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Abstract 

My scientific essay is based on an incident in which a boy chose to break the current 

stereotypes regarding gender roles. When playing a game the boy wanted to play the role of 

the female lead, which was opposed by some of the other children. This required that we as 

teachers needed to find a way in which we took into account the boy's wishes without 

dismissing his peers’ feelings. In my essay, I describe how my colleagues and I worked to 

achieve an approach that benefited children, educators and parents alike. The essay is based 

on the following three questions:  

1. What should be the teachers’ stance regarding gender roles in preschool? 

2. What influence do peer pressure and social interaction between the children have 

when it comes to gender equality in preschool? 

3. How does the school cooperate with parents when working with gender issues? 

The essay is inspired by the theories of "master suppression techniques" that people face daily 

in different contexts. Adults as well as children, regardless of gender, use suppression 

techniques in order to gain power by humiliating others. In this case, we could see how 

children used this technique against each other to control the game. Another important theory 

of the essay is about the importance of play, highlighting how children use interaction in 

games to create relationships. Playtime also provides space to deal with various conflicts and 

also develop self-esteem and identity. 

 

Through the literature I have received many ideas on how I as a teacher can work with these 

issues. I have also realized that there is no "final solution" - nor should there be. All work 

with gender and gender equality in kindergarten should be based on attentive listening and 

dialogue. The goal is to strive to achieve acceptance for everyone's choices and that gender 

does not determine who should be allowed to doing something. 
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Sammanfattning 

Min vetenskapliga essä har som utgångspunkt en händelse då en pojke valde att bryta mot 

gängse könsrollstänkande. Pojken ville i en lek ha den kvinnliga huvudrollen, vilket 

motarbetades av några av de andra barnen. Det innebar för oss pedagoger att vi måste hitta en 

väg där vi beaktade pojkens önskemål utan att avfärda kamraternas. I min essä redogör jag 

hur vi pedagoger arbetade för att nå fram till ett förhållningssätt som gagnade såväl barn, 

pedagoger som föräldrar. Essän utgår från följande tre frågeställningar: 

1. Hur ska pedagogerna förhålla sig i arbetet med genusfrågor på förskolan? 

2. Vad har kamratkulturer för påverkan gällande könsroller i förskolan? 

3. Hur samverkar förskolan med hemmet i arbetet med genus? 

Essän är inspirerad av teorier om ”härskartekniker” som beskriver hur vi människor stöter på 

dagligen under olika sammanhang. Härskartekniker används av vuxna såväl som barn oavsett 

kön. Med syfte att skaffa sig makt genom att trycka ner andra. I min händelse ser vi hur barn 

använde denna teknik mot varandra för att styra i leken. En annan viktig teori för essän är den 

om lekens betydelse som belyser hur barn i leken skapar relationer i samspel. Leken ger också 

utrymme att hantera olika konflikter samt utvecklar självkänsla och identitet. 

 

Jag har genom litteraturen fått många idéer om hur jag som pedagog kan arbeta med berörda 

frågor. Jag har också insett att någon ”slutlösning” inte finns- och inte heller bör finnas. Allt 

genus och jämställdhetsarbete i förskolan går ut på in lyssnande och dialog. Målet är att sträva 

mot att uppnå acceptans för allas val och att könet inte avgör vem som gör något. 

 

 

Nyckelord: Värdegrund, Genus, Jämställdhet, Inflytande, Förskola, pedagoger, barn, föräldrar 
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En berättelse 

Barnen har blivit uppdelade i mindre grupper beroende på intresse och behov. Det är tio barn 

sammanlagt, varav fem leker i det största rummet tillsammans med förskolläraren, Elisabeth, 

som är huvudansvarig för hela gruppen. De andra fem sitter och skapar i skaparhörnan. 

Ida springer förbi mig med några kompisar in i musikrummet, en av kompisarna är Kristian. 

Jag bestämmer mig för att följa efter dem och sätter mig i rummet närmast. Där startar de upp 

en lek och bestämmer sig för att leka Elsa i Frost. Innan leken börjar hör jag barnen sätta 

regler och dela ut roller. 

Efter en kort stund hör jag barnen höja rösterna mot varandra. ”Du får inte vara Elsa!”, hör jag 

Ida säga i en bestämd ton. Kristian höjer sin röst ännu mer och uttrycker sig med besvikelse. 

”Jo, jag vill vara Elsa!”. Ida svarar tillbaka ”Men Elsa är en flicka och du är en pojke!”. Med 

tårar i ögonen svarar Kristian ”Men jag kan visst vara Elsa, jag älskar Elsa...”. Jag lyssnar på 

konversationen från dörröppningen utan att avbryta. Samtidigt märker jag att de andra barnen 

står still och stirrar förvånat på Ida och Kristian. Jag känner mig osäker på hur jag ska hantera 

situationen på ett bra sätt. På grund av mina heltidsstudier är jag inte närvarande på förskolan 

tillräckligt ofta, för att kunna lösa en så pass stor fråga själv. Samtidigt är det en fråga som 

intresserar mig och som jag gärna skulle vilja se närmare på. 

 

Mina studier har gett mig ökat självförtroende i mitt arbete och också en vilja att ta mig an 

problemställningar som uppkommer. För stunden känns det bäst att låta Elisabeth fullfölja och 

jag själv få lite tid att analysera situationen. Jag visar tecken till Elisabeth att ta över 

konflikten. Elisabeth går ner på huk och förklarar för barnen att de spelar teater vilket gör det 

ok att killar spelar tjejer och tjejer spelar killar. Ida visar att hon inte riktigt förstår det 

Elisabeth försöker förklara. Då kommer det på tal att det finns killar som har på sig klänning 

och smink till exempel artisten ”Yohio” som i melodifestivalen för ett par år sedan uppträdde 

hårt sminkad och gav ett androgynt intryck. 

Elisabeth för en diskussion där hon säger att killar har rätt att klä sig som de vill i Sverige, 

men så är det inte i alla länder för här finns andra regler. Under tiden pedagogen berättar är 

det barn som nyfiket samlas runt henne för att lyssna.  
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Senare på eftermiddagen, när barnen börjar gå hem, är Kristian kvar med några andra barn 

tillsammans med mig och Elisabeth. Vi sitter och pysslar då Kristian vänder sig mot Elisabeth 

och undrar. ”Får man ha rosa på sig?”. Elisabeth svarar ”Man får absolut ha det man tycker 

om. Vem har sagt bestämt att man inte får ha det?” Kristian svarar sorgset ”Min pappa tycker 

inte att jag får ha sagoklänning på mig. Han säger att jag är en pojke och pojkar har inte 

klänningar”. Kristian fortsätter, ”jag har önskat mig en Elsaklänning och pappa har sagt att jag 

ska få en när jag fyllde år, men jag fick ingen! Nu ska jag få en klänning till jul istället”. Kan 

besvikelsen vara en anledning till varför Kristian blev arg och ledsen på Ida? Upplevde han 

samma känsla som när pappa avvisade hans önskemål? 

 

På vägen hem funderar jag mycket på situationen. Hur mår Kristian egentligen? Hur är hans 

relation till pappan? Hur ska jag i min yrkesroll förhålla mig? För mig som pedagog tycks en 

tillåtande attityd vara det enda naturliga men frågan är mer komplex än så. För Kristian måste 

det kännas svårt, att pappa ger ett budskap och förskollärarna ett annat. Säkert är dock att 

båda vill Kristians bästa. Jag undrar också hur barnen som åhörde samtalet kände och tänkte. 

Ida tog spontant ställning för att ”Elsa” måste vara en flicka. Men tyckte alla barnen så eller 

hade de olika uppfattningar? Var det en helt ny fråga eller har man tidigare haft liknande 

problemställningar? Jag känner att jag måste fråga Elisabeth om detta. Kanske oroar jag mig i 

onödan och överdriver incidenten.  

När jag återkopplar till händelsen med Elisabeth får jag veta att detta inte var en ny företeelse. 

Frågan hade tidigare uppkommit i andra liknande situationer. För mig känns det som att jag 

vill fördjupa mig i frågan. Det känns som en utmaning att med mina nyvunna kunskaper sätta 

mig in i det hela! 

På förskolan börjar man nu diskutera sociala normer kopplat till kön. Hur kan man hjälpa 

barnen vidare då de får många budskap om hur man ska förhålla sig? Föräldrar har utifrån 

sina erfarenheter och personliga värderingar mycket skiftande uppfattningar. 

Media spelar en stor roll i barns bilder av hur man ska vara. Nu beslutar man sig för att låta 

barnen planera och genomföra en dans och sångföreställning för föräldrarna. Jag hoppas att 

detta arbete ska räta ut en del frågetecken för mig. 
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Arbetet inleds med många samtal med barnen där deras åsikter och önskemål bejakas i största 

möjliga mån, sedan vidtar själva arbetet. En del är att själv hjälpa till och göra scenkläder med 

utgångspunkt från en hemifrån medtagen t-shirt. 

