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Abstrakt 
I den här uppsatsen studerar jag hur pedagoger på en Reggio Emilia inspirerad förskola ser på 
sin roll som pedagoger, samt hur eller om de ser sig själva som en del i barnens kön- och 
genuskonstruktion. Studien har genomförts på Förskolan Trollet i Kalmar som för en 
verksamhet med inspiration från Reggio Emilia pedagogiken. Studien utgår ifrån intervjuer 
med fyra av Trollets pedagoger. 

På förskolan Trollet liksom i Reggio Emilia ses barnen som kompetenta, som upptäcker och 
utforskar sin omvärld med stöd av och tillsammans med pedagogerna och andra barn. I 
miljöerna på Förskolan Trollet ges möjlighet för barnen att skapa och få ny kunskap. Varje 
barn inom Reggio Emilia pedagogiken ses som en individ fylld av möjligheter, en könsneutral 
individ. Det är ett begrepp som inte problematiserar eller tar ställning till de maktstrukturer 
som existerar.  

Pedagogerna har svårt att se att de själva är en del i barnens kön- och genuskonstruktion. De 
fyra pedagogerna menar att det är svårt att inte låta sig styras av de förväntningar som finns 
på flickor och pojkar, men att det förs diskussioner och finns en medvetenhet kring att 
pedagogerna inte bemöter dem på ett likvärdigt sätt.  

Nyckelord: Reggio Emilia, genus, jämställdhet, pedagoger, medvetenhet  

Abstract 
In this thesis I study how pedagogues at a Reggio Emilia inspired preschool look at their roles 
as pedagogues, and also how, or if, they see themselves as a part of children’s sex- and gender 
constructions. The study was conducted at the preschool Trollet in the city of Kalmar that 
applies a Reggio Emilia inspired pedagogy. The study is based on interviews with four 
pedagogues from Trollet.   

At the preschool Trollet, as well as in Reggio Emilia, children are looked at as competent 
individuals, whom discover and explore their surroundings with support of and together with 
pedagogues and other children. In the environment at Trollet, children are given the 
opportunity to create and gain new knowledge. Within Reggio Emilia, the understanding is 
that every child is looked on as an individual, filled with potentials, a gender-neutral 
individual. That is a concept that does not problematize or takes a stand to the power 
structures that exist.  

The pedagogues on Trollet find it hard to see if they are part of the establishment of sex- and 
gender conceptions. The four pedagogues argue that it’s difficult to not be governing by the 
expectations that exist of boys and girls. But they have discussions, and there is awareness 
that the pedagogues do not meet girls and boys in an equivalent way. 

Keywords: Reggio Emilia, gender, gender equality, pedagogues, awareness 
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Reggio Emilia är inte bara en stad i norra Italien, utan även ett begrepp för den pedagogiska 

filosofi som under femtio år har utvecklats i stadens kommunala förskolor. Pedagogiken 

bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet och ”en 

övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att 

utforska världen.”1 

Filosofin från Reggio Emilia har även fått genomslag i andra delar av världen, bland annat i 

Sverige. Idag finns det ett flertal förskolor i Sverige som jobbar utifrån en Reggio Emilia 

inspiration. Förskolan Trollet i Kalmar är en av dessa.2  

På förskolan Trollet strävar pedagogerna och övrig personal efter en barnsyn där varje barn 

ses som en jämbördig medlem i vårt samhälle. ”Detta får självklart konsekvenser för hur vi 

tänker kring vår verksamhet på alla plan. !Barnsynen är enligt vårt sätt att se en värdefråga 

som är kopplad till vilken kunskapssyn vi har.”3 På deras hemsida står det även att Förskolan 

Trollet vill skapa en förskola som bygger på värdeorden demokrati och delaktighet.   

"#"!+,-.'!

Tankarna kring förskolan uppkom under ett samtal kring denna verksamhets syn på kön och 

genus. Efter det kunde jag inte bli kvitt mina funderingar kring verksamhetens otroliga 

betydelse och möjlighet till påverkan och inverkan på barnen och hur en förskolas syn på kön 

och genus återspeglas i de vardagliga rutinerna och i mötet mellan pedagoger och barn. Jag 

har även en personlig koppling till pedagogiken Reggio Emilia samt Förskolan Trollet, då min 

mamma, Birgitta Kennedy har jobbat i verksamheten i cirka 30 år. Självklart har hennes jobb 

och engagemang för förskolan och Reggio Emilia pedagogiken influerat och inspirerat mig, 

något annat hade varit fel att säga.  Samtidigt har hennes position öppnat upp och underlättat 

kontakten med Förskolan Trollet.  

Syftet med min uppsats är att försöka möta fyra av pedagogerna på Förskolan Trollet för att ta 

del av deras tankar och funderingar kring kön och genus och hur de tror det påverkar 
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verksamheten. Hur eller om deras syn på barnet, kunskap och deras roll som pedagog 

påverkas av förskolans inspiration av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, samt deras 

funderingar kring om det är möjligt att se varje barn som endast individ eller om det är 

omöjligt att tänka bort flicka och pojke.   

"#/!012*'3.4&&%)%*!

Hur ser pedagogerna på Reggio Emilia pedagogikens individbegrepp ur ett genusperspektiv? 

Hur konstrueras pedagogernas bild av kön och genus i deras samtal om barnen byggt på deras 

möten med och observationer av barnens kunskapsskapande?  

Vilka begrepp är viktiga för pedagogerna i deras beskrivning av barnen och verksamheten 

utifrån ett genusperspektiv? 

"#5!67*14%3%)%*81!

I Sverige finns det idag ett flertal olika pedagogiska förhållningssätt som förskolorna och dess 

verksamheter kan välja att hämta inspiration från. Att den här uppsatsen endast tar upp 

pedagogiken från Reggio Emilia samt endast en förskola som har inspirerats av detta 

förhållningssätt, beror på uppsatsens syfte. Målet med uppsatsen är att i mötet med 

pedagogerna få ta del av deras tankar kring kön och genus och hur de i sin tur tror att de 

påverkar verksamheten. Valet att genomföra studien på endast en förskola beror även på 

studiens begränsade storlek och tid. Valet av och intresset för just pedagogiken från Reggio 

Emilia beror på deras vilja att se varje barn som en individ, full med möjligheter. Ur denna 

tanke och syn på barn väcktes mitt intresse sett ur ett genusperspektiv. 

"#9!:)3;<3).)<%!!

