissamlingen är att skapa solidariska människor men jag 

tvingar barn att vara med i en samling som de inte vill ha. Stegvis är en material som, om 

barnen hade velat delta, lär dem emotionell kompetens och sociala färdigheter.  

   Till grund för dessa värdekonflikter finns det konflikter mellan mina normer och 

värderingar, samhällets normer och värderingar samt barnens normer och värderingar. Det blir 

en barnsynsfråga där jag omedvetet och medvetet tycks använda mig av olika maktstrategier 

för att uppfylla vissa syften. Det är här som mitt dilemma ligger. Är mina handlingar kloka 

utifrån de syften som jag har? Jag vill bidra till att utveckla fria och självständiga individer 

som säger vad de tycker och tänker och som är solidariska med sina medmänniskor. För att 

skapa detta använder jag min makt som vuxen för att forma barnen. Det blir ett dilemma då 

jag inte vet hur mycket jag ska lyssna på barnens åsikter och tankar, mina normer och 

värderingar eller fortsätta med verksamheten utifrån de syften som jag har.  

   Det finns en maktrelation mellan vuxna och barn, där barn oftast har mindre makt än vuxna 

och denna maktrelation framträder tydligt i berättelserna. I alla tre berättelserna styr mina 

normer över vad barnen ska få göra eller vad som är okej att säga.  

   Samhällets makt styr både barn och vuxna på förskolan med förhållningsregler, 

styrdokument och lagar. Vi är ålagda från kommunen att arbeta med de punkter som 

föräldrarna angett som lite sämre än förra året i brukarundersökningen. Detta år var det empati 

och ansvarskänsla som blev vår fokuspunkt och därmed arbetet med Stegvismaterialet, som 

barnen inte vill arbeta med. Det finns också barn som har makt över andra barn som Alex 

medvetna eller omedvetna makt över Ahmed. Det finns barn som väljer efter andra barn eller 

efter vad de tror att de vuxna tycker om, som Ias försök under stegvissamlingen att hjälpa mig 
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med att få kompisarna att lyssna när samlingen skulle starta.  

   Min strävan är att arbeta på en förskola där makten är utjämnad så mycket det går, men 

undrar vad som krävs av mig för att nå dit. Handlar jag klokt genom att bestämma att material 

ska introduceras könsuppdelat? Handlar jag klokt när jag tvingar barn att delta i aktiviteter 

som de inte vill delta i?  

   Jag har en önskan att mina barn på min förskola ska gå ut förskolan och förstå att de har 

möjlighet att bli vem de vill, att vara vem de vill oavsett kön, klass, etnicitet, sexuell läggning 

eller funktionsnedsättning. De ska våga ifrågasätta varandra, vuxna och de värderingar och 

normer som de möter. De ska våga säga vad de tycker och tänker. Dessa är mina normer och 

de avspeglas i det arbete som jag gör med barnen. Samtidigt sker det hela tiden förhandlingar 

om vad som är normalt. Kön till exempel skapas och upprätthålls genom olika val, handlingar 

och ord mellan barnen, mellan vuxna och mellan barn och vuxna. Även mina normer om 

normalitet avspeglas i verksamheten, som mina normer om ett önskvärt beteende där kön inte 

spelar någon roll. Detta avspeglas i min irritation över könsstereotypa yttranden där jag som 

vuxen försöker bryta normer genom att välja åt barnen. Men jag är osäker. Är de strategier 

som jag använder kloka, när barnen ändå protesterar mot dem? Är det klokt att välja åt barnen 

för att jag tror att introduktion av material kan få dem att leka mer med annat material? 

Syfte	  och	  frågeställning	  
Syftet med denna undersökning är att reflektera över mitt handlande i dessa situationer för att 

undersöka vilka värderingar som ligger till grund och hur jag använder min makt för att styra 

och reglera barnens handlande och tänkande. Mina värderingar skapar undermedvetet 

värdekonflikter i alla texter, mellan mina normer, mitt syfte och mitt handlande. Min 

fundering blir om det finns klokare handlingsalternativ och detta vill jag söka reda på genom 

att reflektera över syftet med mina handlingar och om handlingarna avspeglar de syften som 

jag fått syn på.  

   Jag är förvirrad över hur jag ska handskas med mina egna normer och värderingar som 

influerar mitt handlande gentemot barnen. Medvetenhet finns om att vuxna står i maktposition 

gentemot barnen och att denna makt i sin tur hindrar mig i min förståelse av barnens tankar, 

ord och handlingar. Läroplanen anger att vi ska arbeta med jämställdhet, demokrati, 

argumentation, solidaritet och frihet (Skolverket 2010). Det som läroplanen inte anger är hur 

vi ska göra det i praktiken, det blir en tolkningsbar fråga. Genom att belysa mig själv som ett 



 13 

exempel vill jag påvisa svårigheterna och möjligheterna med att vara en vuxen i förskolan 

med egna normer i bagaget och samtidigt försöka arbeta med dessa frågor.  

   Målet är att bli en förskollärare som aktivt lyssnar på och förstår barnen. Genom att belysa 

mig själv så hoppas jag på att skapa en ökad förståelse, inte bara för mig utan för alla som 

arbetar i förskolan, om vikten av att söka kunskap om sina egna normer och därigenom 

handlingar.  

 

Vilka värdekonflikter mellan syfte och handling avspeglas i de tre berättelserna? 

Hur hjälper respektive begränsar mina föreställningar mig i det pedagogiska arbetet? 

På vilket sätt använder jag min makt för att forma barnen? 

Vilka handlingsalternativ kan jag urskilja? 

Metod	  
Jag har gestaltat tre handlingssituationer från min yrkesverksamhet som uttrycker något som 

för mig är återkommande dilemman. De handlingssituationer som beskrivs blir underlag för 

att undersöka, reflektera och tolka mitt handlande. Det är viktigt att mitt dilemma är 

självupplevt då jag är ute efter en förståelse av mitt handlande och nya sätt att handla och 

agera i min yrkesverksamhet.  

   Här passar en hermeneutisk tolkande metod då jag vill undersöka och tolka mitt handlande 

utifrån olika perspektiv. Pedagogerna Ulf Brinkkjaer och Marianne Høyen, beskriver att 

hermeneutik betyder just ”tolka” och det som hermeneutiken vill sätta fokus på är tolkning av 

det som är meningsfullt, till exempel i en text. De beskriver att ”då texter tillkommer på 

grundval av historiska, sociala och kulturella kontexter måste man även betrakta författarens 

historiska samtid i tolkningsprocessen” (Brinkkjaer & Høyen 2013, s. 73- 74). Att ta ett steg 

åt sidan och betrakta mig själv, andra aktörer och ting i berättelsen är en metod för att söka 

nya svar. Här blir också tolkning av teorier i relation till min text, ett led i min undersökning. 

Brinkkjaer och Høyen menar att metodisk hermeneutik väver samman helheten i berättelsen 

med de olika delarna genom tolkning av dessa. Detta kallas ”den hermeneutiska cirkeln” 

(Brinkkjaer & Høyen 2013, s. 75). Idéhistorikern Bernt Gustavsson menar att det finns en 

splittring mellan teoretisk och praktisk kunskap men ”genom att sammanföra och söka förstå 

kunskap utifrån dessa båda utgångspunkter, går det att utveckla förståelsen av tyst och 

praktisk kunskap på ett nytt sätt” (Gustavsson 2000, s. 126). Genom att använda olika 
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teoretiska perspektiv i relation till mitt handlande vill jag bredda min förståelse över både 

helheten och delarna i de gestaltade handlingssituationerna.  

   Jag har valt att använda mig av essäskrivande som undersökningsform, där jag får chans att 

reflektera över mitt och andras handlande utifrån olika teoretiska perspektiv. Essäskrivande 

som metod är framtaget av Centrum för praktiskt kunskap, på Södertörns högskola. 

Journalisten Jo Bech- Karlsen tänker sig att essäskrivande binder ihop reflektion och 

berättelse (Bech- Karlsen 1999, s. 45).  Det är en metod som tilltalar mig då jag får en chans 

att gestalta återkommande dilemman från min yrkesverksamhet, för att sedan reflektera och 

analysera dessa enskilt och tillsammans med min handledningsgrupp via Södertörns högskola. 

Bech- Karlsen refererar till ett stycke av Aril Linneberg som tänker sig att en essä är en 

sokratisk metod där essäförfattaren behöver vara skeptisk och kritisk i dialog med texten (a.a., 

45- 46). Här blir mitt skrivande bryggan mellan tolkningen och de gestaltade berättelserna.  