 

En inne förmiddag sitter jag tillsammans med tre barn runt bordet och förbereder våra 

scenkläder. Jag presenterar olika materialet för barnen. Barnen väntar ivrigt på att sätta igång. 

”Å, då ska jag göra en cool T-shirt med blixtar som ”Kizz” har”, säger Bertil. 

”Waoo, vad häftigt! Det vill jag med göra”, svarar Johan. 

Bertil till mig – ”Oh, kan vi ha riktiga blixtar på scenen, när vi uppträder för alla 

mammor och pappor?” 

”Det blir lite svårt att göra riktiga blixtar, för tänk om det börjar brinna. Däremot kan 

vi göra egna blixtar av papper”, föreslår jag. 

”Jaaa”, skriker både Bertil och Johan. 

”Men jag vill göra en Elsaklänning”, inflikar Kristian. 

”Självklart!” svarar jag. 

”Men jag kan inte göra klänning av tröjan, den är för kort”. Kristian visar missnöje 

med sitt kroppsspråk och låga ton. 

”Hmm, det har du rätt i. Vad tycker du att det behövs för att göra en klänning?” undrar 

jag. 

”Vet inte”.  

”Kanske mer tyg?” föreslår jag. 

”Jaaa!”. Kristians ögon lyser av glädje. 

Under tiden som jag är på väg för att hämta mer tyg, pågår en diskussion mellan Johan och 

Kristian om valet av att göra en klänning. 

”Varför vill du göra en klänning?” undrar Johan. 

”För att jag vill.” säger Kristian trotsigt. 

När jag kommer tillbaka, märker jag på Kristian att det är något som inte stämmer. Hans 

kroppsspråk visar tydlighet att han är missnöjd och besviken. Jag bestämmer mig i stunden för 

att inte gå djupare in i samtalet. Istället väljer jag att avleda genom att fortsätta med 

aktiviteten tillsammans med barnen. 
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Samma dag som barnen ska uppträda för föräldrarna, ändrar sig Kristian. Han vill inte ha 

klänningen! Jag blir väldigt överraskad och undrar om det har hänt något särskilt. Detta 

förnekar Kristian. Mina tankar far iväg. Han som var så engagerad och lade all sin tid på att 

skapa sin sagoklänning. Plötsligt vill han inte ha klänningen på sig! Vad kan ha hänt? Önskar 

att jag kunde gå in i hans tankar och se vad som försiggår i hans huvud.  

Senare på eftermiddagen får en annan pedagog ett samtal från Kristians mamma. Hon berättar 

att det är hon som kommer att närvara och att pedagogen skall förbereda Kristian på det. När 

pedagogen berättar för Kristian, nickar han och svarar med ett kort ”ok” och går sin väg. 

En kort stund senare kommer Kristian fram till mig och frågar, ”Kan jag ha min klänning 

nu?”, ”Självklart!”, svarar jag.  

 

Alla pedagoger upplever Kristian som glad, nyfiken och kreativ. Han älskar att prova på nya 

saker, men på sista tiden har han visat tecken på osäkerhet. Han har blivit mer tillbakadragen 

och reserverad. Han vill vara mycket för sig själv och hamnar ofta i konflikter. Han är mycket 

känslig och tar åt sig allt som han uppfattar som negativ kritik. Han söker gärna bekräftelse 

hos vuxna och för att reda ut om något är rätt eller fel.  

 

Då flera pedagoger har upplevt samma sak, bestämmer vi oss i arbetslaget för att två av oss 

ska få träffa föräldrarna. Vi vill gärna veta om de har upplevt eller lagt märke till någon 

förändring hos Kristian på sista tiden. Under samtalet med föräldrarna säger de att de upplevt 

att Kristian är mer tystlåten och tillbakadragen numera. Mer än så är det inte, menar 

föräldrarna. 

 

Efter en lång ledighet, förändras Kristians beteende. Han verkar ännu mer orolig, kommer inte 

igång i leken, är ofta okoncentrerad. En eftermiddag under lugnstunden, tar jag och Kristian 

fram några pärlor efter hans val, för att trä halsband till hans mamma. Då vänder Kristian sig 

mot mig och säger:  

”Vet du vad Lina, pappa förstår inte!” 

”Vad är det han inte förstår?” undrade jag. 

”Han säger att jag inte får leka med tjejer.”  
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Vad ska jag svara? Min spontana reaktion är att jag vill övertyga Kristian att han visst får leka 

med vem han vill, även flickor. Jag funderar över min roll som pedagog. Hur kan jag hjälpa 

honom på bästa sätt? Jag märker att han inte mår bra och jag känner mig kluven. Jag måste ta 

upp det med Elisabeth. 

 

Trots att jag har utvecklats under mina studier, så känner jag mig fortfarande osäker på vad 

jag ska göra i denna situation. Elisabeth är den som har längst erfarenhet och dessutom ser 

hon Kristian dagligen och känner honom väl. Jag tar därför upp händelsen med Elisabeth 

samma dag. Hon tar då kontakten med föräldrarna för att bestämma ett nytt möte.  

I mötet uttrycker pappan sin oro över sin son. Han visar att han inte kan acceptera Kristians 

önskemål att klä sig i klänning. Båda föräldrarna har därför bestämt att Kristian inte får ha 

klänning, inte heller vill de att han leker med flickor. De hoppas att på så sätt göra det lättare 

för Kristian att hitta sin ”rätta” könstillhörighet. Vårt uppdrag på förskolan är att arbetslaget 

ska,  

visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan 

förskolans personal och barnens familjer [...] Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett 

nära och förtroendefullt samarbete med hemmen (Skolverket 98/10, s.13). 

 

Orden ovan måste brytas ner till arbetsplatsnivå. I mitt fall har händelsen med Kristian öppnat 

mina ögon för hur viktigt det är med ett aktivt genusarbete. Här spelar pedagogernas 

förhållningssätt, samsyn och arbete i barngrupperna, föräldrakontakter och förståelse för 

föräldrars åsikter en stor roll. 

 

Min intention var att jag ville hjälpa Kristian att känna sig trygg och accepterad. Jag ville 

också lyfta frågan i barngruppen som helhet, få barnen att förstå vikten av att man får vara 

precis den man vill vara. Vad man än väljer är det rätt och det måste respekteras oavsett kön.  
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Syfte 

Denna berättelse, som jag tar upp och reflekterar över, är en situation som uppkommer då och 

då på våra förskolor i barnens lek. Min uppsats baserar sig därför inte på en enstaka händelse 

utan på en pågående process där vi pedagoger, barn och föräldrar är involverade. Syftet med 

min essä är att jag vill belysa pedagogernas förhållningssätt i arbete med genusfrågor men är 

även intresserad av att se hur man kan arbeta med könsroller och jämställdhetsfrågor 

tillsammans med barn och föräldrar i förskolan. Barns spontana ställningstagande i leken ger 

pedagoger utmärkta möjligheter att studera och reflektera. I mitt fall gav det en infallsvinkel 

till hur barn tänker i könsrollsfrågor.  

 

I leken försöker barnen att skapa ett sammanhang för sina upplevelser, känslor, önskningar 

och förväntningar. Som en utmaning känns hur vi pedagoger ska kunna uppvisa och förankra 

ett gemensamt synsätt. När jag reflekterar tillbaka till händelsen, blir jag osäker på om jag har 

gjort och sagt rätta saker. Kunde jag ha gjort annorlunda? Jag strävar efter att få en ökad 

förståelse över hur barn skapar sin omvärld genom förväntningar på hur flickor respektive 

pojkar bör bete sig i olika situationer. Målet är att barnen ska få en ökad förståelse för 

olikheter i genusfrågan och uppleva det som positivt. Vi pedagoger måste också noga väga in 

om vi reflekterar utifrån barnperspektiv eller utifrån barns perspektiv.  

 

 

Frågeställningar  

 Hur ska pedagogerna förhålla sig i arbetet med genusfrågor på förskolan? 

 

 Vad har kamratkulturer för påverkan gällande könsroller i förskolan? 

 

 Hur samverkar förskolan med hemmet i arbetet med genus? 