Uppsatsens första del består av en beskrivning av Reggio Emilia pedagogiken samt en 

presentation av Förskolan Trollet. Därefter följer en redogörelse av relevant forskning och 

litteratur kring Reggio Emilia pedagogiken, synen på barn med anknytning till Reggio Emilia 

pedagogiken och även genuspedagogiken. Sedan presenteras studiens metodval och den 

teoretiska bas som studien utgår ifrån. Därefter genomförs en analys av intervjuerna kopplat 
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till den valda teorin och den tidigare forskningen. Avslutningsvis görs en sammanfattning av 

studien.  

/#!=8>*1?%(!

I det kommande avsnittet görs en presentation av Reggio Emilia pedagogiken, dess uppkomst 

samt pedagogikens utgångspunkter, men även dess syn på barnen och pedagogernas och 

verksamhetens roll i barnens kunskapssökande och möte med världen. Därefter följer en 

presentation av Förskolan Trollet, hur deras verksamhet ser ut och hur deras inspiration av 

Reggio Emilia pedagogiken har influerat och påverkat dem i mötet med barnen.  

/#"!@'(8*<*)>'%!A'**)<!BC)&)8!

Reggio Emilia är en stad i norra Italien, i regionen Emilia Romanga. I denna stad har en 

pedagogisk filosofi utvecklas, en pedagogik som idag har spridits bortom stadens och landets 

gränser. Pedagogiken har skapat både nationella som internationella nätverk, där pedagogerna 

kan mötas och inspireras av varandras verksamheter och erfarenheter i mötet med barnen.  

Den tjugofemte april 1945 kom befrielsen och freden till Italien. Åren av fascism var över och 

nu fanns möjligheten att skapa något nytt. Pedagogiken från Reggio Emilia utvecklades ur 

viljan att skapa ett samhälle som strävade efter rättvisa och demokrati, efter många år av 

världskrig, inbördeskrig och diktatur. Viljan att arbeta för en bättre värld började i det lilla, 

med barnen.4 I Italien hade den katolska kyrkan varit ansvarig för landets barnomsorg, och 

fram till och med 1960 fanns det en lag som förbjöd andra än kyrkliga organisationer att driva 

förskoleverksamhet. Så viljan att starta en förskola utanför den katolska kyrkans regim väckte 

starkt motstånd, både från kyrkan och myndigheterna.5  

Med Reggio Emilia pedagogiken förändrades staden Reggios syn kring barnomsorg och med 

det även synen på barns möjligheter och de vuxnas skyldigheter och roll i verksamheten. 

Pedagogen Loris Malaguzzi var pedagogikens eldsjäl och visionär, efter att ha misslyckats 

med att introducera sina pedagogiska visioner i staden Modena efter andra världskriget, 

lyckades Malaguzzi med stor hjälp av stadens kvinnorörelse förankra sina tankar kring 
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barnomsorg i staden Reggio Emilia.6 Malaguzzi har i en intervju uttryckt kvinnornas 

betydelse för tillväxten av förskolorna och pedagogiken på följande sätt:  

”Jag tror man kan säga att det var en specifik kvinnlig pedagogik. Den föddes 
ur kvinnornas initiativtagande, deras medvetenhet som hade mognat genom 
alla hemska upplevelser under kriget och kampen för frihen, 
motståndsrörelsen. I bakgrunden fanns kanske den gamla socialismen. 
Förmodligen var det frågan om en sammanställning av händelser. 
Kvinnorörelsen blev allt starkare, den var en kraft som började genomsyra 
alla områden av civilt och politiskt liv.”7 

Förskolorna i staden bidrog till att en bransch skapades som gav kvinnorna i regionen 

möjlighet att finna yrkesarbete, professionella kvinnoyrken växte fram. Det är än idag kvinnor 

som i störst utsträckning jobbar i Reggios förskolor. 

Malaguzzi ville och kämpade för att alla barns, kvinnors och mäns kapaciteter skulle få 

möjlighet att utvecklas. Hans mål var att skapa en pedagogik som var gränsöverskridande, 

som kämpade mot slentrian och tristess och där en ständig vilja att förbättra, förvandla och 

omskapa hägrade.8 Han uttrycker pedagogiken och sin kunskapsteori i dikten, Tvärtom, det är 

hundra som finns!9 

Malaguzzi ville söka sig bortom tanken att pedagogernas roll är att ”fylla” barnen med den 

kunskap de behöver för att möta världen. Han ville se potentialen och kunskapen i varje barn, 

ta tillvara på deras kompetens och låta den genomsyra verksamheten, detta är centralt i hans 

idéer. Han menade även att det inte fanns ett rätt sätt att arbeta, då varje samhälle ser olika ut 

och har olika förutsättningar. Malaguzzi såg pedagogik som föränderliga processer i olika 

föränderliga samhällen.10  

Pedagogernas roll i verksamheten är att lyssna, se, och dokumentera barnen i deras sökande 

efter ny kunskap och nya insikter, för att sedan reflektera, analysera och diskutera 

dokumentationerna tillsammans med barnen. Pedagogen ska utmana, uppmuntra och 

upprätthålla ett genomtänkt arbete i verksamheten, där barnen ska ha och få möjligheten att 

lära sig och ta del av varandras kunskap och erfarenheter. De vuxnas uppgift är inte att ge 
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barnen de rätta svaret eller visa den rätta vägen, snarare är deras roll att ställa frågor. Frågor 

som ska utmana barnen att tänka ett steg längre, samt att inspirera till att möta utmaningarna 

tillsammans med andra barn där det då även blir ett utbyte av kunskap och nyfikenhet.11  

Inom pedagogiken från Reggio Emilia använder sig pedagogerna av dokumentation som 

verktyg och arbetssätt för att förstå och se verksamheten ur flera perspektiv. 

Dokumentationerna ger pedagogerna möjlighet att göra lyssnandet synligt.12 

Dokumentationen blir även ett material och underlag för fortbildning, utveckling inom 

verksamheten, föräldrasamarbete samt utvärdering. Men dokumentationens främsta och 

viktigaste uppgift är att synliggöra barnen som kompetenta och rika kunskapssökande subjekt 

samt att fungera som utgångspunkt för barnens fortsatta utforskande och kunskapssökande.13 

Pedagogisk dokumentation kan ses som ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på ett 

gemensamt reflektionsarbete mellan barnen och pedagogerna, men även mellan förskolan och 

familjerna. I praktiken och i genomförandet av själva dokumentationen används bland annat 

kameran, pennan och pappret i stor utsträckning av både barnen och pedagogerna, som 

tillsammans är med att skapar och reflekterar kring dokumentationerna.  