Genom hela skrivprocessen studerar jag berättelserna utifrån olika teoretiska perspektiv och 

med olika infallsvinklar. Arbetslivsforskaren Maria Hammarén menar att skrivande kan ses 

som en metod som synliggör den kunskap som jag fått genom erfarenhet och som verktyg för 

reflektion (Hammarén 2005, s. 17).  

   Gustavsson återger sociologen och filosofen Jürgen Habermas resonemang om makt. 

Habermas tänker att det finns olika perspektiv i samhället som är svårtolkade, bland annat 

maktperspektiv. Gustavsson skriver; ”därför måste den hermeneutiska förståelsen 

kompletteras med kritiska verktyg, som gör det möjligt att analysera hur makten utövas i 

samhället” (Gustavsson 2000, s. 126). För att kunna problematisera och diskutera mitt 

dilemma utifrån olika teoretiska perspektiv med fokus på makt och normalitet, har jag valt ett 

normkritiskt förhållningssätt. Normkritik innebär, enligt pedagogen Anette Hellman, en 

granskning av olika samverkande processer där maktobalans finns närvarande, i ett försök att 

förstå hur dessa skapas och upprätthålls (Hellman 2013, s. 32).  Pedagogen Hillevi Lenz 

Taguchi tänker att det som ska granskas är ”det som gör det möjligt att säga och göra något 

på ett accepterat normalt respektive avvikande sätt” (Lenz Taguchi 2011, s. 176). Jag 

kommer att undersöka om mina egna normer och hur de uttrycks i handling, skapar 

maktobalanser och normer om avvikande, respektive normalitet. 

   Jag kommer till och börja med att diskutera begreppen demokrati, delaktighet och 

inflytande. Sedan kommer jag att rikta blicken mot mig själv och de sätt som vi arbetar med 

demokrati i förskolan. Detta genom att sätta fokus på de tre teman som vi arbetar med på 
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förskolan; val, empatiska förmågor, samt barnens egen kultur. I temat val ser jag två 

problematiska spår; att barnen inte får bestämma över något som är viktigt för dem och 

konformitet. Dessa diskuterar jag i kapitel ”val”, för att sedan gå vidare och undersöka hur vi 

arbetar med empatiska förmågor och barnens egen kultur.  

   Vidare studerar jag om eller hur mina normer eller värderingar influerar arbetet i 

barngruppen samt mitt agerande i de olika handlingssituationerna. Avslutningsvis reflekterar 

jag över de tre teman som pedagogen Anette Emilson upptäckt och som hon upplever bidra 

till en jämnare maktfördelning mellan två individer. Dessa är ”närmandet av barns perspektiv, 

emotionell närvaro, samt lekfullhet” (Emilson, 2014, s. 120). 

   Alla namn i texten är fingerade.     

Demokrati,	  delaktighet	  och	  inflytande	  
Demokrati kan ses som ett av de överordnade värden som avspeglas i de styrdokument som 

finns på förskolan idag. I läroplan för förskolan beskrivs det att: ”förskolan ska aktivt och 

medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles 

gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem” (Skolverket 2010, s. 8).  

Läroplanen anger inte hur demokratibegreppet ska tolkas. Pedagogen Katarina Ribaeus menar 

att det blir upp till pedagogerna att diskutera samt finna lösningar på hur arbetet med 

demokrati ska utföras (Ribaeus 2014, s. 25). Demokrati är ett både ett svårtolkat begrepp och 

arbetssätt och detta kommer jag att försöka bena ut i min undersökning.  

   För att förstå begreppet demokrati behövs det studeras närmare. Filosofen Allan Janik 

tänker att vissa begrepp skapar förvirring och att det finns begrepp, som demokrati där det 

finns inbyggda motsättningar i tolkningen. Janik kallar dessa ”i-grunden-omstritt-begrepp” 

(Janik 1991, s. 28-29). Janik anger olika kriterier för detta såsom att begrepp av det här slaget 

är värderande, ”ett sammansatt begrepp”, de olika beståndsdelarna i ett begrepp är hierarkiskt 

ordnade, ha ”en öppen struktur” och att det finns två sidor som är villiga att diskutera och 

debattera saken. Grundtanken är att det finns flera sätt att tolka innebörden i begreppet och att 

dessa tolkningar leder till oenigheter. Detta är viktigt att ha en medvetenhet om för att kunna 

föra en dialog om innebörden i begreppen (a.a., s. 29- 31). Demokrati är ett begrepp som kan 

innefattas av alla aspekter som gör det till ”i grunden omstritt begrepp”. Det är svårt att 

analysera och beskriva demokrati då det beror på vem, på vilken sida, som ska beskriva 

innehållet i ordet.  
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   Pedagogen Gunnel Colnerud menar att det värde som genomsyrar hela förskolans läroplan 

är just demokrati. För att uppnå dessa värden som ingår i begreppet demokrati behöver 

barnen ”fostras till vissa dygder: rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande” 

(Colnerud 2014, s. 38). Här ligger fokus på att barnen ska fostras till att uppnå vissa dygder 

och även detta är ett värde som ingår i den kultur som vi lever i idag. Pedagogen Robert 

Thornberg tänker att värden är dels något som skapas tillsammans i en viss kultur och ”kan på 

så sätt ses som sociala konstruktioner” och detta blir den sociala dimensionen av värden 

(Berger & Luckmann 1976, ref. i Thornberg 2014, s. 20). Demokrati innehåller alltså olika 

konstruerade värden, utifrån det samhällsklimat som råder idag. För mig är detta viktigt att ha 

i åtanke då mitt handlande baseras på de rådande värden som är aktuella idag, tillsammans 

med de värden som jag själv konstruerar utifrån dessa och de som vi på förskolan konstruerar 

tillsammans. Thornberg fortsätter beskriva den individuella dimensionen som består av de 

omtolkade värden som finns i samhället. En individ tolkar och omvandlar dessa värden och 

gör dem därmed till sina personliga konstruktioner (a.a.). Dels finns det alltså olika 

konstruerade värden i samhället som går att läsa i olika styrdokument. Sedan finns även de 

värden som just jag har och som baseras på min erfarenhet. Min personliga erfarenhet ligger 

sedan som ett filter när jag tolkar händelser, dialoger eller texter som jag möter i samhället. 

De kommer till uttryck i min berättelse när jag väljer åt barnen eller när jag omedvetet trycker 

ned Alex för att få honom att förstå att när han inte är på förskolan, ser saker lite annorlunda 

ut. Mitt syfte är att skapa ett demokratiskt klimat men det krockar med mina underliggande 

normer. Genom min erfarenhet och tolkning blir mina handlingar motsägelsefulla i relation 

till det ursprungliga syftet.  

  Begreppen delaktighet och inflytande är också viktiga att inleda denna text med då de båda 

är olika aspekter, som ingår i begreppet demokrati. Ribaeus tänker att dessa är viktiga 

aspekter som ingår i demokratibegreppet men påpekar samtidigt att dessa begrepp, i likhet 

med det som Janik beskrev ovan, är motsägelsefulla (Ribaeus, 2014, s. 20, 23). Pedagogen 

Klara Dolk menar att delaktighet i förskolan handlar om att barnen kan påverka det som sker, 

vara delaktig i skapandet av normer och sociala relationer. Genom att fokusera på barns och 

vuxnas delaktighet i förskolan blir det: 

 

(…) därmed ett sätt att undersöka föreställningar om vad barn och vuxna får göra, vad 

de kan påverka, vad de tillåts tycka och tänka kring, vems idéer som tillåts bidra till 
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förändringar och vilka möjligheter de har till motstånd. (Dolk 2013, s. 33). 

 

Delaktighet är alltså något relationellt som sker i mötet mellan människor och som ständigt 

skapas och omskapas genom normer, värderingar, makt och motstånd. Dolk beskriver vidare 

att delaktighet uppstår mellan individer och att delaktighet således är ihopkopplat med makt 

genom dess relationella innebörd (a.a., s. 180).  

   Hur skiljer sig då begreppet delaktighet mot begreppet inflytande? Dolk hänvisar till Moira 

von Wrights, professor i pedagogik, resonemang om inflytande. Genom demokratiska 

beslutsprocesser ges barnen möjlighet att påverka och detta kallas då för inflytande (von 

Wright 2009, ref. i Dolk 2013, s. 178). För att koppla begreppen till min yrkespraktik så 

utövar barnen inflytande när vi röstar om vilken väg vi ska gå vidare utomhus eller när vi 

röstar om vilken bok som vi ska läsa på vilan. Barnen ges också möjlighet att delta i ett flertal 

individuella val under dagen. Delaktighet, däremot, skapas och omskapas i vardagens dialoger 

och händelser, mellan barn och vuxna, barn och barn samt mellan vuxna och vuxna. Jag tolkar 

detta som att ju mer delaktighet vi har, desto mer möjligheter till motstånd. Vilka mer 

arbetssätt kan jag se i berättelserna som visar hur och på vilket sätt vi fokuserar på barns 

delaktighet och inflytande? 