 

 

Metod 

Jag skriver min uppsats i form av en vetenskaplig essä. Detta är en uppsatsform där jag efter 

fördjupande i litteraturen lägger fram min egen syn på ämnet. Under mitt skrivandet använder 
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jag mig av min egen reflektion som en metod för att se på min beskrivna händelse ur olika 

perspektiv och sammanhang. Lotte Alsterdal (docent i den praktiska kunskapens teori), menar 

i ”Essäskrivande som utforskning”, att genom att berätta och reflektera i berättandeform får 

man se saker ur olika perspektiv. Den egna fantasin gör dessutom att man hittar olika och 

oväntade infallsvinklar. Alsterdal menar också att det är först efter en inträffad handling och 

åtföljande reflektion, som det visar sig om det vi gjorde blev bra eller inte (Alsterdal 2014, s. 

54).  

 

Under mitt skrivande av essän fick jag reflektera över min egen roll som pedagog och varför 

jag tvekade att agera i vissa situationer som uppstod mellan barnen på förskolan. Kan det vara 

min osäkerhet över hur jag ska bemöta problemet eller var det för att jag saknade reflektion 

med mina kollegor? Schwarz & Cederberg i ”Reflektion – en nödvändighet”, menar att en 

pedagogisk reflektion kräver andras perspektiv och erfarenheter. Gemensamma erfarenheter 

leder ofta till nya kunskaper. Den gemensamma reflektioner leder inte bara till ett omdöme 

om den aktuella situationen utan möjliggör också att ta del i andras tankar och reflektioner 

(Schwarz & Cederberg 2013, s. 46-48). Under skrivandet av min essä har det blivit allt 

tydligare för mig hur viktig reflektion och samarbete med kollegor är. 

 

Jag kan se vissa likheter mellan min metod och den hermeneutiska forskningsmetoden, som 

innebär att försöka se och tolka andras upplevelse genom uttryck i handlingar och ord. Den 

hermeneutiska metoden inriktar sig på ”tolkningslära”. Det synsättet passar utmärkt till min 

essä då det gäller arbete med barn och mycket av fokuset ligger på att tolka barns olika 

uttryckssätt. Att tolka olika situationer kan dock vara varierande svårt beroende på hur 

komplext dilemmat är. Utifrån min erfarenhet och min egen reflektion kommer jag i min text 

att försöka tolka olika händelser och situationer utifrån mitt, barnets och föräldraperspektiv. 

Det är viktigt att sätta sig in i barnets roll men också kunna pendla tillbaka till betraktarens. 

Som pedagog har man genom sina livsupplevelser och kunskaper ett ”överläge” jämfört med 

barnet. Det är därför viktigt att kunna se även ur barnets perspektiv. Empati och inlyssnande 

måste alltid finnas där. Patel & Davidson menar att, växelspelet mellan pedagogen och barnet 

gör det möjligt att bygga upp en förståelsehorisont. Här, precis som i hermeneutiken, finns 

ingen slutpunkt. Helheten är något som fortlever, utvecklas och föder nya tankar, idéer – en 

ständig spiralrörelse (Patel & Davidson, 2003, s. 28-29).  
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I min specifika händelse spelar genusfråga en stor roll. I min essä utgår jag därför från olika 

genusteorier för att bearbeta min text. Jag ville få en ökad förståelse över vad genus är och hur 

man bör som pedagog förhålla sig till arbetet med genusfrågor i förskolan. Att få en 

helhetsbild är en ambition som dock är svår att till fullo uppnå. Frågan är komplex och många 

faktorer spelar in vilket jag försökt visa i min essä. 

 

 

Etiska överväganden 

Att forska är viktigt för samhället och samhällets medlemmar. Samtidigt är det ett absolut 

krav att inte utsätta individen för kränkning, förödmjukelse eller annan form av skada. Kraven 

delas upp i fyra delar; informationskravet-, samtyckeskravet-, konfidentialitetskravet, och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2016).  

Jag har beaktat samtliga krav och anser att jag på intet sätt bryter mot något av dessa. Jag har 

särskilt vinnlagt mig om att skydda Kristians och Idas identitet, då jag är väl medveten om 

barns utsatthet. Alla händelser i min essä har inträffat såsom jag återberättat, alla namn är 

fingerade förutom mitt eget. 

 

 

Vad betyder genus? 

Ordet genus (latin) betyder ursprungligen släkt eller sort. Idag används begreppet dock oftast 

för att markera könstillhörighet på människor baserat på socialt bestämda kännetecken hos 

män och kvinnor. I sin bok, En jämställd förskola menar statsvetaren Kristina Henkel att, 

genusbeskrivningar används ofta motsatsord där könen definieras genom olika egenskaper. 

Kön är det biologiska könet och genus står för det sociala och sammankopplas ofta med 

jämställdhets- och kulturella frågor. Det diskuteras huruvida skillnader mellan könen kan bero 

på antingen det biologiska arvet eller den sociala miljön. Jämställdhet handlar ofta om hur vi 

medvetet eller omedvetet förväntar oss att kvinnor, män, pojkar och flickor ska vara. Våra 

förväntningar, gör att vi bemöter barn olika (Henkel, 2006, s. 14-15). Jag upplever att 

genusfrågor intar en speciellt avgränsad plats i förskolans arbete. Jag anser att genusarbetet 

bör genomsyra och påverka de flesta ställningstaganden vi gör i vår vardag. Som det är nu 

händer det dock alltför ofta att vi faller i gamla slentrianmässiga fällor och har 

schablonmässiga uppfattningar om vad pojkar och flickor står för. Att definiera genusarbete i 
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förskolan generellt är svårt. Arbetet ser olika ut beroende på åldersgrupp, kulturell bakgrund, 

föräldrars uppfattning och pedagogernas kunskaper och förhållningssätt.  

 

 

Genusteorier 

En sak som många genusforskare framhäver är att det manliga och det kvinnliga tenderar att 

delas upp, och det manliga ges en högre status. Om detta skriver till exempel historikern 

Yvonne Hirdman som lyfter fram att samma egenskap hos en människa uttrycks olika 

beroende av kön. Om någon är beslutsam sägs om mannen ”han uppför sig som en hel karl” 

medan om en kvinna visar samma beslutsamhet heter det att ”hon är manhaftig”. Mannen, är 

alltså normen, från vilken kvinnan avviker (Hirdman 2001, s. 122-125). 

 

Christian Eidevald skriver i sin bok Anna bråkar om förväntningarna på hur en man ska vara. 

Om mannen inte gillar sport, är stark, tjänar pengar och intresserar sig för kvinnor (sexuellt), 

betyder det att han är omanlig? (Eidevald, 2011, s. 54). I min berättelse får Kristian inte ha en 

klänning på sig, för då uppfattas han som omanlig av sin pappa. Jag menar, är det kläderna 

som definiera vårt kön? Flickor får ofta, utan kommentarer, klä sig i ”pojkkläder”, spela 

fotboll och delta i andra spel och lekar som ursprungligen betraktas som manliga. Detta kan t 

o m ge de högre status – ” hon är orädd, tuff”. Väljer en pojke däremot prinsessklänning 

betraktas han av många som avvikande. Jag vet inte, men misstänker, att gamla fördomar 

ligger i botten för detta betraktelsesätt. Haavind (1992), i Eidevalds bok Anna bråkar, menar 

att föräldrar till barn som inte har könstypiska egenskaper, arbetar för att förändra sina barn 

för att inte de ska uppfattas och upplevas som feminina ( Eidevald, 2011, s. 66-67).  Kristians 

val och önskan att få prova och undersöka något nytt, verkar överskrida de normer som 

familjen har.   

 

Berit Ås, en norsk politiker och professor i socialpsykologi, var den som myntade begreppet 

”härskartekniker”. Begreppet blev känt i slutet av 1970-talet. Vi, som vuxna, stöter på det 

dagligen i många olika sammanhang, till exempel på arbetsplatser, i en dålig relation osv. 

Härskartekniker används av människor både medvetet och omedvetet för att skaffa sig makt 

genom att trycka ner andra. Kristina Henkel, statsvetare och specialiserad på genusfrågor och 

jämställdhet i förskolan, menar att härskartekniker också används mellan barn för att hävda 
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sig och få mer inflytande (Henkel, 2006, s.39). Denna teori stödjer jag. Jag tycker mig i Idas 

beteende se hur hon försöker förminska Kristian genom att inte inkludera honom i leken om 

han inte följde hennes spelregler. 

 

Många av Ås härskartekniker passar in i min händelse, där både barn och Kristians föräldrar 

försöker på olika sätt att få honom att tveka över sin egen identitet och sin egen roll som 

individ. En av några härskartekniker är, Osynliggörandet som är en vanlig teknik där man 

genom att ignorera ställer en människa utanför gruppen men man ignorera även individens 

behov av att komma till tals. I exemplet ser vi hur barnen i förskolan inte accepterar Kristians 

önskemål av att få vara med i leken i en bestämd roll. Han bryter då mot de oskrivna reglerna.  