Inom Reggio Emilia pedagogiken ses miljön som den tredje pedagogen. Miljön ska inspirera 

och stimulera barnen och deras fantasi, den ska även utmana och uppmuntra barnen i deras 

utforskande av världen.14 På förskolorna i Reggio eller på de förskolor i Sverige som 

inspireras av deras pedagogik är förskolans miljö annorlunda jämfört med de mer traditionella 

förskolorna. Det är en miljö där allt finns inom räckhåll för barnen, en arbetsmiljö som är 

anpassad efter barnens längd och kroppar, allt för att underlätta deras lärande och 

kunskapsprocess. Förskolorna är även uppbyggda på ett sådant sätt att barnen ska kunna 

mötas på de gemensamma ytorna, ateljéerna och torget.15 De är hjärtat i verksamheten och 
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platsen där barn inom olika åldersgrupper får möjlighet att lära av varandra och utvecklas 

tillsammans.16  

Sammanfattningsvis skulle pedagogiken från Reggio Emilia kunna förklaras utifrån ett 

konstruktivistiskt sätt att tänka kring den pedagogiska verksamheten, men även om världen 

som helhet. Förhållningssätten som genomsyrar pedagogiken är öppenhet och viljan att tillåta 

förändring. Det handlar inte om en förändring från ett arbetsätt till ett annat, utan om att 

ständigt analysera och reflektera kring verksamheten genom dokumentationer.17  

/#/!0D13><&8%!E1<&&'.!<FG!('183!7'1>38CG'.!

Förskolan Trollet öppnandes på 1970-talet. 2008 revs det gamla Trollet på grund av stort 

slitage och ett nytt Trollet byggdes. Förskolan består idag av sex olika avdelningar, med barn 

från ett till och med sex år.18 Under nybyggnationen fick pedagogerna i samarbete med 

arkitekten möjlighet att anpassa förskolan efter sin inspiration av pedagogiken från Reggio 

Emilia. Det är viktigt att påpeka att Reggio Emilia pedagogiken inte handlar om att kopiera ett 

synsätt rakt av. Det handlar snarare om att hämta inspiration från den pedagogiska filosofin 

och anpassa den till sitt eget sammanhang, miljö och verksamhet. Att inspireras av den 

pedagogiska filosofin från Reggio Emilia bygger på att verksamheten ska genomsyras av 

samma insikter och grundtankar.  På Förskolan Trollet, liksom i Reggio Emilia, ses barnen 

som kompetenta, som upptäcker och utforskar sin omvärld med stöd av och tillsammans med 

pedagogerna och andra barn.19 I miljöerna på Förskolan Trollet ges barnen möjlighet att skapa 

och få ny kunskap. Den dagliga verksamheten och de pågående temaarbetena dokumenteras 

av både barnen och pedagogerna.20 Fotografier, teckningar och texter med mera, fogas 

samman till barnens och pedagogernas pedagogiska dokumentationer. Dessa används sedan 

för vidareutveckling av temaarbetena men även som material för att lättare kunna återknyta 

och reflektera över verksamheten i stort och i smått. Dokumentationerna blir på så sätt ett 

arbetssätt och ett analytiskt verktyg både för barnen och pedagogerna.  
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Verksamheten på Förskolan Trollet har utgångspunkt i den gemensamt framtagna lokala 

arbetsplanen (LAP).21 I den framgår tydligt verksamheten samt pedagogernas reflektioner 

kring deras uppdrag med utgångspunkt i deras styrdokument. Deras tolkning tar utgångspunkt 

i viljan att se det kompetenta barnet som en jämbördig medlem av samhället. 

De menar även att deras syn på barn kan kopplas till verksamhetens kunskapssyn som 

genomsyras av ”att lära genom att få försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få 

dra slutsatser själv och tillsammans med andra.”22 I den lokala arbetsplanen betonas även 

pedagogernas roll i denna process där det krävs att pedagogerna är aktivt nyfikna på barnen 

och deras tankar och jobbar aktivt för att utmana barnens nyfikenhet och lärande. Pedagogens 

roll är att försöka förstå barnen i deras kunskapsprocess, och utifrån det ställa frågor för att 

utmana dem. 

I Förskolan Trollets lokala arbetsplan ingår även ett avsnitt som berör jämställdhet, där 

framgår det bland annat att förskolan vill skapa en mötesplats för alla, en plats där flickor och 

pojkar ska ha samma möjligheter. Förskolan Trollets utgångspunkt är att människan inte är, 

utan blir, i det sammanhang hon befinner sig. Det är framför allt jämställdhetsavsnittet i den 

lokala arbetsplanen som kommer bli mest relevant i den här studien.23  

5#!E)()*81'!-<13>%)%*!

I detta avsnitt presenteras för studien relevant forskning ur olika perspektiv. Majoriteten av 

böckerna respektive avhandlingarna är skrivna antingen med fokus på Reggio Emilia 

pedagogiken/filosofin eller ur ett genusperspektiv, och då med fokus på genuspedagogik. Det 

finns väldigt lite material skrivet om Reggio Emilia filosofin ur ett genusperspektiv eller vice 

versa. Det är en av anledningarna till varför den här studien görs. 
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Det finns ett stort antal böcker skrivna om Reggio Emilia pedagogiken och ur många olika 

perspektiv.24 I boken Hundra sätt att tänka, av Tove Jonstoij och Åsa Tolgraven, beskrivs hur 

Reggio Emilia pedagogiken har influerat den svenska läroplanen, både för förskolan och 

grundskolan. Jonstoij och Tolgraven menar att om samhället vill att barn i Sverige ska växa 

upp till vuxna som kan fördjupa och förvalta demokratin och människans förmåga att skapa 

kunskap krävs ett synsätt på lärande som inte berövar barnet deras medfödda nyfikenhet och 

förmåga att skapa hypoteser och tänka själv. De två författarna menar att Reggio Emilia 

pedagogiken öppnar för just denna syn på kunskap och lärande.25 Jonstoij och Tolgravens bok 

ger en grundlig inblick i Reggio Emilia pedagogiken, därför blir den relevant att använda i 

den här studien.  

5#/!=81%3,%!C'(!)%3;)18.)<%H?.*2%*3;?%>.!)!A'**)<!BC)&)8!;'(8*<*)>'%!

Gunilla Dahlberg, professor i pedagogik och Hillevi Lenz Taguchi, docent och lektor i 

pedagogik, båda verksamma på Stockholms Universitet, skrev 1994 i boken Förskolan och 

skola, om två skilda traditioner och visionen om en mötesplats, om relationen och glappet 

mellan förskolan och skolan. Trots att boken skrevs för snart femton år sedan är deras 

resonemang kring förskolan fortfarande aktuellt i praktiken och även för den här studien. 