   I texterna beskriver jag olika strategier för detta. Vi har valsamlingar där barnen får välja på 

olika aktiviteter under förmiddagen och även olika val till vilan samt fria matplatser och 

samlingsplatser. Barnen håller i egna samlingar där de får välja innehåll. I den fria leken efter 

vilan väljer barnen fritt rum och material. Vi har en önskelista för aktiviteter som barnen 

önskar göra, titta på, spela eller köpa in. Vi har samlingar med fokus på problemlösning, 

empati och ansvarskänsla. Vi arbetar med olika genuspedagogiska strategier som 

kompensatorisk pedagogik, könsneutral pedagogik och diskussioner om kön/ genus/ 

samhälleliga frågor för att uppnå jämställdhet.  

   En viktig sak som jag insett är att ta in barnens egen kultur i det dagliga arbetet på förskolan 

och våga diskutera det som de ser och hör i samhället, på film och i böcker; våga ta in 

samhället på förskolan och ifrågasätta normer och värderingar som till exempel genom att titta 

på filmen Frost och diskutera denna.  

   När jag läser detta avsnitt ser jag att de avspeglar tre olika teman för att arbeta med 

demokrati och utvecklande av demokratiska medborgare. Dels arbetar vi med individens fria 

val genom att uppmuntra val mellan olika alternativ. Detta kan ses som möjlighet till 
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inflytande. Vi arbetar sedan med att utveckla barnens empatiska förmågor för att främja 

solidaritet med andra medmänniskor. Detta gör vi bland annat genom att använda 

Stegvismaterialet eller diskutera olika teman såsom kärlek. Det sista temat som jag ser är att 

vi arbetar med är barnens egen kultur. Med hjälp av olika genuspedagogiska inriktningar 

använder vi barnens intressen för att skapa diskussioner och introducera material, bland annat 

genom barnens önskelista. Barnen önskar det som är viktigt för dem och genom önskelistan 

har vi tittat på olika filmer, läst böcker, spelat spel, fått en Ipad inköpt, spelat teater själva och 

introducerat nytt önskat material. Genom att aktivt diskutera det vi tittar på, gör eller säger 

hoppas vi på att bredda barnens syn på de könsroller som finns i samhället.  

  Dolk beskriver utbildningsfilosofen Gert Biestas tankar om inflytande och delaktighet, 

kopplat till demokrati: 

 

Utifrån Biestas tankar om demokrati handlar demokrati däremot inte enbart om att 

göra val och fatta beslut inom ett sammanhang – ett samhälle eller en förskola – som 

redan är färdigt och definierat, det handlar också om att de ramar eller normer som 

konstituerar ett samhälle eller en förskola är öppna för förhandling. (Biesta 2011, ref. i 

Dolk 2013, s. 179).   

 

Genom röstning och val utövar barnen på min förskola inflytande och de blir delaktiga genom 

diskussioner, samtal, maktförhandlande och motstånd.  

Val	  
Det första temat som vi arbetar med för att utveckla barnens demokratiska medvetenhet är 

olika val. Jag beskriver att vi har ett flertal olika val på förskolan, som valsamlingar, vilval, 

fria matplatser och samlingsplatser, en önskelista samt fritt val av rum och material. Jag 

beskriver i texten att när barnen sätter sig vid samling eller när barnen slår sig ned för att äta 

lunch kan de fritt välja vilken pedagog eller kompis som de vill sitta bredvid.  

   Pedagogen Anette Emilson återger pedagogen Tomas Englunds resonemang om olika 

demokratiska uppfattningar. Han har identifierat två huvudinriktningar, normativ, samt 

funktionalistisk demokratiuppfattning. Emilson beskriver att den normativa 

demokratiuppfattningen kan delas in i två former, deliberativ demokrati samt 

deltagardemokrati. Den deliberativa uppfattningen förordar olika uppfattningar och ser 
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argumentation som betydande för demokrati. Deltagardemokratin framhäver deltagande i 

demokratiska beslutsprocesser samt fokus på olika dygder och människans moral (Emilson 

2014, s. 118- 119). Dessa är två olika sätt att se på begreppet demokrati och jag tolkar att den 

ena uppfattningen betonar kritiskt tänkande medan den andra uppfattningen lyfter fram 

betydelsen av beslutstagande och solidaritet. Emilson hänvisar till sin egen studie från 2008 

där hon menar att det finns en oenighet om vilken linje av dessa två som forskare inom 

förskolan förordar (a.a., s. 120). Hon har även uppmärksammat att inom förskolan verkar 

värdena snarare ligga på en individuell nivå där individens fria val ses som en del av den 

praktiska handlingen för att arbeta med demokrati (a.a., s. 122). Efter vad jag har beskrivit 

ovan kan jag se att detta är något som efterlevs på min förskola. Att ge barnen många fria val 

har jag sett som en del av vårt demokratiuppdrag. Ur detta kan jag urskilja två problematiska 

spår; att vuxna definierar och har svårt att urskilja vart gränserna ska gå över vad barnen får 

vara med och bestämma om, samt konformitet. 

 

Bestämma	  över	  det	  som	  inte	  är	  viktigt	  
Pedagogen Birgitta Qvarsell tänker att den allmänna synen på barns beslutanderätt handlar om 

en mognadsprocess och att vuxna anser att barnen inte är mogna för att delta i vissa beslut 

(Qvarsell 2011, s. 66). Är det så jag ser barnen? Att de inte är mogna nog? Vad är det som jag 

låter barnen bestämma över?  

   Dagarna på förskolan är fyllda med olika val för barnen, som var de vill sitta vid matbordet 

eller vid samlingen, fri tillgång till allt material på förskolan, hur mycket och vad de vill äta, 

de håller i egna samlingar samt väljer aktivitet vid valsamlingen. Samtidigt har de liten chans 

att påverka det som rör de dagliga rutinerna, till exempel att stanna inne när vi ska gå ut eller 

välja något annat än det som erbjuds vid valsituationen.  

   Dolk beskriver att detta kan ses som en obemärkt styrning, skapad av oss vuxna och detta 

blir ett sätt att visa den makt som vi besitter, fast dock utan auktoritär styrning, då barnen tror 

att de väljer själva (Dolk 2013, s. 88- 90).  Att vuxna ska fostra barnen och att barn ses som 

passiva mottagare av det som de vuxna ska överföra, menar Dolk, utgår från en traditionell 

syn på arbetet med likabehandling (a.a., s. 24- 25). I grund och botten har inte barnen fått vara 

med och välja om de skulle vilja ha alla dessa val utan det är något som vi vuxna bestämt. 

Detta utifrån olika syften som att göra barnen till demokratiska medborgare och därför behövs 

det skapas ordning, organisera verksamheten och skapas kontroll. Etnologerna Billy Ehn och 



 20 

Orvar Löfgren tänker att detta kan ses som en form av disciplinering i sig, där nyckelorden för 

detta är ”Scheman, Planering, Strukturering, Samarbete” (Ehn & Lövgren 2001, s. 34). 

Mycket av våra dagliga rutiner är strukturerade efter planering och scheman och därför ges 

barnen liten chans till inflytande över våra dagliga rutiner. Å andra sidan vet jag inte om dessa 

beslut är viktiga för barnen. De kanske tycker att det är viktigare att få välja pålägg eller att få 

sitta med valfri kompis vid lunchen. Det som är viktigt för barnen kan ses som oviktigt för 

mig och tvärtom. För att koppla detta till makt blir det alltså vi vuxna som har makten att 

definiera vilka värden som är överordnade och hur och på vilket sätt dessa värden ska 

överföras till barnen. Det beskrivs i läroplan för förskolan att vi ska arbeta med barn 

delaktighet och inflytande och som jag tolkar det blir det en del av att skapa demokratiska 

medborgare (Skolverket 2010). Detta vilar alltså på en form av överföringspedagogik då 

barnen inte är med och tar beslut när det gäller något som de vill eller inte vill, som när jag 

väljer åt barnen vid legovalet. 

      När jag sätter upp alla flickornas bilder på legovalet har jag ett syfte med det och jag 

använder kompensatorisk pedagogik. Eidevall tänker att det behövs olika strategier för att 

arbeta med genuspedagogik och förordar en blandning av de metoder som finns (Eidevall 

2011, s. 202). Därför valde jag denna gång den kompensatoriska pedagogiken. 