Vidare är Påförande av skuld och skam ett annat sätt att exkludera. Tillbaka till exemplet där 

Kristian känner skuld/skam om han sätter på sig klänningen inför föräldrarna/pappan under 

framträdandet. Han anses då bryta från de normer som gäller i hemmet, vilket inte är 

acceptabelt enligt pappan. 

Objektifiering är vanlig i våra dagar. Din klädsel signalerar vem du är. Ida och pappan har en 

klar uppfattning om att pojkar ska klä sig på ett visst sätt. Kristians val av klädsel var ett 

exempel på hur han bröt mot objektifiering. Att pappa skulle bli upprörd skapade 

skamkänslor. Idas klara fördömande av Kristians roll val förstärkte också de negativa 

känslorna. Kristians fall visar hur viktigt det är med pedagogernas förhållningssätt, 

medvetenhet och lyhördhet.  

Hot om våld/hot om undandragande av kärlek, det verbala hotet, används ofta av vuxna och 

barn, ”du måste göra så här annars...” eller ”ge mig godis annars får du inte komma på mitt 

kalas”. I exemplet frågar Kristian Elisabeth om ”man får ha rosa på sig” eftersom pappa säger 

”nej”. Pappas ”nej” verkar skapa tvekan och oro hos Kristian. Kristian vill gärna vara pappa 

till lags, känna pappas gillande, men samtidigt hyser Kristian sin egen stora längtan att få vara 

som han vill. 

Splittring är ett ofta använt sätt, där utövaren riktar sig åt att en homogen grupp där alla 

förväntas dra åt samma håll. Om man inte underordnar sig stöts man ut ur gruppen. Här har 

pedagogen ett stort ansvar att se till att alla barn inkluderas och allas åsikter respekteras. 

Elisabeth bröt i ett tidigt skede in i konflikten mellan Ida och Kristian och förklarade att alla 

sätt att vara och välja är acceptabla, hon ville undvika splittring. Härskartekniker är medvetna 
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och omedvetna tillvägagångssätt för maktövertag och enligt Ås är det den vuxnes ansvar att se 

till att sätta upp de normer och regler som gäller i förskolan. (Henkel, 2006, s. 39-45).  

 

Karin Salmson och Johanna Ivarsson menar i sin bok normkreativitet i förskolan att, 

normkritik handlar om att se på vilka förväntningar och regler som styr i förskolan. Normer 

påverkar våra val och vår utveckling, de påverkar vad vi leker med, vem vi leker med, hur vi 

upplever leken och vilka förväntningar vi har på oss själva och andra. Att vara ”inom norm” 

ger vissa fördelar. Om Kristian varit inom ”normerna” skulle varken pappan eller kompisarna 

ifrågasatt honom. Nu föll han utanför ramen och skapade förvirring i barngruppen och 

ogillande från pappan. Normer kan förändras över tid beroende på var man befinner sig på 

olika platser på jorden och i vilket samhälle man lever i (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 22-23). 

 

För att förändra könsstereotypa tankesätt och verka för jämställdhet betonar Lenz Taguchi m 

fl. i En rosa pedagogik – jämställdhetspedagogiska utmaningar, att vi måste börja detta arbete 

redan i förskolan. Yngre barn anses kunna utveckla en jämställd könsidentitet som de sedan 

bär med sig som vuxna. Early intervention - genuspedagogiskt tänkande i tidig ålder kan bidra 

till förändring om barnet växer upp i en könsstereotyp miljö. En dålig och ojämställd miljö 

kan således korrigeras genom medvetet genus och jämställdhetsarbete. Författarna menar 

även att målsättningen är att genom genuspedagogiskt arbete ”få så många barn som möjligt 

att uppleva och uppvisa en stabil och bred jämställd könsidentitet som flicka respektive pojke 

så tidigt som möjligt” (Lenz Taguchi m.fl. 2011, s. 176).  

 

Även ur ett feministiskt perspektiv hittar vi liknande synpunkter på jämställdhetsfrågor. Den 

feministiska pedagogiken utvecklades på slutet på 1980-talet och har undervisats på kurser i 

genusvetenskap och lärarutbildningar. Den är inte särskild starkt etablerad i förskolan. Ändå 

ligger den till grund för både genuspedagogiken och det normkritiska pedagogiken. Dessa tre, 

genuspedagogiken, normkritiska pedagogiken och den feministiska är nära besläktade men 

också olika (Lenz Taguchi m fl. 2011, s. 172-173).  

 

Vidare syftar, författarna Hillevi Lenz- Taguchi tillsammans med Linnea Bodén och Kajsa 

Ohrlander i En rosa pedagogik – jämställdhetspedagogiska utmaningar, på att bygga vidare 

på den feministiska och normkritiska pedagogiken. Att utmana den normkritiska pedagogiken 
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ytterligare på att inte lägga fokus på vilka som ”är” eller ”gör” normen och vilka som bryter 

mot normen utan lägga fokus på barnets förändring i relation till sig själv. Författarnas mål är 

att tillsammans med barnet identifiera hur man själv förändras genom att pröva nya sätt att 

tänka, göra och säga saker (Lenz Taguchi m fl. 2011, s. 176-182). Kristian visar på att pröva 

nya sätt att tänka och göra, som för många andra bryter mot normen.  

 

Jag upplever att Elisabeth beaktade Kristian och försökte få Ida att förändra sitt synsätt till att 

bli mer tolerant och accepterande. Författarna lägger just fokus på att, pedagoger ska ha ett 

nära samarbete med barnen och synliggöra hur vi blir olika, i olika sammanhang, i samspel 

med andra människor, miljö och ting. En utmaning för genuspedagogiken i förskolan idag är, 

att våga mer tillsammans med barnen. Barnen har lättare att utmana normer och 

föreställningar än vi vuxna, när de inser och förstår att det är tillåtet. Därför bör vi pedagoger 

organisera verksamheten så att barnen ges möjligheten till större inflytande och fler sätt att 

kunna uttrycka sig (Lenz Taguchi m fl. 2011, s. 185- 190). Jag anser att jämställdhetsarbetet 

är viktigt i förskolan. Vad som gör det svårt att sammansmälta med det vardagliga 

pedagogiska arbetet beror på flera faktorer. Stora barngrupper minskar möjligheterna till nära 

kontakter med barnen, förskolornas jämställdhetsplan är inte alltid genomarbetad och 

förankrad hos personalen.  

 

 

Jämställdhet i förskola 

Jämställdhetsbegreppet har sin utgångspunkt i att motverka orättvisor som uppstår mellan 

flickor och pojkar, män och kvinnor, menar Kristina Henkel i sin bok En jämställd förskola – 

teori och praktik. Jämställdhet brukar definieras som, alla människors lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det handlar om maktfördelning och relationer 

mellan kvinnor, män, flickor och pojkar och kan ha kvantitativ och kvalitativ innebörd. Med 

kvantitativ innebörd menas att man tittar på antal, hur många kvinnor respektive män som är 

representerade i exempelvis politiska församlingar, sagoböcker, i vissa yrken osv. Kvalitativ 

jämställdhet innebär att alla människor ska ha rätt till inflytande över sitt eget liv och kunna 

påverka det utan att begränsas av föreställningar och förväntningar som baseras på 

könstillhörighet. Den kvalitativa innebörden syftar till kvaliteten, dvs. innehållet. Jämställdhet 

är med andra ord, en rättighetsfråga och en demokratifråga (Henkel, 2006, s. 11).  
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Hur fungerar detta i praktiken? Har vi i förskolan ett arbetssätt som främjar jämställdhet? Här 

har forskare skilda uppfattningar om lämpligaste arbetsmetod. Eidevald påpekar i boken, 

Anna bråkar, att det viktigaste med jämställdhetsarbetet är att pedagogerna bemöter barnen 

utifrån deras intressen och inte utifrån kön. Att arbeta kompensatorisk förespråkas av 

Svaleryd (2003 Eidevald). Här är arbetet könsindelat, pojkar och flickor tränar på sina 

svagheter. Det kan innebära att flickor och pojkar byter aktiviteter med varandra och tränar på 

att utveckla alla sina sidor. Utgångspunkten i det kompensatoriska pedagogiken är att flickor 

får öva på att bli modiga och självständiga, en egenskap som ofta tillskrivits pojkar. pojkarna 

får öva på att visa känslor, ömhet och intimitet, områden som traditionellt förknippats med 

kvinnor. Eidevald har kritiserat Svaleryds metod med att jobba kompensatorisk och menar att 

det kan öka klyftan mellan könen och fokus kommer att ligga på olikheterna (Eidevald, 2011, 

s. 80).  Jag oroas över sättet att tänka. Det förutsätter ju permanenta likheter mellan alla pojkar 

respektive flickor. Ofta tänker man tydligen då i termer att pojkar ska stimuleras att ”lugna 

ner sig” och ”flickor ska våga mer”. Det verkar väldigt generaliserande. I fallet med Kristian 

har han redan det som eftersträvas och ett kompensatoriskt arbetssätt skulle inte tillföra något 

nytt. Jag tror mer på att man ser till varje barns behov utan koppling till kön. Jag förstår inte, 

varför ska vi träna barn att inte vara sig själva? Jag undrar också, är det inte så att barnen 

utvecklas genom att de utforskar utifrån sina intresse? Jag är inte emot att testa och pröva 

något nytt men jag vill inte göra det till ett begränsande arbetssätt.  