Dahlberg och Lenz Taguchi menar att förskolan inte ska vara en sluten cirkel av traditioner 

eller institutionaliserad praktik som barnen kliver in i, utan förskolan ska vara en miljö, en 

plats där barnen och pedagogerna möts och gemensamt möter omvärlden. De har en vision 

där framtidens förskola borde se barnet som kultur- och kunskapsskapare, vilket bygger på 

respekt för barnet som ett kompetent och nyfiket barn. Ett rikt barn. Ett barn som tar aktiv del 

i kunskapsskapande processer.26 Den barn- och kunskapssyn som Dahlberg och Lenz Taguchi 

presenterar är även den syn som återfinns i Reggio Emilia pedagogiken.  
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Hillevi Lenz Taguchi visar i sin avhandling om emancipationisk pedagogik, att pedagogisk 

dokumentation kan hjälpa pedagoger att se sig själva som ett kunskapande subjekt, snarare än 

någon som endast iscensätter ett pedagogiskt program och/eller överför kunskap eller leder 

barn fram till på förhand satta kunskapsmål. Lenz Taguchi menar att det är den 

’dekonstruktiva kommunikationen’ som visar att det är just i olikheten och den eventuella 

oenigheten mellan pedagogerna som möjligheten finns att skapa nya tolkningar av 

verksamheten och omvärlden. Hon påpekar även att det inte endast är pedagogerna som står 

bakom barnets utveckling och uppfattning av sig själva. Lenz Taguchi menar att barnet också 

producerar sin egen subjektivitet, efter ett tag ser barnet sig själv som ”ett barn med särskilda 

behov”, ”en duktig flicka”, ”en jobbig pojke” osv. Enligt Lenz Taguchi så kan dokumentation 

bli ett frigörande arbetsätt för pedagogerna och barnen genom vilket de blir medvetna om 

rådande och dominerande normer, styrande strukturer och föreställningar om vad ett barn är 

och ska vara och hur vi kan och ska tolka det barn gör och säger.27 ”Ett lärande innebär alltid 

att man inte bara prövar utan också på något sätt förändrar sitt perspektiv.” 28 Lenz Taguchi 

riktar även i sin avhandling en kritik mot Reggio Emilia pedagogiken och hur den har skrivit 

fram det ”kompetenta barnet” som en individ utan kön, utan ett genusperspektiv. Lenz 

Taguchi anser att den tillsynes könsneutrala diskursen och pedagogiken behöver utmanas. 

Hon menar att det inte räcker att se barn som kompetenta och specifika individer, utan 

individer som redan är inskrivna i diskurs, exempelvis flicka och pojke.29 Lenz Taguchi 

skriver i sin bok In på bara benet, bland annat om hur synen kring det ”kompetenta barnet” 

inom Reggio Emilia pedagogiken, hon lyfter fram denna föreställning och vad den kan 

medföra.30  

 

Lenz Taguchis och Dahlbergs böcker belyser på ett bra och nyanserat sätt tankar kring synen 

på barn och kunskapsskapande, tankar med stor inspiration från Reggio Emilia pedagogiken. 

En pedagogik som de även lyfter fram en viss kritik emot. Det är utifrån de här 

utgångspunkterna som Lenz Taguchis och Dahlbergs forskning kommer att bringa klarhet 

över och användas i denna studie.  
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Annika Månssons är lektor inom pedagogik och är verksam på Malmö Högskola, hennes 

avhandling i pedagogik tar utgångspunkt i hur mötet mellan de yngsta barnen på en förskola 

och de kvinnliga pedagogerna gestaltar sig ur ett genusperspektiv. I interaktionsmönstret 

mellan barn och pedagoger menar Månsson att pojkar och flickor ges olika möjligheter att 

uppfatta sig själva och omvärlden. Pojkar fostras till individualister och flickor till 

kollektivister. Månsson menar att det går att anta att vuxnas medverkan i formandet av 

barnens könsidentiteter är osynlig både för de vuxna och för barnen.31 Hon menar att det finns 

ett glapp mellan verbala beskrivningar och handlingar.32 Det är i synnerhet detta resonemang 

som kommer bli väsentligt i studiens analys. Även förskolläraren och filosofie doktor i 

pedagogik vid Stockholms Universitet, Birgitta Odelfors skriver i boken, Förskolan i ett 

könsperspektiv, att göra sig hörd och sedd, om hur pedagogerna påverkar barnens möjlighet 

att göra sig hörda och sedda och hur flickor och pojkar ges olika uttrycksmöjligheter.33 

Förskolläraren Kajsa Svaleryd skriver i boken Genuspedagogik, att pedagogen behöver förstå 

att hon/han är delaktig i en ständigt pågående process av identitetskapande hos barn. Svaleryd 

menar att för att uppnå en mer jämställd förskola måste det finnas en vilja hos pedagogen att 

förändras och se sin egen roll i ett nytt perspektiv. Hon poängterar att verksamheten behöver 

kunskap om genus och maktstrukturer för att på så sätt finna en gemensam plattform att utgå 

från. Enligt Svaleryd är det en plattform där strukturella värderingar på samhällsnivå och 

personliga åsikter och värderingar på individnivå skiljs åt.34  

En generell kritik som kan riktas mot dessa böcker är att det blir problematiskt att använda sig 

av könskategorier samtidigt som en kritik mot dess innebörd förs. Det är viktigt att i böcker 

som rör genusfrågor ställa sig kritisk till hur kategorier och språket i allmänhet används.  

Författarna och forskarna Browyn Davis och Christian Eidevald ifrågasätter och för en kritisk 

dialog kring genusstrukturer i förskolan. De menar båda att förskolan är inskriven i, och 

reproducerar genus- och maktstrukturer. 
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Bronwyn Davis är professor i pedagogik på University of Western Sydney, hennes bok Hur 

flickor och pojkar gör kön,35 har blivit en klassiker, den belyser ur ett poststrukturalistiskt 

perspektiv fyra- och femåringars beteende och lek i förskolan. Davis visar tydligt hur stor 

inverkan vissa symboler har för könsroller, t.ex. kläder och leksaker. Barnen i studien 

sammankopplar dessa symboler väldigt tydligt till kvinnligt respektive manligt.36 

I Cristian Eidevalds avhandling Det finns inga tjejbestämmare, påvisar han hur flickor och 

pojkar i förskolan definieras och bemöts förhållandevis stereotypt. Eidevald frågar sig vilka 

av barnens handlingar som möter motstånd och vilka som accepteras. Samt vilka olika 

möjligheter det finns att vara flicka och pojke och hur dessa positioner sedan blir bemötta av 

förskollärarna.37 Liksom Lenz Taguchi framför även Davis och Eidevald en kritisk syn kring 

Reggio Emilia pedagogiken och dess avsaknad av ett genusperspektiv. 