Jämställdhetspedagogen Kristina Henkel beskriver att både flickor och pojkar lär sig olika 

saker under sin uppväxt genom att begränsas av normer och värderingar om hur en flicka eller 

pojke ska vara. Därigenom får varje könskategori ”ett begränsat handlingsutrymme” (Henkel 

2006, s. 13). Den kompensatoriska genuspedagogiken som arbetsmetod syftar till att dela upp 

flickorna och pojkarna i olika grupper, där de får träna på olika saker. Meningen med detta är 

att bredda och förändra de normer som finns om vad det är att vara flicka, respektive pojke 

(a.a., s. 66). Tanken bakom att introducera legohörnan och legofigurerna i delade grupper 

hade alltså syftet att ge alla barn samma möjligheter och att de inte ska vara begränsade av 

normativa val. Jag funderar mycket på vad jag menar med att skapa fria individer och om att 

bestämma åt barnen är den klokaste vägen, när de klart och tydligt inte vill delta i val eller 

samlingar.   

   Detta går att se ur olika synvinklar. I vanliga fall diskuterar vi pedagoger det som vi tror att 

barnen är intresserade av. Vi har en timme reflektionstid i veckan då vi reflekterar över 

dokumentationer och observationer från den gångna veckan, för att sedan planera 

upp ”valgrupper” och aktiviteter utefter vad som framkommit under reflektionen. Det är 
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sällan några protester då vi aldrig ser någon valgrupp som full. Om tolv barn väljer att arbeta 

med lego har vi antingen två grupper efter varandra med legoval eller två grupper tillsammans 

med två pedagoger. Samtidigt är det vi vuxna som definierar vad barnen ska få välja mellan 

och om något barn protesterar blir de ofta inte lyssnade på. Dolk har skrivit en avhandling om 

barns delaktighet i förskolan och hon har bland annat undersökt just valstunden. Hon menar 

att barnen ”uppfattar valstunden som en begränsning av sina valmöjligheter…” (Dolk 2013, s. 

91). Jag ser också att valstunden kan bli begränsande om det är val som barnen inte har något 

intresse av att delta i, som när alla flickor protesterade mot legovalet.  

   Att barn protesterar kan ses som en form av motståndshandling och Dolk kallar detta för 

vardagsmotstånd (a.a., s. 34). Samtidigt som valen kan vara begränsande och barnen reagerar 

med motstånd så behöver barn gränser. Pedagogen Katarina Ribaeus tänker att: 

 

Barns inflytande ses ofta som något som är positivt och gott men det innebär även 

vissa risker. Det kan handla om att barn får ett ansvar som de inte är redo för men 

också om att inflytande blir liktydigt med att bli hörd. (Ribaeus 2014, s. 22). 

 

Jag tänker att detta är en viktig aspekt av barns inflytande och delaktighet. Jag har mött 

otaliga familjer under mina yrkesverksamma år inom förskolan där barnens minsta protest 

eller viljeyttring tas på största allvar. I dessa familjer blir det ofta barnen som styr och i mina 

ögon blir detta gränslöst då barnen inte alls är mogna för att bestämma om de till exempel ska 

gå till förskolan när de är sjuka, eller komma när de har lediga föräldrar hemma. ”Men han 

ville gå hit”, är en kommentar jag ofta hör på min arbetsplats. Jag tänker att barn behöver 

ramar och gränser men att det samtidigt handlar om hur vi vuxna sätter och genomför dessa 

gränser så att barnen upplever sig lyssnade på. Vid legovalet hade jag tagit ett beslut att alla 

flickor skulle arbeta med lego och jag ser att jag hade kunnat förmedla detta beslut på flera 

andra sätt. Genom att förbereda dem innan, förklara syftet, skapa en dialog under valet eller 

förhandla med barnen tror jag barnen hade upplevt sig mer delaktiga än vad de var när jag sa 

nej, utan förhandling.   

Konformitet	  
Jag skildrade innan att jag kan se två problematiska spår i arbetet med barnens val. Det ena är 

att barnen får inflytande över sådant som inte var viktigt för dem och det andra är konformitet. 

I min berättelse beskrivs att vi gör en kartläggning utifrån vår likabehandlingsplan 
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tillsammans med barnintervjuer. När jag gjorde denna kartläggning började jag fundera på om 

pojkarna är rädda för Alex och därmed väljer att göra samma sak som honom. Utifrån ett 

socialpsykologiskt perspektiv kallas detta för konformitet. David Myers, professor i 

psykologi, beskriver att konformitet är en beteendeförändring som görs för att passa andras 

uppfattningar eller handlingar. Det finns olika aspekter av konformitet och en av dessa kallas 

eftergivenhet eller foglighet. Orsaken till att individer fogar sig efter andras åsikter eller vilja 

kan bero på obehag att inte tycka som alla andra, eller att ”reap a reward or avoid a 

punishment” (Myers 2010, s. 220-221). När Alex är borta från barngruppen uppmärksammar 

vi att den oftast könsuppdelade leken blir mer öppen. Jag funderar på om pojkarna fogar sig 

efter Alex för att de är rädda för honom, eller om det beror på ålder. Alex är äldst på 

avdelningen och det kan vara en anledning till att pojkarna underordnar sig hans vilja eller 

åsikter. När Ahmed säger att Frost är en tjejfilm kan det vara så att det kan leda fram till en 

belöning i form av att få vara med Alex och leka, eller undvikande av straff; att inte få vara 

med och leka.  

   Under Stegvissamlingen försöker Ia hjälpa till genom att få kompisarna att lyssna på mig 

när samlingen ska starta. Detta kan också ses som att hon försöker foga sig efter min vilja, 

kanske för att hon vill undvika att jag blir arg eller att hon vill ha en belöning i form av positiv 

bekräftelse av den vuxna. Myers tänker att risken för konformitet ökar när en individ i en 

grupp har hög status (a.a., s. 249). Detta kan ses ur olika perspektiv. För både Ahmed och Ia 

kan ålder och kön spela in på hur de anpassar sig efter de normer som de anser är gällande, 

just då. Filosofen Michel Foucault tänker att de normer som en auktoritet har, internaliseras 

av omgivningen genom normerande blickar. Dessa blickar skapar normalitet och avvikelser. 

Detta skapar en maktrelation mellan de som blir granskade och de som granskar och 

normerar. De individer som blir granskade anpassar sig sedan efter omgivningens blickar och 

försöker modifiera sitt beteende utefter vad de tror att omgivningen har för syn på dem 

(Foucault 1975/ 2006, ref. i Hellman 2013, s. 39). När Alex är hemma från förskolan råder 

andra normer än när han är närvarande. Det kanske är så att han är den som blir granskad då 

han är äldst och att han sedan försöker anpassa sig efter de andras förväntningar på hans 

normer. Om det är på det viset borde det bli svårt för Alex att omvandla sina normer då 

förväntningarna på honom som normerande redan kan vara bestämda. Å ena sidan är det inte 

enbart Alex normer eller värderingar som avgör hur de andra barnen kommer att agera i 

närheten av honom. Alex normer går i viss utsträckning i led med de normer och värderingar 
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som råder just nu. Professorn Bronwyn Davies tänker sig att barn snabbt lär sig hur de ska 

positionera sig själva och andra, på det rätta viset; som pojke eller flicka. Detta för att 

samhället vill behålla en social ordning och därmed krävs det att barnen lär sig positionera sig 

efter sin köns identitet (Davies 1987, ref. i Davies 2003, s. 27). Å andra sidan beror det till 

stor del på vilken kultur som barnen växer upp i och vilka värderingar och normer som är 

rådande i den miljö som barnen växer upp i.  

   Hellman menar att ålder är en kategori som är kulturellt och socialt uppbyggd. Om vi 

studerar kategorin ålder ser vi att den kategorin också är maktproducerande på det sättet att 

det finns olika förväntningar utifrån ålder och därmed också olika grader av inflytande 

(Hellman 2013, s. 35). Om jag ser mig själv i samma position som Alex gentemot Ia, som en 

person som blir granskad, försöker jag då anpassa mig efter barnens normer? Nej, är mitt svar 

på detta. Jag har min egen agenda som utgår från mina normer och värderingar. Myers 

beskriver att inom socialpsykologin finns det ett uttryck som kallas psykologisk reaktans, som 

är vanlig i västvärlden då vi förordar både självständighet och egen frihet. Reaktans kan ses 

som en motreaktion mot socialt tryck och när någon hotar en individs frihet så väljer 

individen att göra eller säga tvärtemot (Myers 2010, s. 256). Detta skulle kunna vara en 

anledning till att jag reagerar starkt och tvärtom när jag ser att andra böjer sig för socialt tryck. 