 

Linnéa Bodén, i En rosa pedagogik – Könsneutralitet och kompensatorisk pedagogik. 

Dominerande föreställningar i förskolans jämställdhetsarbete, menar att det finns vissa 

arbetssätt som upplevs som ”de rätta”. Det kan finnas en problematisk aspekt med dessa 

arbetssätt. Att försöka hålla sig till enbart ett arbetssätt i jämställdhetsarbete som det ”rätta” 

blir väldigt begränsande. När man uppnått det man anser vara målet, ett könsneutralt 

arbetssätt, kan man tycka sig ha nått målet. Då begränsar man sina möjligheter att prova nya 

vägar och inser inte att arbetet inte har någon slutpunkt utan är hela tiden framåtsyftande och 

ständigt pågående. Att skapa miljöer som är oberoende av kön, beskrivs ofta som 

könsneutrala. Bodén beskriver hur pedagogerna väljer att skapa lekmiljöer som är oberoende 

av kön och hur de samtidigt undviker miljöer som kan förstås som beroende av kön. Att 

arbeta med könsneutrala miljöer kan visa på att kön inte ska ha någon betydelse i förskolan 

utan att alla barn ska kunna vistas i alla miljöer utan begränsningar och förväntningar på vad 
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som är flickor respektive pojkars lekmaterial. Bodén menar att, trots det arbetssättet så kan det 

finnas en problematik med könsneutralt arbetssätt. Risken är pedagogernas omedvetna 

okunskap om hur man arbetar med jämställdhet kan underbygga och förstärka uppdelningen 

mellan flickor och pojkar. Jämställt blir det när man betonar det unika hos varje barn och 

skapar neutrala mötesplatser för flickor och pojkar (Lenz Taguchi, Bodén och Ohrlander, 

2011, s. 35-47). Att jobba könsneutralt är inte heller någon allmängiltig lösning för att få ett 

bra jämställdhetsarbete i förskolan. Att ta bort leksaker som är könskodade och ha material 

som inte är könsbestämt känns väldigt vuxenstyrt. Jag anser att barnen själva får välja vad de 

vill leka med. Att som pedagog låsa sig vid olika modeller kan vara begränsande. Det som jag 

anser ökar jämlikheten i förskolan är, att varje pedagog gärna provar nya arbetsmetoder med 

fokus på att arbetar för att bredda könsrollerna och i handling visa detta.  

 

 

Pedagogernas förhållningssätt i förskolan 

Christian Eidevalds synsätt är att inte särskilja barnen, som flickor - pojkar, utan att bemöta 

och betrakta dem som en enhetlig grupp ”lekande barn”, är fundamentalt i 

jämställdhetsarbetet i förskolan (Eidevald, 2011, s. 52). Här vill jag reservera mig, enligt min 

uppfattning anser jag att barn ska betraktas som egna individer och inte som en enhetlig 

grupp. Med egna individer menar jag att inte särskilja pojke – flicka utan se barnen som egna 

personer med egna behov, känslor oavsett kön. I min händelse ser jag hur Elisabeth försöker 

förklara för Ida att i leken kan man vara både pojke eller flicka beroende på hur man känner 

just för tillfället. Ett sätt att bemöta barnen lika oavsett kön. Jag märker också hur Elisabeth 

ger Kristian möjlighet att vara den han vill vara och möter honom där han är. Alla är lika 

mycket värda och har rätt att påverka sin situation, berättar hon för barnen. 

 

I sin undersökning om genusmedveten pedagogik, hävdar Britta Olofsson i Modiga prinsessor 

& ömsinta killar, att utgå från barnens intressen är ett sätt att möta barn där de är. På så sätt 

visar man dem respekt och når samtidigt gott pedagogiskt resultat (Olofsson, 2007, s. 60). 

Elisabeths roll var att hjälpa barnen att lösa ett problem. Detta gjorde hon genom att samtala 

och förklara att det är ok att vara den man vill vara i leken. Elisabeth valde att medvetet 

motverka könsstereotyper. 
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I boken Förskolan – barns första skola! menar författarna Johansson och Pramling, att en 

pedagog har goda möjligheter att stimulera barns lärande genom att tillrättalägga miljön och 

utmana barnens tänkande av hur barn uppfattar varandras omvärld (Johansson & Pramling, 

2003, s. 133). Precis som Elisabeth försöker förklara och samtala med barnen och leda de mot 

en lösning för problemet som uppstod mellan dem. Ett samtal som möjliggör och uppmuntrar 

barnen till att ta hänsyn till varandras tankar och åsikter. 

 

Även, bland andra, Hillevi Lenz Taguchi menar att, pedagogernas förhållningssätt då de talar 

med barnen också får betydelse för hur respektive kön görs till just flickor och pojkar. 

Konsekvenserna av pedagogers olika förhållningssätt i möte med flickor och pojkar skapar 

skillnader mellan könen. Detta resulterar i att flickor och pojkar får olika möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter, ett förhållningssätt som går det tvärtemot innebörden av 

jämställdhet i förskolan (Lenz Taguchi m.fl. 2011, s. 43).  Att pedagogens förhållningssätt är 

av avgörande betydelse är odiskutabelt, men man måste även beakta andra faktorer. 

Föräldrarnas inställning är en sådan. Att presentera ett genusarbete som kraftigt strider mot 

föräldrar uppfattningen kan skapa en förtroendekris som inte gagnar barnet. Därför bör 

pedagogen ha inriktningen på arbetet klart, men noga väga av hur det bäst genomförs. I mitt 

exempel inbjöds föräldrarna till mötet för att vi på bästa sätt skulle kunna tydliggöra vårt 

förhållningssätt i förskolan utifrån värdegrundsarbetet. Vårt mål var att komma fram till 

samförståelse, konsensus, allas lika värde oavsett kön och preferenser. Alla individer, barn 

som vuxna, har rätt till sina åsikter. 

 

 

Populärkulturer i förskolan 

Det är mycket vanligt att barn inspireras och skapar sina lekar utifrån berättelser de har hört 

eller sett. Sedan spelar barnen upp och utvecklar olika scener ur exempelvis filmer och gör det 

till sitt eget. Carina Fast, filosofie doktor i pedagogik påpekar i sin bok att läsa och skriva i 

förskolan, att forskning har under många år uppmärksammat att barn i tidig ålder tränar på att 

uppträda och utnyttjar olika sätt att förstå en berättelse. Här är ofta böcker och leksaker 

utgångspunkten. Tv-serier, internet, reklam och klädesplagg kommer senare in i bilden. 

Kläder symboliserar ofta olika figurer som kopplas till populärkulturen idag. Här ser man en 

tydlig uppdelning mellan pojkars och flickors klädsel. Flickornas kläder har ljusare färger och 

mönster som skiljer sig från pojkarnas t.ex. blommor, katter, hästar m.m. Pojkarnas kläder har 
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mörkare färger med olika logotyper som föreställer t.ex. Spiderman, Star Wars och bilar. Den 

film som är aktuell avgör klädvalet. Just valet av kläder kan vara avgörande för vem man 

leker med. Barn blir intresserade av varandra då det hittar en gemensam nämnare (Fast, 2011, 

s. 91-92). I mitt exempel lägger vi märke till hur barn uppfattar varandra utifrån de olika 

normer som finns i media, om vad som är pojkars respektive flickors leksaker och klädstil. 

 

Bertil och Johan var ivriga att sätta igång med att göra sina egna favoritfigurer, ”Kizz” med 

hjälp av tuffa blixtar på sin t–shirt. De ifrågasatte Kristians val att göra en flickklänning som 

Elsas i Frost. Kristian var kär i Elsas karaktär, en stark och modig tjej. Här stötte Kristian 

dock på hårt motstånd från Bertil och Johan. De var redan präglade av den bild av Elsa som 

media skapat. Medias genomslagskraft är stor och tyvärr ofta väldigt stereotypisk. Här skapas 

budskapet om hur flickor och pojkar bör se ut. Detta leder till en uppdelning av klädstil och 

leksaker något som barnen är medvetna om. 