I tidigare forskning relaterad till Reggio Emilia pedagogiken har genusperspektivet ”glömts 

bort” eller fått lämna plats för andra perspektiv. Det saknas helt enkelt forskning kring ämnet. 

Den här studien fyller knappast detta vakuum men min förhoppning är att den ska väcka 

diskussioner och nyfikenhet hos pedagogerna på enheten Trollet.38 De böcker och studier som 

utgör forskningsläget kring genuspedagogiken lyfter alla upp en generell avsaknad av en 

genusmedvetenhet inom förskolan samt vikten av att belysa ämnet, att möjliggöra för att se de 

bakomliggande strukturerna, det är framför allt därför dessa böcker utgör en relevans till den 

här studien. 

9#!L'.<(!

För att få en större förståelse och insikt i pedagogernas egna tankar kring kön och genus i 

förhållande till Förskolan Trollets verksamhet föll valet av metod på kvalitativa intervjuer, 

med utgångspunkt i Steinar Kvales teorier kring metoden. Enligt Kvale ger kvalitativa 

intervjuer möjligheten att förstå världen utifrån andra människors synvinkel.39 
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Konversationer mellan individer är basen för interaktion människor emellan. Vi som 

människor pratar, interagerar och ifrågasätter ständigt varandra. I samtalen får vi ta del av 

varandras livsuppfattningar. Samtalet är också en ständig pågående process som kan ta sig 

många olika former och uttryck. Kvale menar att forskningsintervjun som metod är ett 

kraftfullt verktyg för att samla in kunskap kring människans upplevda värld, erfarenhet och 

beteende. Han ser forskningsintervjun som ett strukturerat samtal med ett mål och 

bakomliggande syfte. Ett samtal som går utöver det lättsamma vardagliga utbytet av tankar 

och åsikter, vilket ger intervjuaren möjlighet att genom frågor och stor lyhördhet få ta del av 

en annan persons kunskap. Dock poängterar Kvale att forskningsintervjun inte är ett samtal 

mellan två likställda, eftersom det är forskaren som står bakom frågorna och studien i stort, 

samt den som sedan ska analysera den insamlade empirin.40  

Den kritik som oftast riktas mot kvalitativa studier, så som intervjuer, är att de är 

ovetenskapliga samt icke-objektiva. Kvales definition av vetenskap är, ”den metodiska 

produktionen av ny och systematisk kunskap”41, vilket i så fall legitimerar denna metod som 

vetenskaplig. Dessutom lyckas den ge och få, till skillnad från kvantitativa metoder, en bild 

av intervjupersonens liv och åsikter.42  

Soyini Madison menar liksom Kvale att en intervju är ett samtal, ett möte mellan intervjuaren 

och den intervjuade och att de i samtalet skapar mening, minnen och erfarenheter 

tillsammans. Bägge påpekar även att det därför är viktigt att inte se den intervjuade som ett 

objekt som ska tömmas på information utan istället se personen bakom, ett subjekt med egna 

upplevelser och en egen historia. 43 Både Madison och Kvale poängterar att det finns en 

fascinerande oförutsägbarhet med att använda intervju som metod, då det aldrig riktigt går att 

förutspå svaren på ens frågor och hur samtalet utvecklas. Madison beskriver metoden på 

följande sätt, “The interview is a window to individual subjectivity and collective beloning.”44  
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Intervjuerna i denna studie har en semistrukturerad form. Detta innebär att de varken fullt ut 

följer ett frågeformulär som strikt håller sig till samma frågor eller är så fria att de till stor del 

påminner om ett vardagligt, öppet samtal. En semistrukturerad forskningsintervju menar 

Kvale kan ge möjlighet till öppenhet hos intervjupersonen att kunna beskriva fenomen som 

intervjuledaren kanske inte hade reflekterat över eller haft kännedom om.45 Studien har även 

haft en låg grad av standardisering, vilket enligt Jan Trost innebär att frågorna i 

intervjuguiden kan komma i olika ordning, omformuleras och att olika intervjuer kan leda till 

olika följdfrågor. 46 En intervjuguide utformades till denna studie med övergripande frågor 

relaterade till studiens syfte och frågeställning.47 Intervjuguiden är framförallt ett stöd till 

intervjuaren, men samtidigt ökar studiens trovärdighet när det finns dokumentation kring 

genomförandet som kan redovisas påpekar Trost. Han menar att författaren ska eftersträva en 

genomskinlighet i sitt genomförande, allt för att öka studiens och sin egen trovärdighet som 

forskare.48  

Kvale menar att det finns olika positioner och utgångspunkter som intervjuaren kan ta i 

intervjutillfället/sammanhanget. Under de fyra intervjutillfällena har jag valt att utgå ifrån det 

som Kvale kallar resenär, traveller.49 De innebär enligt Kvale att intervjun ses som en resa. 

An alternative traveller metaphor understands the interviewer as a traveler on 
a journey to a distant country that leads to a tale to be told upon returning 
home. The interviewer-traveller wanders through the landscape and enters 
into conversations with the people he or she encounters. The traveller 
explores the many domains of the country, as unknown territory or with 
maps, roaming freely around the territory. The interview traveller, in line 
with the original Latin meaning of conversation as “wandering together 
with”, walks along with the local inhabitants, asks questions and encourages 
them to tell their own stories of their lived world. 50 

Att jag som studiens författare i min positionering tar avstamp i Kvales teori kring traveller, 

beror på min vilja att möta pedagogerna på en likvärdig nivå. Min utgångspunkt under 

intervjun var att inte styra deras åsikter eller svar, utan jag såg mig själv som en guide för att 

försöka hålla samtalet kring det ämne min studie strävar efter att belysa. Under 
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intervjusituationen var målet och viljan att etablera en atmosfär där intervjupersonen kunde 

känna sig trygg och avslappnad för att kunna samtala fritt och öppet.51  

9#/!O178&!.)&&!('!>78&).8.)78!)%.'17N?'1%8!

Intervjupersoner till denna studie söktes genom den metod som Trost kallar strategiskt urval. 