Jag har ofta varit en person som gått mot strömmen och gjort tvärtom mot vad jag borde göra. 

Jag ser att detta inte riktigt passar sig i den yrkesroll som jag valt då det är många instanser 

och personer att förhålla sig till; stadsdelen, chefen, kollegor, föräldrar och barn. Jag är alltså 

inte helt autonom. Jag anpassar mig inte efter barnens normer, men däremot efter de lagar och 

riktlinjer som finns för förskolan och till de andra vuxna runt omkring. Foucault tänker att 

makten går som en röd tråd ”genom hela samhällskroppen” där den sedan binder samman, 

ordnar och rättar till (Foucault 1976/ 2002, s. 104- 105). Barnen både utövar makt och gör 

motstånd, jag utövar makt och gör motstånd och statens makt löper genom alla dessa 

relationer.  

Empatiska	  förmågor	  
Den andra delen i arbetet med demokrati och solidaritet är utvecklandet av barnens empatiska 

förmågor genom att arbeta med Stegvismaterialet och känslosamlingar. Vid dessa samlingar 

pratar vi om olika känslor, använder oss av problemlösning och leker samarbetslekar. 

Filosofen Fredrik Svenaeus diskuterar begreppet emotionell intelligens, som uppfanns av 
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Daniel Goleman (Svenaeus 2009, s. 88). Goleman tänker att det finns två delar av emotionell 

intelligens; ”att kunna känna och behärska sitt eget känsloliv, så är den andra halvan att 

känna av andras känsloliv och att kunna svara an på deras känslor på ett klokt sätt”(a.a., s. 

94). Detta tänker jag är viktigt för att kunna utvecklas till en demokratisk och solidarisk 

människa. Ribaeus beskriver den komplexa vardagen i förskolan där det är fokus på individen 

och att den ska kunna uttrycka sina egna åsikter, men samtidigt även kunna fungera i grupp 

och kunna ta beslut tillsammans (Ribaeus 2014, s. 155). Det blir en komplex situation, att låta 

individen få göra egna val och uttrycka sina tankar och åsikter, samtidigt som gruppen ska 

ägnas uppmärksamhet. Ur en genuspedagogisk synvinkel har vi valt att arbeta med empati för 

att ge alla barn samma möjligheter att känna igen och uttrycka sina egna känslor samt förstå 

andras känslor och handlingar.  

   Under Stegvissamlingen i berättelsen gör barnen motstånd genom att inte lyssna när den 

börjar. De skruvar på sig, pratar om andra saker och uppmärksammar inte mina försök att 

starta upp samlingen. Foucault beskriver att det finns många olika sorters motstånd, som till 

exempel samordnade motstånd, spontana motstånd eller kompromissvilliga motstånd 

(Foucault 1976/ 2002, s. 106). Barnens agerande kan tolkas som ett spontant motstånd. Jag 

märker att de inte är intresserade av samlingen och vi diskuterar tillsammans, vad de anser att 

vi ska göra. Här blir jag förvirrad när det gäller hur mycket som vi ska uppmärksamma 

barnens åsikter.  

   Jag beskrev innan att jag vill att barnen ska utveckla kritiskt tänkande. Dolk tänker att ett 

kritiskt tänkande utvecklas genom att de vuxna har inställningen att det inte enbart finns ett 

rätt svar utan att barnen uppmuntras att finna flera svar på vad som till exempel är rättvist 

eller jämställt. Det handlar alltså om att inte enbart överföra de normer och värderingar som vi 

vuxna vill lära barnen (Dolk 2009, s. 71). När vi satt i samlingen lät jag barnen uttrycka sina 

åsikter och vara kritiska, men samtidigt tvivlade jag på att de kunde fatta kloka beslut om att 

ta bort eller ha kvar Stegvissamlingen.  

Barnens	  kultur	  
Den tredje delen som vi arbetar med är barnens kultur genom att använda önskelistan som 

utgångspunkt för diskussioner om de värderingar och normer som ligger inbäddade i det som 

barnen är intresserade av. När vi sitter vid lunchbordet är Cia stolt över att vi ska titta på 

filmen Frost då det var hennes önskan på önskelistan. Jag beskrev innan att jag upplevde det 
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viktigt att våga ta in barnens kultur på förskolan och aktivt diskutera de normer och fördomar 

som finns inbäddade i denna. Jag använder ordet ”våga” då jag upplever att det länge varit 

standard på förskolan att hålla samhällets normer, värderingar och orättvisor utanför. Det ses 

inte heller som särskilt pedagogiskt att använda annat material än ”lärandematerial”. Dolk 

tänker att det är ett vanligt antagande på förskolan och i föräldragruppen, att barn ”behöver 

skyddas från ojämnställda och ojämlika värderingar” (Dolk 2011, s. 69). Hon menar att 

förskolan behöver vara rik på sådant material som kan aktivt diskuteras utifrån frågor som 

fördomar, makt, etnicitet, kön och sexism för att kunna diskutera dessa frågor (a.a., s. 70).  

Därför tittar vi på filmen Frost. Det är en film om två prinsessor som båda är smala med långt 

hår och stora ögon. Den ena prinsessan vill inte gifta sig och flyr därför ut i vildmarken. 

Hennes syster beslutar sig då för att leta efter henne och få henne att komma tillbaka hem. Här 

finns möjligheter att diskutera om det finns andra lösningar på problemet, hur barnen hade 

gjort samt stereotypa bilder av kvinnor och män. Filmen skildrar två till utseendet stereotypa 

prinsessor, men agerandet påvisar två starka kvinnor som gör vad de själva vill och inte vad 

samhället önskar av dem. 

   Vid samlingen säger barnen att Alex hatar tjejer och Cia föreslår att pojkar gör så när de är 

kära. Alex säger att Frost är en tjejfilm och de andra pojkarna väljer att hålla med honom.  

Jag funderar på dessa meningar som väcker både irritation, maktlöshetskänslor och en 

upplevelse av att jag är rådvill. Vad kommer min irritation ifrån? Jag ser att den beror på både 

samhälleliga normer och värderingar och mina egna tolkade värden. Förskolan och skolan har 

genomgått stora förändringar, sedan 150 år tillbaka i tiden. De värderingar som var levande 

då, var lydnad, respekt för auktoriteter och disciplin, beskriver pedagogen Kenneth Orlenius. 

Under 150 år och fram tills idag har det i samhället skett värderingsförskjutningar (Orlenius 

2014, s. 69). Orlenius och Bigsten menar att det ”skett en förskjutning från betoning av 

solidaritet till individens frihet, från kollektivism till individualism, från stabilitet till 

flexibilitet, från tradition till förändring, från plikt till utmaning…” (a.a., s. 72). Detta är den 

samhällsförändring som pågått under mina egna levnadsår och därför kan jag inte separera 

mig från den förändring som skett i samhället då jag är en del av den kultur som råder.  

   Jag växte upp under 1980- talet i en liten småstad där solidaritet, kollektivism och 

traditioner var värden som skattades högt. Även lydnad och respekt inför överordnade vuxna 

var värderingar som mitt samhälle försökte implementera hos oss barn. Även om jag nu 

försöker separera mig från dessa tankar och värderingar lever de kvar på olika sätt; som 
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omedvetna tankar eller som motreaktioner. Sociologen Stephen Ball tänker att nutiden och de 

sätt som vi resonerar nu och är tätt ihopkopplat med dåtiden; ”it is who we are in the present, 

and it is modernity in its past and present forms” (Ball 2014, s. 110). Jag är formad av den 

kultur som jag växt upp i men formas även av den kultur och de värderingar som mina 

föräldrar växt upp i och de i sin tur är formade av sin miljö och de värderingar och normer 

som var aktuella då. Det går alltså inte separera mig själv, samhället, förskolan och barnen 

från de kulturella normer och värderingar som råder och den historia som samtidigt är levande 

i de värderingar och normer, som nu är högt värderade i samhället.  

   Som barn och ungdom har jag ofta varit arg och inte upplevt mig lyssnad på som individ; i 

skolan, klassrummet eller i andra sociala sammanhang. När jag var rädd och ledsen över att 

någon pojke jagade mig på rasten och sprang till lärarnas rastrum fick jag en klapp på axeln 

och svaret; ”Det är ingen fara, lilla gumman. Han är nog bara kär i dig”. När pojkarna i 

klassen sa att alla tjejer hade tjejbaciller och att de hatade oss, så fick vi inte heller någon 

respons från de lärare runt omkring när vi klagade. ”Det är så pojkar är bara. Inget att ta på 

allvar”. Ända tills jag var i tjugoårs åldern gick jag runt med en känsla av vrede som jag inte 

riktigt förstod vad den kom ifrån. Jag läste då en bok av Karin Holmberg, Vad är feminism? 