 

 

Kamratkulturer i förskolan 

Kamratkulturer skapas mellan barn i förskolan. Annica Löfdahl, som varit med och 

introducerat begreppet kamratkulturer i den svenska förskole forskningen, menar att den 

kultur som skapas mellan barn är när barn vistas en längre period tillsammans och utvecklas 

till olika kamratkulturer. Detta teoretiska begrepp som är en översättning av den amerikanska 

sociologen William Corsaros begrepp ”peer cultures” beskriver barns relationer i leken med 

varandra. Barn tolkar och förstår sin omvärld genom vuxnas beteende. I dessa kulturer kan 

man notera barnens kunskaper i olika sociala förhållanden. De kan innebära vilka som får 

vara med, vem som bestämmer och hur man ska vara i leken. Maktförhållanden, som barn 

noterar i sin omvärld, använder de under leken med varandra. De försöker att överföra den 

kulturen till sin egen vardag, för att göra den begriplig. Detta kan vara ett sätt att bestämma 

över kamraterna (Löfdahl, 2014, s.13-14). Corsaro anser vidare att, ”för att få syn på och 

kunna förstå barns kamratkulturer är det interaktionerna och dynamiken mellan barnen som är 

i fokus snarare än det individuella barnet” (ibid, s. 13-14). Idas agerande har troligen sitt 

ursprung i de sociala ramar hon förvärvat från sin omgivning. Löfdahl menar att pedagogen 

får en viktig inblick i vad som händer i barnens kamratkulturer, genom att vara observant, 

lyssna till och tolka vad som händer (Löfdahl, 2014, s. 13-14). Pedagogens roll är i första 

hand lyssnarens. Det är viktigt att barnen får utforma sin lek som de vill. De tillfällen då 
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pedagogen bör inträda i leken är när man noterar att leken börjar ta sådana former att ett barn 

hamnar i underläge. Då menar jag inte bara fysiskt utan även emotionellt. Det var vad som 

hände med Kristian i den aktuella händelsen.  

 

 

Leken 

Leken är ett sätt för barnen att bearbeta sin omvärld. Därför är den värdefull i psykologisk och 

pedagogisk mening. I leken lär sig barnet att hantera olika relationer, problem och konflikter 

och ges därmed möjlighet att utveckla sin identitet och självkänsla. Därmed tränar också 

barnet sin kommunikationsförmåga och sin fantasi. Annica Löfdahl menar att i leken 

förhandlar barn med sina kamrater om roller, platser och innehåll. De vuxna uppfattar ofta 

detta som positivt och trevligt. Barnen leker och är glada. Men det kan finnas en annan sida av 

leken som visar på makt och positionering. Det kan upplevas som obehagligt för vissa barn, 

när de kämpar för att få en position i barngruppen (Löfdahl, 2014, s. 27).   

 

Under noteringen av barnens lek, ser jag hur Ida, mycket bestämt inte ger Kristian rollen som 

Elsa och han reagerar med nedstämdhet och signalerar obehag med kroppen. Han uttrycker 

ändå sin vilja att få ha den roll han så gärna önskar genom att säga ”men jag vill vara Elsa!”. 

Kanske handlar det inte så mycket om makt och position, utan om Idas uppfattning av hur 

leken ska se ut utifrån ett givet mönster. Troligen baseras detta på förebilderna i Frost. En 

liknande situation om hur flickor respektive pojkar markerar könsskillnader på grund av de 

olika normer som finns i leken, beskrivs i Kan Batman vara rosa under kapitel nio. Där 

använde sig barnen av olika markörer för att tydliggöra vad flickig, pojkig, manligt och 

kvinnligt är i leken, bland annat röstläge (Hellman, 2010, s. 173-174 ). Valet av rollen är en 

sorts markör för Ida, inte för att Kristian är en pojke utan rollen är för flickor och det skulle 

inte passa en pojke dvs. Kristian. Ida använde sig av en markör genom att koppla till kön. I 

detta mönster ingår ett klart könsrollstänkande skapat av media. Jag antar att Idas 

förväntningar och tolkningar, är att leken med Frost som förebild ska vara så lik originalet 

som möjligt.  

 

Lekens betydelse lyfts fram av olika forskare. Här betonas lekens betydelse psykologiskt, 

pedagogiskt och socialt. Det är genom leken som barnen lär sig att hantera relationer, problem 
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och konflikter vilket i mitt exempel också visar på. Freud menar i Utvecklingspsykologi av 

Philip Hwang och Björn Nilsson, att barn utnyttjar leken för att uppfylla olika önskningar och 

behov. Det kan vara ett sätt att komma tillrätta med situationer och händelser som varit 

emotionellt svåra. Erik Erikson, vars teorier delvis anknyter till Freud, delar också 

uppfattningen att leken är viktig för barnets psykosociala utveckling. Att hantera svåra 

situationer är av vikt för utvecklingen av den egna identiteten (Hwang & Nilsson, 2011, s. 

221-222). Här kommer Kristian in. Han fick inget gehör för sina önskningar men han försökte 

ändå framhärda. Leken var en möjlighet för honom att visa upp, något som ju uppfattades som 

kontroversiellt av både barnen och pappan.  

 

Kristian fick kämpa ur ett underläge då samhällets gängse normer ofta återspeglas i leken. 

Alternativa lösningar genom lek kan göra att barnet lär sig saker och ting om sig självt och 

omvärlden. Detta kan bidra till ett starkare jag. Piaget å sin sida ansåg att barnet leker för att 

ytterligare få bekräftelse på saker det redan kan. Då upplever barnet att det är duktigt men 

barnet lär sig enligt Piaget inget nytt i leken.  Jag delar inte Piagets uppfattning utan anser att 

leken tillför barnen mycket nytt på olika plan. Jag är mer inne på Vygotskijs linje om att 

leken, är en process och dessutom en frigörelse för barnet. Vygotskij kallar denna process för 

den proximala utvecklingszonen, där barn utvecklas och prövar nya tankar och färdigheter 

(Hwang & Nilsson, 2011, s. 221-222).  

 

 

Etiska dilemma under leken 

Under leken kan olika etiska dilemman uppstå mellan barnen. Ett vanligt sådant handlar om 

hur barn reflekterar över vad som är fel och vad som är rätt. Barn har ofta förväntningar på 

hur en pojke respektive flicka bör vara ur ett genusperspektiv. Eva Johansson, forskare och 

docent i pedagogik menar i sin bok Gustav får visst sitta i tjejsoffan! att barn ofta förhandlar 

om etik dvs. om sätt att vara mot varandra. Här visar barnen vilka värden och normer som 

gäller men som ändå är förhandlingsbara (Johansson, 2008, s. 15-17).  

 

I min berättelse, uttrycker Ida att Kristian inte kan vara Elsa. Detta är troligen inte riktat som 

kritik mot Kristian som person utan som ett klargörande från Idas sida av vilka regler som 

gäller. Det är den uppfattning Ida har och hon anser ha rätt. I etiska frågor finns inga absoluta 
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svar. Uppfattningar kan omvärderas och i Idas fall fick hon genom Elisabeth möjlighet att 

tänka i nya banor.  Johansson menar även att barn provar gränser för varandras integritet för 

att utmana och kränka varandra. Ofta är provokationerna genusrelaterade (Johansson, 2008, s. 

161).  Jag delar inte helt Johanssons uppfattning utan i mitt fall tror jag inte att Ida medvetet 

försöker kränka Kristian. Hon hävdar bara den uppfattning hon har för stunden. Barn är 

flexibla och ivriga att ta in nya kunskaper vilket möjliggör omvärderingar. Barns etiska 

uppfattningar är inte ristade i sten det förvärvar nya kunskaper och växer – i alla avseenden. 

Att se till att det växer åt rätt håll är en pedagogisk utmaning. En viktig uppgift för förskolan 

är att se till,  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska 

hålla levande i arbetet med barnen (Skolverket 98/10, s. 4). 

 

Rätten till inflytande och egen mening 

Att ha rätt till sin egen mening är inte samma sak som att ha rätt till inflytande. Alla barn har 

rätt till att hysa åsikter. I leken kan man också ha rätt till inflytande, men rätten till egen 

mening betyder inte att man har självklart inflytande i leken. I mitt exempel uttryckte Ida sin 

rätt i leken genom att säga att Kristian inte får vara Elsa. Det betydde inte att så blev fallet då 

även Kristian hade egna åsikter. Leken utformas ofta av barnen tillsammans. 

Leken blir då ett forum där inte bara barnens mening utan också möjlighet till inflytande får 

plats. Senare, i skolans värld, förändras situationen då leken inte längre har sin givna plats på 

samma sätt (Johansson, 2008, s. 60-61). I exemplet, lägger jag märke till hur Kristian hävdar 

rätten till inflytande genom att bestämt, begära att få vara Elsa. Ida däremot väljer, på inrådan 

av en pedagog, att avstå från sina rättigheter för att hjälpa till att lösa en konflikt. I Lpfö 98/10 

står det att,  

arbetslaget ska se till att verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och 

utrymme i verksamheten och förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter 

och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle (Skolverket 98/10, s. 12).  