Metoden innebär att forskaren själv väljer ut adekvata intervjupersoner.52 I detta fall var mitt 

önskemål endast att intervjupersonerna skulle vara pedagoger från de åldersgrupper som finns 

representerade på de olika avdelningarna på Förskolan Trollet, samt en önskan om att 

genomföra en intervju med enhetens genuspedagog. De tre pedagogerna valdes sedan ut av 

min kontaktperson på Förskolan Trollet, Birgitta Kennedy.53 Så i själva urvalsprocessen av 

intervjupersoner var jag endast delaktig i första steget. Det finns säkert både positiva och 

negativa aspekter av detta men eftersom studiens syfte var att ta del av pedagogernas syn på 

kön och genus utifrån verksamheten på Trollet, kändes denna urvalsprocess relevant och 

etiskt acceptabel.      

9#5!J'%<C-D18%('!87!)%.'17N?'1%8!

För att bli medveten om bristerna i intervjuguiden genomfördes en pilotintervju samt en 

diskussion kring frågorna i allmänhet med en vän verksam som förskollärare. Enligt Kvale 

leder genomförande av en pilotintervju till ökad förmåga hos intervjuaren att skapa en trygg 

miljö under själva intervjun.54 Under pilotintervjun upptäcktes frågor som var otydliga och 

svåra att förstå och några frågor skrevs till. Madison och Kvale påpekar att utformandet av 

intervjufrågor är en stor utmaning. Madison menar att stor kunskap och nära bekantskap kring 

det område studien berör, underlättar och kan inspirera i skapandet av frågor.55 Det viktigaste 

att ta i beaktning menar Kvale är att frågorna inte får vara kränkande eller oetiska. Samtidigt 

är det ett svårt avgörande, eftersom vi alla uppfattar och berörs av saker olika.   

Insamlingen av data till denna studie har skett genom fyra semistrukturerade intervjuer på 

cirka en timme vardera. De fyra intervjuerna genomfördes alla i Förskolan Trollets lokaler, 
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under själva arbetsdagen.56 Trost menar att det är viktigt att välja en plats där 

intervjupersonen kan känna sig trygg och där risken för störningar inte är stor.57 Dagen innan 

besökte jag Förskolan Trollet för att presentera mig och berätta lite mer vad studien och 

intervjun skulle beröra, samt beräknad tid för intervjun.  

Under samtliga intervjuer användes en dator för ljudupptagning av samtalet. Enligt Kvale är 

bandspelare en vanlig och effektiv metod att registrera intervju med. Han menar också att 

intervjuaren då kan koncentrera sig på ämnet och intervjuns utveckling. Orden, pauserna 

tonfallet och dylikt registreras genom bandspelaren i permanent form vilket gör det möjligt 

för forskaren att lyssna och återvända till intervjun. Samtidigt går kroppsspråk och 

ansiktsuttryck förlorat med bandspelare som intervjuverktyg.58 I samband med alla intervjuer 

hade tid avsatts efteråt, för att kunna skriva ner och reflektera över de tankar och funderingar 

som kommit upp under själva intervjun, ett moment som både Kvale och Trost förespråkar. 

De menar att det kan hjälpa forskaren att minnas viktiga aspekter kring intervjutillfällena samt 

att det kan underlätta i återknytningen till intervjuerna. 

De fyra intervjuerna resulterade i ca 50 dataskrivna sidor. Då det är intervjupersonernas 

tankar och åsikter som är intressanta kan det därför vara relevant att ta bort korta pauser, 

hummande och till och med lämpligt att omformulera och koncentrera uttalandena.59 I denna 

studie har inte detta gjorts i så stor utsträckning utan endast hummande har tagits bort i 

transkriberingen. I analysen har en viss meningskoncentrering används vilket innebär att 

långa uttalande pressas samman i kortare uttalande, så att den väsentliga innebörden av det 

som sagts blivit tydligare.60 

9#9!B.)3>8!()&'CC8%!<FG!1'-&'>.)<%'1!!

Intervju som metod innebär och kräver ständiga ställningstaganden och etiska övervägningar 

för att öka studiens trovärdighet menar Kvale. Intervjuaren besitter en maktposition gentemot 

den intervjuade, en position som måste beaktas genom hela processen. Kvale påpekar också 

att det är nödvändigt för forskare att tänka igenom och problematisera de etiska dilemman och 
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ställningstagande som kan tänkas uppkomma under intervjuprocessen. Men också att en 

förförståelse kring de moraliska och etiska problem som kan uppkomma under studien 

underlättar för forskaren när och om dessa uppstår under processen.61 Soyini Madison menar 

att det första steget som en kvalitativ forskare måste ta är att överväga sin ingång i studien och 

ämnet, om det lämpliga, etiska och effektiva för målet av studien. Madison belyser även att 

det är viktigt att hedra sin egna personliga historia och kunskap och att den ska genomsyra 

studien framförallt inledningsvis men även genom hela processen. Vilket innebär att jag som 

intervjuare går in i intervjutillfället med min egen historia som påverkar genomförandet.62 

Madison påpekar även att det är viktigt att det finns en dialog mellan forskaren och 

intervjusubjekten, så att den sistnämnde är medveten om forskaren och studiens utgångspunkt 

men framför för att känna till sina ”rättigheter” med sitt deltagande i studien.63 Madison 

menar att ”Our primary responsibility is to the people we study.”64 Samtidigt är det i 

slutändan upp till forskaren vilka delar av intervjun som ska tas upp i analysen och vilka citat 

som ska få representera deras åsikter. Enligt Madison är en av hörnstenarna inom etnografin 

förmågan att vara en skarpsynt observatör, hon poängterar dock att det aldrig går att återge en 

helhetsbild. Det kommer alltid vara något som utelämnas, vi bedömer alla faktorer och 

händelsers vikt och betydelser olika.65  

I denna studie har min position varit den största utmaningen, att vara personen bakom varje 

ord och mening innebär en maktposition. En position som jag under processen ständigt 

reflekterat över. Kvale anser att det kan vara svårt för forskaren att undervika att identifiera 

sig med sina intervjupersoner och därigenom förlora sitt kritiska tänkande och perspektiv på 

den kunskap som skapas i intervjusituationen.66 Teoretikern Donna Haraway menar att 

världen beskrivs ur ett perspektiv, den vita heterosexuella mannen, det är han som besitter 

vetenskapens sanningsspråk, ”objektiviteten”.67 Hon benämner denna struktur och dominans 

som ”the god trick”, föreställningen om vetenskapsmannen som kan betrakta allt ur ett 
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neutralt perspektiv, utan att själv göra avtryck i sin forskning eller att reproducera strukturer.68 

Haraway menar att all kunskap är situerad, kunskap är aldrig neutral eller fri från 

värderingar.69 Med Haraway som utgångspunkt är min förståelse att kunskap aldrig kan vara 

objektiv, det är omöjligt att skapa en allmängiltig sanning. Som forskare påverkar jag studiens 

och empirins utformning, min personliga relation till Förskolan Trollet kan säkerligen ha 

påverkat intervjutillfällena. Bearbetningen av empirin har även påverkats av min förståelse 

och mina tolkningar.  Haraway påpekar även att forskaren medvetet bör reflektera över sin 

position och hur den påverkar skapandet av kunskap.  