Plötsligt förstod jag att det inte var mig som person det var fel på, utan den ojämna 

könsmaktsordning som råder i samhället. Henkel menar att det handlar om en ojämn 

maktfördelning, där män som grupp har mer makt och är mer överordnade än kvinnor som 

grupp (Henkel 2006, s. 21). Jag förstod då att det var en fråga om maktutövning som gjorde 

att jag gick runt med en ständig vrede. Henkel beskriver att de principer som upprätthåller 

könsmaktsordningen är: ”isärhållande av könen, mannen som norm och heteronormativitet” 

(a.a., s. 22). Genom att dela in individer i olika kategorier och tillskriva dessa kategorier olika 

egenskaper, som till exempel vad manligt och kvinnligt är skapas olika normer om vad som är 

socialt accepterat att göra eller säga inom respektive kategori (a.a., s. 22). Dessa är de 

stereotypa normer som jag reagerar starkt inför och som jag influeras av i mitt arbete med 

barnen. Eftersom jag själv upplevt mig leva under ett förtryck under mina uppväxtår är det 

viktigt för mig att göra en skillnad inom förskolan.  

   När jag själv fick barn och började arbeta i förskolan ville jag, och vill fortfarande, 

motverka dessa normer och vände mig då mot den genuspedagogiken som var rådande då, för 

att hitta olika sätt. Pedagogen Christian Eidevall listar ett antal strategier (Eidevall 2011, s. 

30). Under årens lopp har jag prövat dem alla. Vi har tagit bort böcker som avspeglar 
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könsstereotypa förhållanden, använt den kompensatoriska pedagogiken och delat upp flickor 

och pojkar, försökt att göra avdelningen så könsneutral som möjligt samt filmat våra egna 

handlingar och vårt tal för att se om vi bemöter barnen olika. Jag har idag förstått vikten av att 

plocka in det som finns i barnens egen kultur och diskutera det som är viktigt för barnen, 

istället för att försöka göra förskolan så könsneutral som möjligt. De normer och värderingar 

som avspeglas i barnens värld är för mig, viktiga att lyfta och diskutera istället för att låtsas 

som om de inte finns. Därav min iver att diskutera filmen Frost, efter att vi tittat på den 

tillsammans.  

   Eidevall beskriver att genuspedagogiken har haft två skilda synsätt; att vi pedagoger ska 

förändra vårt bemötande av barnen eller att vi ska göra om barnen (a.a., s. 195). Jag ser att 

mitt fokus har pendlat mellan dessa synsätt och att de influerar mitt handlande än idag. 

Skillnaden nu är att jag vill förstå hur min syn och mitt handlande producerar nya normer. 

Eidevall skriver att:  

 

(…) därför behöver alla förskollärare ha kunskaper kring hur föreställningar om 

flickor och pojkar också många gånger begränsar dem. På liknande sätt riskerar nya 

normer i ett genus- eller jämställdhetsarbete att utsätta barn för en minst lika stark 

normering, med nya begränsningar. (a.a., s. 198).  

 

Jag funderar över hur mina föreställningar begränsar mig. När Alex säger att Frost är en 

tjejfilm, när barnen säger att Alex hatar tjejer och Cia sedan säger att pojkar beter sig så blir 

jag irriterad och låter mina erfarenheter ta över. Jag dömer här Alex som könsstereotyp och 

genom mitt agerande vill jag förändra honom; bryta hans makt och få honom att förstå är när 

han inte är på förskolan ser saker lite annorlunda ut. Jag ser att min irritation begränsar mitt 

bemötande av barnen, men inte på vilket sätt. Hur ska jag förhålla mig till min irritation inför 

barnen? Mitt handlande behöver studeras närmare. 

 

Handlandet	  
 
Vid lunchbordet 
När vi sitter vid matbordet vill jag visa Alex att när han är borta från förskolan, ser saker lite 

annorlunda ut. Jag funderar på varför jag vill göra det, i vilket syfte och om mina 
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föreställningar begränsar mig. Mitt handlande, att få barnen att säga att Frost är en bra film 

kan ses ur olika synvinklar. Ett syfte kan vara att trycka ned Alex åsikter då de inte passar 

mina åsikter. Det går också att vända på handlandet och se att jag försökte lyfta Ahmed 

genom att få honom att säga vad han egentligen tycker och tänker. Som strategi väljer jag att 

använda min makt på olika sätt. Myers återger Kites resonemang om att en kulturs normer 

och värderingar blir synliga; först när någon bryter mot dessa normer (Myers 2010, s. 181). 

Jag är en del i samhällets kultur men jag bär även med mig min erfarenhet. När Alex säger att 

Frost är en tjejfilm kan det ses som en avvikelse mot mina värderingar och därmed blir både 

mina och Alex värderingar synliga. En kulturs normer är sammankopplat med makt. Hellman 

refererar till könsteoretikern och filosofen Judith Butlers och Foucaults resonemang om makt. 

De menar att den kunskap som råder i ett samhälle skapar normer ”vilka därmed hör samman 

med makt och ett kontinuerligt skapande av över- och underordning” (Butler 1993, 2006, 

Foucault 1976/2002, ref. i Hellman 2013, s. 31). Här kan jag se att genom min irritation och 

mitt bemötande av Alex åsikter har jag satt mina egna normer i överläge och hans i underläge. 

Genom mina tankar, att jag vill visa Alex att saker är annorlunda när han inte är på plats 

ställer jag mina värderingar och normer i överordning. En del som blir borttappad i min 

frustration är det samhälleliga perspektivet på kön och genus. Davies menar att det finns en 

social struktur som vi alla föds in i och i vårt samhälle finns det två positioner, man eller 

kvinna som skapas och återskapas av de individer som finns i samhället. Hon beskriver:  

   

När barn lär sig samhällets diskursiva praktiker lär de sig att positionera sig som 

pojkar eller flickor på ett korrekt vis, eftersom det är vad man begär av dem för att de 

ska få en urskiljbar identitet inom ramen för den rådande sociala ordningen. (Davies 

1987, ref. i Davies 2003, s. 26- 27). 

 

När Alex säger att Frost är en tjejfilm skulle det kunna vara hans sätt att positionera sig som 

pojke då han inte vill identifiera sig själv med något som förknippas med flickor. Hans 

agerande kan också ses som en motståndshandling mot mina genuspedagogiska ansatser. Jag 

har varit pedagog till Alex sedan har var ett år och därmed känner vi varandra väl. Jag vet hur 

Alex fungerar och han vet hur jag fungerar. Foucault visar att makt är något som ständigt 

finns närvarande i alla relationer och som utövas hela tiden genom ojämlika relationer. Där 

det finns makt finns det också motstånd mot denna makt och makten kan inte existera utan 
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motvikt mot denna (Foucault 1976/ 2002, s. 104-105). Om jag betraktar min och Alex relation 

som en relation där makt och motstånd ständigt finns närvarande kan jag bildligt föreställa 

mig en kamp mellan oss om makten. Det kan vara så att Alex vill positionera sig själv som 

pojke och att han då använder sitt språk för att göra detta. Davies menar att barn ”använder 

språket för att positionera sig som igenkännbara individer inom ramen för de rådande sociala 

strukturerna” (Davies 2003, s. 152). Mina normer och värderingar gör att jag gör motstånd 

mot detta och detta kan ses som både positivt och negativt. Å ena sidan är det viktigt att 

barnen får möta motstånd i vardagen men å andra sidan blir det problem om jag inte väljer 

mina tillfällen klokt. Det handlar i slutänden om hur och när jag väljer att göra motstånd. 

   Sett ur perspektivet att en bakomliggande tanke var att trycka ner Alex åsikter agerar jag 

tvärtemot den pedagog som jag drömmer om att vara. Syftet med att titta på filmen Frost var 

att kunna diskutera den efteråt tillsammans med barnen. Jag beskrev innan att jag ville skapa 

demokratiska medborgare bland annat genom att ta in barnens egen kultur på förskolan för att 

kunna diskutera och problematisera denna. Istället för att ta tillfället i akt och diskutera 

ordet ”tjejfilm” tillsammans med barnen vid matbordet lät jag mina normer ta över. Om jag 

nu vill utveckla demokratiska och solidariska medborgare, hur demokratiskt är det att trycka 

ned någons åsikter för att de inte passar mig? Eller tvinga Ahmed att säga vad han tycker och 

tänker? Det kan ju vara så att Ahmed tycker att Frost är en tjejfilm och att han sa att den var 

bra, dagen innan, för att göra mig nöjd. Om jag bara hade stannat upp och lyssnat hade vi 

kunnat diskutera filmen direkt vid matbordet.  