 

Men vad hände med Idas rättigheter? Varför skulle hon avstå från sina rättigheter att uttrycka 

sig och tycka det hon kände vara rätt i denna situationen? Jag försöker nu se situationen mer 

objektivt. Ida uttryckte två önskemål, dels att leka ”Frost” och dels att Elsa skulle vara en 
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flicka. Nu fick hon backa på sitt andra önskemål. Jag noterar att Elisabeth gjorde 

prioriteringen att stärka Kristian. Han upplevdes som den svagare parten och mötte motstånd 

från både Ida och övriga barngruppen. Att finna en balans där både Ida och Kristian kan 

känna att det är lyssnade på är en delikat uppgift. Då jag i efter hand funderar på Elisabeths 

handlande tycker jag att hon valde rätt väg – Ida fick gehör för leken, Kristian fick 

önskerollen och Elisabeth fick möjlighet att uttrycka vikten av att allt är möjligt – oavsett om 

man är en pojke eller en flicka. Jag själv fick lära mig att inte vara rädd för att bryta in i en 

konflikt situation. Med ökade kunskaper inser jag att det är lättare att tackla det problem jag 

hittills försökt undvika. 

 

Elisabeth Arnér tar upp i sin bok Barns inflytande i förskolan att,  

förskolan sägs ha en demokratisk möjlighet, eftersom den utgör en social mötesplats för flickor 

och pojkar, olika kulturer och olika sociala grupper. Här ska barn ges utrymme att utvecklas till 

självständiga människor som kan påverka och fatta kloka beslut, både för sig själv och andra, 

men också skapa goda relationer både med andra barn och vuxna (Lpfö 98).[...] Tanken är att 

utifrån barns perspektiv och med deras påtagliga medverkan och inflytande, skapa en tillåtande 

miljö i förskolan där barnen kommer till tals på allvar. Här kommer samtal och kommunikation 

mellan barn, och mellan barn och vuxna att bli viktigt och ska ges en framträdande plats (Arnér, 

2009, s. 23). 

 

 

Barnperspektiv och barns perspektiv 

Det finns två olika begrepp som är viktiga att skilja mellan, barnperspektiv och barns 

perspektiv. Barnperspektiv är vuxnas sätt att försöka förstå hur barn upplever sin omvärld 

genom sina handlingar. Johansson och Pramling i Förskolan – barns första skola! menar att 

barn både tänker, observerar, resonerar och drar slutsatser för att lösa ett problem. Dock är 

frågan på vilket sätt vuxenvärlden är öppen för att ta tillvara de kunskaper och synsätt barn 

tillför. Genom att förstå barn och kunna se ur barnets perspektiv ges vi vuxna möjlighet att 

träda in i barnets värld. För att kunna förstå hur barnen tänker, måste vi vuxna vara 

engagerade, intresserade och delaktiga i deras tankesätt (Johansson & Pramling, 2003, s. 47).  

 

I händelsen med Kristian och de andra barnen, anser jag att vi pedagoger gjorde vårt bästa 

genom att vara lyhörda och nyfikna. Vi fick förhoppningsvis barnen att känna sig lyssnade på. 
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Vår målsättning, att skapa en trygg miljö på förskolan, är grundläggande för att barnen ska 

känna sig sedda och våga dela med sig av sina tankar och funderingar. Kristians agerande 

bekräftade delvis detta. Föräldrarnas möjlighet att vilja se händelsen ur barnets, Kristians, 

perspektiv kändes som delvis begränsat. De utgick från sina erfarenheter och uppfattningar. 

Kristians önskemål om hur han ville vara var underordnat deras uppfattning om hur han borde 

vara. Valet, att leka med flickor, sätta på sig en klänning, överensstämde inte med 

föräldrarnas bild av hur en pojke ska vara. Föräldrarna markerade tydligt för Kristian att han 

skulle ta avstånd från vad vi i förskolan anser vara ett vedertaget genustänkande. De visade 

ringa insikt i barnets perspektiv vad gäller tänkande och önskemål. 

 

Eva Johansson (2008), menar i sin bok Gustav får visst sitta i tjejsoffan! att ur barns 

perspektiv är det enbart barnet som ser på sig själv och sin egen omvärld. Att förstå barns 

perspektiv är för vuxna begränsat. För att i största mån förstå måste vuxna skaffa sig kunskap 

om barns ambitioner, avsikter, meningar och erfarenheter av moral i olika sociala och 

kulturella sammanhang. Att förstå barns perspektiv handlar också i hög grad om våra egna 

perspektiv. Detta kan begränsa våra möjligheter att förstå just barnets perspektiv. En tredje 

faktor är maktförhållanden som är ständigt närvarande och där barnet alltid befinner sig i 

underläge. Här är det viktigt att som vuxen inta en kritisk och självreflekterande hållning 

(Johansson, 2008, s. 20).  

 

Kristian beskriver hur olika händelser som han har varit med om uppfattas av pappan. Det 

Kristian upplevt som spännande och roligt har ofta direkt förkastats. Han berättar för oss 

pedagoger att, ”Pappa förstår inte” och ”han säger att jag inte får leka med tjejer”. Det som 

jag lägger märke till är att Kristian gör ingen skillnad mellan tjej- och killkompisar. Han 

tycker om att leka tillsammans med både könen. Om något känns fel eller om han inte förstår 

tar han kontakt med oss. Under mina samtal med Kristian försöker jag att förstå hans 

perspektiv. Det är lätt att samtala med Kristian, han är öppen med sina funderingar och vi 

pedagoger har många samtal med honom. Jag kan självklart inte göra mig till tolk för vad 

Kristian känner och tänker innerst inne. Jag försöker dock vara lyhörd och stötta Kristian utan 

att fördöma pappas åsikter. Doverberg och Pramling menar i Att förstå barns tankar att, ”om 

man är intresserad av hur barn förstår sin omvärld, hur de tänker och funderar, faller det sig 

naturligt att samtala med dem för att få veta hur de erfar sin omvärld” (Doverberg & 

Pramling, 2012, s.6).  
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Elisabeth Arnér och Solveig Sollerman påpekar i Kan barn förstå vad demokrati är? att även 

småbarn har något att berätta. Genom att lyssna till barnets berättelse kan vi skapa en 

förståelse för hur barnet strävar efter att få sin röst hörd i en svår situation. Utifrån ett 

barnperspektiv försöker pedagogen att trösta och finnas där för att bekräfta barnets tankar och 

funderingar. Barnet finner ofta och ska finna trygghet och känna förtroende för pedagogerna i 

en för honom osäker situation (Arnér & Sollerman, 2013, s. 79-80).  

 

I händelsen där Kristian vänder sig till Elisabeth och ställer frågan, ”får man ha rosa på sig?” 

visar Kristian att han känner trygghet genom att dela med sig sina tankar och funderingar. 

Kristian har svårigheter med att finna förståelse hos sin pappa. ”Pappa förstår inte” är 

Kristians beskrivning av händelsen. Vidare berättar Arnér och Sollerman, att närma sig 

barnets perspektiv kräver en smula ansträngning och att man som pedagog provar olika 

perspektiv. Att försöka sätta sig in i barnets situation är en förutsättning för att kunna skapa en 

förtroendefull relation till barnet. Denna relation är basen för vårt arbete som ska bygga på 

just tillit och känslan av att vara sedd (Arnér & Sollerman, 2013, s. 79-80). 

 

 

Föräldraperspektiv 

Britta Olofsson i Modiga prinsessor och ömsinta killar hävdar att, föräldrar har olika åsikter 

vad det gäller genus och kön. Vissa föräldrar är positiva till genusarbete, medan andra inte ser 

fördelarna med det. Pedagogerna kan, genom kunskaper och genomtänkta synpunkter, bidra 

till att fler föräldrar ser positivt på genustänkandet. Detta är särskilt viktigt om personen har 

en konservativ kvinnosyn (Olofsson, 2007, s. 109-110). Inför Kristians föräldrar kändes det 

inte så svårt att förmedla våra åsikter. Huruvida det accepterades fullt ut är svårt att säga. 

Pappan hade en annan syn på sin sons könstänkande. Ur hans perspektiv betraktade han sin 

son som osäker över sin egen könsidentitet. Därför valde föräldrarna att agera utifrån sin egen 

uppfattning om vad som de såg vara en avvikelse. Att sonen valde att klä sig i flickkläder 

gjorde föräldrarna oroliga.  