9#P!6%<%,C).'.!

Eftersom intervjuerna för denna studie genomfördes i en relativt liten grupp från samma 

verksamhet och förskolans namn används flitigt i studien, skulle det vara svårt att bevara 

intervjupersonernas anonymitet. Efter ett samtal med varje intervjuperson kring detta etiska 

dilemma, fick jag ett godkännande av alla att använda deras förnamn samt åldern på den 

barngrupp de jobbar med. Utgångspunkten för denna studie är inte att ”bedöma” 

intervjupersonerna utifrån deras intervjuer utan endast reflektera kring resonemang utifrån 

studiens syfte, därför känns det etiskt försvarbart att skriva ut förskolans namn samt 

pedagogernas förnamn.  

Slutligen, kvalitativa intervjuer som metod kan även leda till att många frågor, både för 

intervjupersonen och intervjuaren, kommer upp till ytan. Metoden kan starta både jobbiga och 

nyttiga samtalsämnen, samt belysa ämnen i ett nytt ljus. Motivering av val av metod beror 

delvis på detta, men framför allt beror valet på möjligheten att ge tillbaka något till 

pedagogerna och Förskolan Trollet. Min förhoppning är att de på något vis kan använda sig 

av mina tolkningar av deras bemötande av barnen i deras verksamhet samt att intervjuerna i 

sig väckt nya tankar och öppnade upp för nya perspektiv. 

9#Q!L8.'1)8&!

Studiens primära material utgörs av information insamlad genom intervjuerna av de fyra 

pedagogerna. Litteratur och studier berörande ämnena Reggio Emilia pedagogik samt 
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genuspedagogik används även som material för att fördjupa perspektiven kring studiens 

ingång. Förskolan Trollets lokala arbetsplan ingår även i studiens material.  

P#!E'<1)!

I det här avsnittet presenterar jag min teoretiska utgångspunkt. Teorin kommer sedan 

diskuteras och appliceras på den insamlade empirin med mål att bringa större klarhet kring 

studiens frågeställningar. 

P#"!R?().G!=?.&'1S!*'%?3><%3.1?>.)<%'1!!

För att studera hur pedagogerna på Förskolan Trollet tänker kring kön och genus i förhållande 

till verksamheten och i mötet med barnen, har valet fallit på Judith Butlers teorier kring 

genuskonstruktioner och performativitet. 

Butler ställer sig frågande till det mesta som går i linje med ett binärt tänkande. Hon 

problematiserar den kategoriserade uppdelningen av dikotomier så som; natur/kultur och 

kön/genus. Butler menar att särskiljandet av begreppen ”kön” och ”genus” leder till att 

”genus” förstås som det socialt konstruerade könet och associeras till kultur, medan ”kön” 

kopplas till natur, det biologiska och blir det oproblematiserade könet.70 

Om det visar sig att vi kan bestrida könets orubblighet, då är kanske detta 
som kallas »kön» lika kulturellt konstruerat som genus; kanske har det rent 
av aldrig varit genus, vilket skulle innebära att skillnaden mellan kön och 
genus visar sig inte vara någon skillnad alls.71 

För Butler är det centralt att kön inte är något vi är, utan någonting som ständigt görs. Hon 

menar att ”[det] finns ingen genusidentitet bakom uttrycken för genus; denna identitet är 

performativt skapad genom just de »uttryck» som sägs vara dess effekter.”72 Kön kan ur detta 

perspektiv inte kopplas till ett fast eller evigt jag. Kön blir på så vis något som tillskrivs oss. 

Kön är alltså inte något givet eller oproblematiskt eller något som kan konstrueras mot ett 

konstruerat genus. Butler menar att det inte finns något kön som föregår genus och som genus 

sedan adderas till eller appliceras på, utan hon menar att även kön är konstruerat, eller hellre 

materialiserat. Den könskategori som vi sägs tillhöra är en effekt av att vi har inskrivits i ett 
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beteendemönster som förväntas av oss, förväntningar som grundar sig på våra fysiska 

könsorgan. 73 Samtidigt poängterar Butler ”att hävda att genus är konstruerat är inte detsamma 

som att påstå att det är illusoriskt eller artificiellt, om dessa begrepp ställs i motsats till det 

»verkliga» och det »autentiska».”74  

Butler använder begreppet performativitet för att förklara hur kön skapas i talakter och 

handling. Med performativitet menar Butler något förenklat att ”[ingen] är kvinna eller man 

per någon automatik utan görs till kvinna eller man.” 75 Butlers teorier om hur kön och genus 

är konstruerade och skapas i samtalet och i handling blir relevanta för att se hur pedagogerna 

och förskolan är en del i konstruerandet av barnens kön och genus. 

P#/!R?().G!=?.&'1!<FG!('%!G'.'1<3'T?'&&8!C8.1)3'%!

Det vi benämner kvinna och man är alltså ett resultat av performativa handlingar menar 

Butler. Handlingar som följer ett konstruerat ”schema” för respektive kön, ett ”schema” som 

Butler benämner den heterosexuella matrisen.76 Hon menar att det är genom den 

heterosexuella matrisen som våra kön och genus skapas och blir förståeliga. Den 

heterosexuella matrisen tar sig uttryck i motsatsförhållanden, feminint = kvinnlig = kvinna 

och maskulint = manligt = man. Våra kroppar blir först förståeliga när de blir skapade i 

kulturen, genom den heterosexuella matrisen. En struktur som styrs av två tydligt åtskilda och 

identifierbara kön och genus, ett kvinnligt och ett manligt. De två könen definieras sedan 

utifrån vad den andra inte är, då med mannen som definieringspunkt.77 Idag förväntas att en 

biologiskt född kvinna beter sig på ”rätt” sätt, så som en ”riktig” kvinna ska bete sig. Hon 

förväntas ha ett sexuellt begär till det manliga könet. Om kvinnan lever efter och upp till 

dessa förväntningar råder det harmoni inom matrisen. De personer som inte lever inom den 

heterosexuella matrisen anses var avvikande samt obegripliga. Butler beskriver det på 

följande sätt: 
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Eftersom vissa »genusidentiteter» inte överensstämmer med rådande normer 
från kulturellt begriplighet, framstår de från det perspektiv som blott och bart 
utvecklingsfel eller logiska omöjligheter.78 

Butlers teorier kring den heterosexuella matrisen används för att belysa och ”förklara” hur och 

varför pedagogerna styrs av sina förväntningar på hur flickor och pojkar ska agera.    