 

Vid valsamling och Stegvissamling 

Jag funderar även över varför jag väljer att använda den kompensatoriska pedagogiken vid 

introduktion av lego. Jag beskriver innan att jag ville skapa fria och jämställda människor. 

Blir barnen fria genom att tvingas att bygga lego? Jag funderar på om mina egna 

könsstereotypa normer influerar mitt handlande då jag förutsätter att flickorna inte kan 

namnen på legofigurerna. Eidevall menar att uppmuntran av icke- traditionella val blir en 

form av styrning och att det kan leda till andra normer och begränsningar istället. Han ställer 

denna fråga i boken Anna bråkar; ”På vilket sätt är normer som styr mot könsöverskridanden 

bättre och mindre begränsande än normer som styr mot könsstereotypa positioner?” (Eidevall 

2012, s. 196). Den meningen får mig att fundera på min egen syn och de normer som jag vill 

överföra på barnen. Eidevall menar att det är viktigt att granska sina normer så att det inte blir 
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en syn på att barnen agerar fel och att deras normer behöver korrigeras (a.a., s. 196-197). När 

jag blickar tillbaka på händelsen ser jag att jag velat korrigera barnens val och handlanden 

istället för att granska mina egna antaganden om kön. Jag ser att jag hade kunnat agera 

annorlunda. Varför är det viktigt att arbeta med lego just vid valtiden? Det finns många sätt att 

introducera lego och Star Wars figurer på. Om jag hade mött barnens förhandlande hade jag 

kunnat introducera legot på eftermiddagen, kanske genom att jag själv satte mig i legohörnan 

och byggde. Genom det hade jag kunnat locka barn dit som vanligtvis inte bygger lego.  

   När vi sitter på valsamlingen verkar inga barn vilja göra de val som jag har bestämt åt dem. 

De försöker förhandla med mig om byte av aktivitet och när det inte fungerar försöker de 

förhandla med varandra. Även här använder jag min makt och säger nej. Vid 

Stegvissamlingen lyssnar jag på barnens åsikter, men blir förvirrad över hur mycket jag ska 

lyssna på dem. Dolk tänker att demokratiarbete inte handlar om att låta barnen få välja fritt 

och att barnens motstånd alltid ska tillgodoses. Istället menar hon att delaktighet kan ses ”som 

ett sorts förhandlingsutrymme” (Dolk 2013, s. 224- 225). Jag ser att jag hade kunnat göra 

barnen mer delaktiga om jag hade mött deras försök till förhandling. Läroplanen anger 

att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och 

därmed få möjlighet att påverka sin situation” (Skolverket 2010, s. 12). Detta är ju precis vad 

barnen gör och en av de saker som jag vill utveckla hos barnen. Att försöka förhandla med 

mig och varandra kan ses som väldigt smarta handlingar. Om jag hade lyckas att tillfälligt 

släppa på mina normer och värderingar hade jag kunnat ge barnen ett förhandlingsutrymme 

och därmed ökat utrymme för delaktighet.  

Maktutjämning	  
Pedagogen Anette Emilson har gjort flera undersökningar där hon använt sig av ”Habermas 

kommunikativa handlingsteori”. Genom den teorin har hon upptäckt tre kvaliteter som bidrar 

till en maktutjämning mellan barn och vuxna, vilket för henne är en självklarhet för arbete 

med inflytande och demokrati i förskolan. Hon uppger att dessa tre kvaliteter är ”närmandet 

av barns perspektiv, emotionell närvaro samt lekfullhet” (Emilson 2014, s. 120). För att förstå 

hur mina normer influerar mitt handlande utifrån ett demokratiperspektiv behöver jag titta 

närmare på dessa kvaliteter. Först behöver jag granska om jag lyckas närma mig barnens 

perspektiv. 

   Pedagogen Eva Johansson beskriver olika sätt att se på barn. Dessa olika sätt går att få syn 
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på genom ”pedagogers förhållningssätt till barn, sätt att tala till och om barn, samt strategier 

för att söka förstå och bemöta barns uttryck och mening…”. Hon har kategoriserat upp dessa 

tre synsätt; ”Barn är medmänniskor”, ”Vuxna vet bäst” och ”Barn är irrationella” (Johansson 

2003, s. 43). För att kunna närma mig barnens värld behöver jag studera vilken barnsyn som 

jag har. Jag vill vara en pedagog som ser barn som jämlika, som tar tillvara på deras tankar 

och åsikter och som ser dem som medmänniskor. Etnologen Barbro Johansson tänker att det 

finns två olika barnsyner, att se barn som ”beings” eller ”becomings”. Att se barn som beings 

betyder att barnen ses som: 

 

 (…) aktiva, reflekterande samhällsvarelser, som, precis som vuxna, lever sina egna liv 

här och nu och som påverkar sin omgivning likväl som sina egna liv, och som är värda 

att lyssna på och tas på allvar för det de är, och inte bara för vad de ska bli. (Johansson 

2009, s. 16).  

 

Det är denna barnsyn som jag eftersträvar att uppnå och jag ser att jag gör det ibland. Under 

samlingen med Stegvismaterialet efterfrågar jag barnens åsikter när jag märker att de inte är 

intresserade av samlingen. Vi går ett varv och alla får säga sitt. Här lyssnar jag på barnens 

åsikter och ser dem som viktiga. Vid matbordet efterfrågar jag barnens åsikter om filmen. 

Även önskelistan avspeglar barnens åsikter och tankar då vi försöker uppfylla barnens 

önskningar i den mån som vi har möjlighet. På denna önskas filmer att titta på, dataspel, olika 

utflykter eller aktiviteter att göra på förskolan. Detta att lägga till Star Wars figurer i 

legohörnan var ett önskemål från ett barn som vi följde upp. Samtidigt ser jag att jag inte till 

fullo lyckas uppnå denna önskebarnsyn.  

   I alla tre berättelser finns spår av att jag ser barnen som ofullständiga. Johansson menar att 

den andra barnsynen, att se barn som becoming har stöd i utvecklingspsykologin som till 

exempel Piagets utvecklingsstadier. Här ses barn som ”blivande, ofullkomliga, ännu inte 

riktiga människor” (Johansson 2009, s. 15). Eva Johansson tänker att detta synsätt leder till en 

syn på barndomen som något bristfälligt och som måste åtgärdas genom utveckling och 

socialisation (Johansson 2003, s. 47). Jag kan se många tillfällen i mina berättelser där jag 

som vuxen försöker socialisera barnen, eller utveckla dem på något sätt. En viktig aspekt att 

fundera över är hur barnen upplever försöken att förändra dem. När jag var barn upplevde jag 

mig inte lyssnad på och det kanske är så att barnen upplever något liknande när jag försöker 
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förändra dem, istället för att lyssna.   

   I handlingssituationen med legovalet vill jag skapa fria individer samtidigt som jag väljer åt 

barnen. Detta kan ses som ett sätt att försöka socialisera dem till de fria och jämställda 

människor som jag önskar. När barnen sedan protesterar och försöker förhandla med varandra 

om byte av val, tystar jag ner deras protester. Här lyssnar jag inte på barnens förslag eller 

önskemål. Davies tänker att ett framväxande lyssnande kräver mycket arbete och ”to some 

extent, against oneself, and against those habitual practices through which one establishes 

`this is who I am`” (Davies 2014, s. 21). Jag ser att det är mig själv och mina föreställningar 

som jag behöver arbeta med för att kunna handla klokare i framtiden.  

 

Emotionell	  närvaro	  	  
Jag ser att det uppstår flera värdekonflikter mellan mitt syfte och mitt handlande. Emilson 

tänker att den andra kvalitén, emotionell närvaro, är viktig i arbetet med demokratiska 

principer. Hon menar att det handlar om att vara en inkännande förskollärare som försöker 

lyssna in barnens olika sinnesstämningar och anpassa sig därefter. Om pedagogen är irriterad 

på barnen och dominerar, hotar eller tar till ett ilsket röstläge så menar hon att ”förskolläraren 

i och för sig är emotionell, men inte emotionellt närvarande i enlighet med att vara sensitivt 

följsam gentemot barnens intentioner och deras olika sätt att uttrycka sig” (Emilson 2014, s. 