 

I sin artikel Den rosa overallen tar Fanny Ambjörnsson upp hur vissa föräldrar visar att just 

kläderna är en av de grundläggande markörerna i barnets genus. Föräldrar undviker att klä 
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pojkar i flickkläder för att pojkarna inte skall framstå som flickor. Enligt Yvonne Hirdman 

(2001) ur, Den rosa overallen, kännetecknas dagens samhälle av uppfattningen där det 

manliga betraktas som norm medan det kvinnliga betraktas som avvikande och mindre värt. I 

frågan om rosa upplevs färgen som degraderande och förlöjligande på en pojke. Man kan 

dessutom ana något ytterligare, själva flickigheten kan antyda en möjligt avvikande sexuell 

läggning. Hos många föräldrar, till mindre barn, vill man ändra barnets preferenser för att 

undvika att barnet blir ”homosexuellt”. Rosa kontra blått inbegriper en förgivettagen och 

normerande heterosexualitet (Ambjörnsson, 2005, s.1-7). Den avvisande hållning Kristians 

pappa uppvisar kan bero på att han förknippar klänning och rosa just med homosexualitet. 

Pappan har i indirekta ordalag visat stort avståndstagande inför vad han betraktade som 

avvikande och oacceptabelt. Kan det vara så att pappans löfte om en klänning till Kristian är 

bara en förhandlingsprocess? Hoppas han att det hela bara rinner ut i sanden? 

 

 

Pedagogperspektiv 

Pedagogen bör kunna se ur flera perspektiv, både barnets och föräldrarnas men också 

kollegornas och läroplanens. En pedagog bör kunna skilja på sin professionella och privata 

roll. Det är viktigt för att kunna ta rätt beslut utifrån yrkesrollen. Den privata rollen kan dock 

bidra till att man kan få olika infallsvinklar på olika pedagogiska problem. All pedagogisk 

verksamhet baseras inte bara på litteratur och forskning utan i hög grad på erfarenheter som 

pedagogen gjort både i sitt privata liv såväl som professionella. Detta gäller generellt för 

pedagogen i verksamheten. 

 

Under och efter händelsen, reflekterade jag själv och tillsammans med mina kollegor för att 

försöka förstå barnens inställning i genusfrågor. Vi ville hjälpa barnen att få ökad acceptans i 

att se varandras likheter och olikheter. Eva Schwarz och Carl Cederberg menar att en 

pedagogisk reflektion kräver andras perspektiv och erfarenheter för att kunna handla 

professionellt som pedagog i verksamheten men även att genom reflektion och samtal kunna 

sätta ord på det man har sett och varit med om (Schwarz & Cederberg, 2013, s.46). Vår 

gemensamma reflektion i arbetslaget kändes avgörande för att kunna gå vidare i förskolans 

arbete med könsskillnader. Reflektionen tillförde också nya tankar och möjliga vägar. Det var 

värdefullt! 
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Jag upplevde att arbetssättet iakttagelser- reflektion- arbete i barngrupp och 

föräldrasamverkan hela tiden förde förskolans arbete framåt. I vårt speciella fall med Kristian 

finns för oss på förskolan mycket stöd att hämta i litteratur och forskning. Vi försökte att 

analysera Kristians situation på två plan – bland kamrater – och hemma. Målet för pedagogen 

ligger alltid i barnets bästa. Vägen att nå dit kan se skiftande ut. Att bekräfta Kristians val är 

prioritet ett. Vad gäller föräldrarna måste arbetet ske långsiktigt och med diplomati. Det gäller 

att inte pådyvla Kristians föräldrar vår uppfattning utan genom samtal få föräldrarna att själva 

komma till insikt om vad som är den bästa lösningen. Alla vill ju barnets bästa. 

 

 

Samverkan mellan förskola och hem 

I Lpfö 98/10, betonas vikten av föräldrasamverkan och delaktighet då det påverkar samarbetet 

mellan hem och förskola. För att föräldrar ska känna sig delaktiga, måste förtroende skapas 

mellan pedagoger och föräldrar. 

För pedagogen är det viktigt att lyssna till föräldrarna precis som vi gör till barnen. 

Tillsammans med vårdnadshavaren kan vi få en tydligare bild av barnen, samtidigt som 

föräldrarna få ta del av vad som händer på förskolan. Om föräldrarna ska känna sig delaktiga 

då är det viktigt att deras kunskaper och erfarenheter tas tillvara, menar Hillevi Lenz Taguchi 

och Anna Åberg i Lyssnandets pedagogik (Lenz Taguchi & Åberg, 2005, 134-137). I Lpfö 

98/10 lyfter fram att, 

Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka 

verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en 

förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande (Skolverket 98/10, s.13).  

 

I sin bok, om En jämställd förskola tar Henkel upp en viktig aspekt om förskolans 

värdegrund. Det gäller klart att tala om vad förskolans jämställdhetsarbete går ut på. Berätta 

att den finns klar formulerad i skollagen och i förskolans läroplan. Det finns i samhället idag 

många divergerande uppfattningar om jämställdhet. Vi i förskolan, såväl som föräldrar, vinner 

mest på att bemöta föräldrarnas åsikter med tålamod och intresse. Viktigt är att alla, oavsett 

familjeform, känner sig inkluderade och delaktiga (Henkel, 2006, s. 74-75).  
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Det inkluderande arbetssättet är grundläggande för en tillitsfull relation mellan förskola och 

hem. Detta betyder inte att vi negligera läroplanen. Man når inga mål genom att bara 

framhärda sina egna åsikter. Målet, i detta fall Kristians önskningar och förväntningar, når vi 

genom dialog med föräldrarna. Vi visar dem respekt men arbetar också oförtrutet med att få 

föräldrarna att förstå vinsten med vårt jämställdhetsarbete. 

 

 

Slutord 

Mitt skrivande av essän har känts som en pendling mellan min privata sfär såväl som min 

yrkesroll. För min privata del har det varit en mycket betydelsefull tid, där jag har fått 

reflektera över mig själv och hur mina studier påverkat min personliga utveckling.  

 

I min yrkesroll har jag lärt mig oerhört mycket. Den initiala händelsen fick mig att öppna 

ögonen och tänka till. Händelsen innebar också ett närmare samarbete med mina kollegor. 

Våra reflektionsstunder var ovärderliga. Det fick också mina kollegor att stanna upp och 

reflektera över sitt arbetssätt. Det känns viktigt att vi pedagoger har samsyn. Det är en av 

förutsättningarna för att vi ska kunna göra ett utvecklande arbete. 

 

Barnens sätt att tänka och agera utifrån sina synsätt var ytterst avgörande för hur vi skulle 

fortsätta vårt arbete för ökad acceptans i könsrollstänkandet och motverka statiskt 

genustänkande. I vår läroplan finns det riktlinjer för detta arbete. Det svåra och viktiga var att 

tolka dem så att det passade in i barngruppen som helhet. Det viktiga i arbetet var att alla barn 

skulle känna sig sedda och delaktiga. Vi pedagoger har en stor uppgift i att rätt tolka barnens 

lekar. Vad är en vanlig lek och bus och vad är små konflikthärdar och härskartekniker? Att 

tolka rätt är oerhört viktigt.   

 

Kontakten med föräldrar är en stor betydelsefull del av vårt arbete. Jag upplever att en 

samverkan mellan barn, pedagoger och föräldrar är en absolut förutsättning för arbetet i 

förskolan. Det kan ibland vara svårt att nå fram till denna samsyn i dialogen med föräldrar. 

Inte desto mindre spelar föräldrar samtalen en stor roll. Det får oss förstå hur föräldrarna 

tänker. 
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I vårt multikulturella samhälle finns det en uppsjö av divergerande åsikter om barn och 

barnuppfostran. Vinsten är att vi pedagoger ständigt lär oss något nytt. Nya tankegångar leder 

arbetet framåt. Vi pedagoger kommer hela tiden att stöta på nya utmaningar, konflikter mellan 

barnen. Detta gör att vi aldrig kommer fram till ett enhetligt svar. Alla barn är olika, alla barn 

har rätt att få vara olika och alla barn har rätt att behandlas just utifrån den de är. Vårt arbete 

måste alltid vara föränderligt och framåtsyftande.  

 

Jag fick möjlighet att fördjupa mig i ämnet genom mina studier. Ingen enskild litteratur var 

utslagsgivande men tillgången till ett rikhaltigt, skiftande utbud gjorde att jag fick svar på 

många frågor. Att varva teori med praktik, känns som en nyvunnen trygghet och jag känner 

större tillförsikt vad gäller min pedagogiska roll. Samtidigt som jag blir ”färdig” förskollärare 

blir jag aldrig ”färdig”. Yrkets krav och tjusning är att ständigt möta nya utmaningar, tänka 

nytt och förändras. 
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