127-128). Min irritation gör ibland att jag inte lyckas vara närvarande, därmed följa och 

närma mig barnen i flera situationer. Värdekonflikterna uppstår när jag handlar tvärtom mot 

vad min intention är. Vid Stegvissamlingen använder jag min arga röst för att få dem att 

lyssna och jag blir förvirrad över hur mycket jag ska lyssna på deras protester. Vid legovalet 

är jag inte irriterad men jag ser att jag inte heller är emotionellt närvarande fullt ut då jag inte 

lyssnar på barnens förhandlingar. Vid lunchbordet vill jag bryta Alex makt och genom min 

irritation vill jag visa att saker ser annorlunda ut när han inte är på förskolan.  

   Gustavsson beskriver att det som vi tror på, influerar vårt handlande och dessa blir sedan till 

handlingsvanor. När vi förändrar våra vanor uppstår det ny kunskap (Gustavsson 2000, s. 

140). Det verkar handla om att jag behöver medvetandegöra mina känslor och därmed ökar 

möjligheterna att förändra mitt handlande. I denna undersökning har jag fått syn på hur 

mycket mina känslor faktiskt influerar mitt beteende och genom att jag nu är medveten om 

detta får jag chans att förändra mitt agerande när jag står inför en liknande situation. Svenaeus 

återger vad Aristoteles skrev i Nikomachiska etiken: 
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(…) känna rätt känsla, av rätt anledning, vid rätt tidpunkt, i lagom mängd- kort 

sagt, att känna det som situationen kräver för att kunna handla på ett klokt sätt 

genom känslans drivande kraft. (Svenaeus 2009, s. 96). 

 

Svenaeus tänker vidare att detta är det som kallas fronesis, klokhet eller praktisk visdom 

(a.a.). Genom att jag nu är mer medveten om hur irritation påverkar min närvaro i 

barngruppen hoppas jag kunna handla klokare i framtida situationer. Jag behöver vara vaksam 

på när detta händer så att jag kan förändra mitt agerande.  

 

Lekfullhet	  
Emilson tänker att den tredje kvalitén som är viktig är lekfullhet. Hon menar att det innebär 

att ”lekfullhet kan också tolkas stå för något väldigt grundläggande i själva relationen som har 

visat sig kunna leda till en slags delad verklighet och en likvärdighet mellan barnet och den 

vuxne” (Emilson 2014, s. 128). Jag tolkar lekfullhet som en öppenhet och en villighet att 

försöka förstå det barnen säger och gör, att vara en lyssnande pedagog som ser sig själv som 

likvärdig barnen. Ribaeus har undersökt barns möjligheter till medverkan i demokratiska 

processer på förskolan. Hon menar att barnens möjligheter till inflytande beror till stor del på 

vilket bemötande som pedagogerna har gentemot barnen samt vilket förhållningssätt de har 

(Ribaeus 2014, s. 134). 

   Jag funderar mycket på min egen lekfullhet i de olika handlingssituationerna. Det som slår 

mig är att jag tar mycket på alldeles för stort allvar. Jag är ansvarig på min avdelning, trots att 

jag inte är färdig förskollärare. Den nya reviderade läroplanen har tydligt radat upp alla de 

ansvarsområden som förskollärarna har huvudansvar för (Skolverket 2010). Det är många 

bitar som jag har ansvar för och jag märker att detta medför en del stress. Alla läroplanens 

målområden, pedagogisk dokumentation, olika uppföljningar till stadsdelsförvaltningen samt 

att värna om den enskilde individen och kollektivet är områden som jag ansvarar för, men 

tillsammans med mitt arbetslag. I och med detta kan jag missa att se barnen, vara lekfull och 

lyssnande. Detta kan vara en risk för alla som arbetar inom förskolan. I och med den stress 

som vårt ansvar innebär är det lätt att ta saker för allvarsamt och därmed glömma bort att ha 

roligt med kollegor och barn. Skolverket anger ordet ”rolig” endast ett fåtal gånger i 

läroplan för förskolan och lägger större fokus på olika lärande mål, som matematik, språk och 
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naturvetenskap (Skolverket 2010). Det är viktigt att båda delarna finns i förskolans 

verksamhet och det kan vara enkelt att glömma bort. 

   Eidevall menar att ”det finns ingen ´fel´, eftersom man hela tiden provar sig fram, 

analyserar följderna och sedan förändrar utifrån de lärdomar som görs”(Eidevall 2011, s. 

204).  Denna mening får mig att pusta ut något. Jag ser att jag möjligen ibland tar saker på för 

stort allvar, men att det inte är försent för att ända på det.  

Lärdomar	  	  
I denna undersökning har jag fått syn på nya aspekter av hur mina egna normer och 

värderingar hindrar mig från att aktivt och öppet lyssna på barnen. Mina föreställningar och 

mitt kämpande mot de normer och värderingar som finns i samhället hjälper mig i livet och är 

en drivkraft framåt. Jag ser dock att mina föreställningar ibland blir ett hinder mellan mig och 

barngruppen och att denna stoppar mig från att vara den aktiva, lekfulla och lyssnande 

pedagog som jag vill vara. Även stress och ansvar som arbetslagsansvarig gör att jag inte 

stannar upp och lyssnar på barnen. Mina normer och värderingar får mig att agera och reagera 

tvärtom än vad mina intentioner är och genom det använder jag min makt som äldre, vuxen 

eller pedagog för att förändra barnens beteende istället för att skapa dialog och förhandling. 

Jag är inte emotionellt närvarande utan reagerar, istället för att stanna upp och agera klokt. Jag 

ser även att jag behöver ta fram glädjen i mig, för att mer öppet kunna lyssna på barnen.  

   Samtidigt vill jag belysa positiva delar som min historia fört med sig i arbetet med barnen. 

Det är viktigt att barn får möta politiskt och samhälleligt engagerade människor som aktivt 

tänker och reflekterar över syften och mål med aktiviteter. Min bakgrund har fört med sig ett 

brinnande engagemang för arbete med likabehandling och ett stort intresse för att kritiskt 

granska mig själv och mina handlingar. Genom att utöva motstånd mot barnen öppnar det upp 

för kritiska samtal och argumentationer, vilket jag ser som positivt. När barnen utövar 

motstånd mot mig, öppnar det upp för granskning av vad som de faktiskt protesterar mot. 

Detta öppnar upp för kritisk reflektion och förändring av verksamheten eller mitt eget 

handlande. Motstånd kan ses som en måttstock för hur pass öppet klimat det är på förskolan. 

Barnen vågar argumentera och förhandla med mig och det ser jag som positivt då det påvisar 

tillit, lekfullhet samt att det inte är farligt att protestera. Barnen är trygga med mig och 

verksamheten och därmed öppnar det upp för både motstånd och protester. 

   Min undersökning har väckt frågor hos mig vilket jag tror underlättar i framtida situationer: 
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Varför lät jag inte barnen förhandla med mig och varandra om byte av valgrupp? Det är precis 

det logiska och kritiska tänkandet som jag vill uppmuntra hos barnen. Varför blir jag förvirrad 

över hur mycket barnen ska få vara med och bestämma om Stegvissamlingen? Det finns andra 

sätt att arbeta med problemlösning och känslor än just Stegvismaterialet. Varför stannade jag 

inte upp och lyssnade vid matbordet? Det hade varit en utmärkt situation att diskutera 

vad ”tjejfilm” står för och betyder för barnen. Varför blir jag irriterad när barnen yttrar, för 

mig, könsstereotypa ord? Detta är ju ett utmärkt diskussionsunderlag i barngruppen. 

   Essäskrivandet som undersökningsform har fått mig att uppmärksamma och se mitt eget 

beteende utifrån olika teoretiska perspektiv. Med hjälp av skrivandet i sig och olika teorier har 

jag fått reflektera och analysera över den nya kunskap som teorierna gett mig. Jag har alltid 

sett mig själv som en reflekterande och analyserande pedagog och resultatet påvisar ännu 

starkare, vikten av att reflektera aktivt över sina handlingar själv eller tillsammans med 

arbetslaget. Detta tänker jag är viktigt för alla som arbetar i förskolan. Trots många 

pedagogers medvetenhet om genus, demokrati och likabehandling så visar min undersökning 

att vi aldrig är fullärda eller helt medvetna om våra tankar eller handlingar. Ibland behöver vi 

alla stanna upp och granska oss själva, för att kunna se barnens perspektiv och det som är 

viktigt för dem. Det är också viktigt att ha i åtanke vad all stress kan medföra för 

arbetsklimatet. Arbetet som förskollärare innebär ansvar och många åtaganden att leva upp 

till, men vi får inte glömma bort att även ha roligt tillsammans med barnen. Resultatet visar 

även vikten av att söka ny kunskap, som kan ge nya tankar och nya reflektioner.  
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