P#5!R?().G!=?.&'1!<FG!3?UN'>.3>8;!<FG!8*'%.3>8;!

 Butler menar således att begreppet performativitets betoning ligger i de aktiva verksamma 

processerna. Det är i de sociala praktikerna som kategorier såsom kön, genus, sexualitet och 

etnicitet skapas och befästs, det är den sociala världen som konstruerar oss. 79 Enligt Butler är 

subjektet helt konstituerat av sitt kön, sin sexualitet, sin tid, sin historia och sin miljö, Butler 

menar alltså att subjektet formas av språk, makt och diskurser.80 Hon menar även att subjekt 

inte kan föregå eller orsaka språk och diskurser eftersom subjektet själv är en effekt och del 

av detta. Subjektet är för Butler inte helt deterministiskt förutbestämt eller utelämnat åt 

språket, men samtidigt är subjektet inte heller helt fri att använda språket fritt, utan styrs av 

regler som ”måste” följas om omvärlden ska förstå en. Språket förändras dagligen och det är i 

den språkliga förändringen Butler menar att vi kan finna agentskap, alltså i de diskursiva 

förändringarna. Agentskap uppstår, liksom subjektet, i språket och måste ständigt konstrueras 

om och om igen. Slutligen menar Butler att: 

[genus] bör inte tolkas som en fast identitet eller utgångspunkt för olika 
ageranden; genus är en bräcklig identitet som med tiden har upprättats i ett 
yttre rum genom stiliserad upprepning av handlingar.81 

Det är framför allt Butlers teorier kring hur kön och genus konstrueras som kommer betonas i 

analysen av de fyra pedagogernas syn kring kön och genus i mötet med barnen då detta är 

studiens syfte, därför har även teoriavsnittet endast belyst de perspektiv som blir relevanta för 

analysen och kopplade till studiens syfte.  
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Q#!6%8&,3!

I det här avsnittet görs en analys av de fyra intervjuer som genomfördes med pedagogerna på 

Förskolan Trollet, utifrån studiens teorigrund samt med återkoppling till tidigare forskning 

med utgångspunkt i studiens frågeställning och syfte. Den första delen av analysen kretsar 

kring pedagogernas syn på sin egen roll, deras syn på barnet och kunskap, relaterat till 

tidigare forskning. Därefter görs en analys av genusaspekterna i intervjuerna kopplat till 

Butlers teorier samt tidigare forskning. Studiens frågeställningar besvaras implicit på i 

analysen. En kort presentation av de fyra pedagogerna görs inledningsvis.82  

Q#"!@1'3'%.8.)<%!87!('!-,18!;'(8*<*'1%8!

Alla fyra pedagogerna jobbar på Enheten Trollet, tre av dem jobbar på Förskolan Trollet 

medan Kerstin jobbar på Förskolan Ringdansen.83  

Anne: Jobbar på en ettårsavdelning. 

Åsa: Jobbar på en treårsavdelning. 

Lena: Jobbar på en femårsavdelning. Lena är även en av dem från enheten som nyligen läste 

kursen Genus och hållbar utveckling på Högskolan i Kalmar. 

Kerstin: Jobbar som ateljerista på Ringdansen.84 Kerstin är den på enheten som har läst flest 

högskolepoäng inom genusvetenskap och ses internt som enhetens genuspedagog, dock har 

hon inte den titeln. 

Q#/!A<&&'%!3<C!;'(8*<*!;2!'%!-D13><&8!C'(!)%3;)18.)<%!87!A'**)<!BC)&)8!
;'(8*<*)>'%!!

Inom Reggio Emilia pedagogiken har pedagogen en central roll och del i verksamheten. Det 

är deras perspektiv och åsikter som återspeglas i den dagliga verksamheten och i mötet med 
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barnen. För de fyra pedagogerna är deras roll som pedagog något de alla reflekterar över. 

Deras syn genomsyras av en vilja att se det kompetenta barnet, att tillsammans med barnen 

upptäcka världen, att lyssna och ständigt vara närvarande. Tillsammans med barnen ser Lena 

på sin roll som pedagog som en medforskare, eller det är så hon vill se sig själv, att hon 

tillsammans med barnen utforskar världen. Åsa beskriver sin roll som pedagog:  

Att vara den som både ställer de utmanande frågorna till barnen, men också 
vara den som ger dem stödet när de behöver det. Att de kan visa varandra vad 
de vet och vad de kan.(Åsa) 

För Anne handlar hennes roll som pedagog om att vara flexibel men framför allt att höja 

inlyssnandet, något som hon menar erfarenhet har gett henne större kunskap och förståelse 

kring. I de fyras resonemang kring rollen som pedagog blir det tydligt att de alla delar samma 

barnsyn, en syn som genomsyras av tron på det kompetenta barnet. Kerstin beskriver sin syn 

på rollen som pedagog med ordet respekt: 

Det är jättesvårt att sätta ord på just den här biten, men ju äldre jag har blivit, 
ju mer respekt har jag fått för barnen också. Att vi på något vis, är väldigt 
sambördiga, och de har väldigt mycket att ge mig, och jag vill inte förneka, 
utan jag har mycket som jag kan ge dem också.(Kerstin) 

De fyra pedagogernas bild av sin egen roll som pedagog speglar även förskolans inspiration 

av Reggio Emilia pedagogiken, där pedagogens roll är att lyssna och se varje barn som en 

individ med möjligheter. Möjligheten att se varje barn ur ett individperspektiv blir enligt 

Butlers teori kring hur kön och genus konstrueras svårt då hon menar att alla styrs av 

förväntningar på hur flickor och pojkar ”ska” agera vilket i sin tur påverkar pedagogernas 

bemötande av barnen. 

Pedagogen ska utmana och uppmuntra barnet till att utforska dess omvärld. Brulin och 

Emriksson menar att pedagogernas frågor ska utmana barnen att ta och tänka ett steg längre. 

Pedagogerna och barnen ska inspirera och möta utmaningar tillsammans för att på så sätt ta 

del av varandras kunskap och nyfikenhet.85 Ordet nyfiken återkommer och betonas ständigt i 

de fyra samtalen med pedagogerna. Nyfikenheten att ständigt fascineras över barns kunskap, 

att ingen dag är den andra lik. Jonstoij och Tolgraven menar att Reggio Emilia pedagogiken 

                                                

aO\09%$(T!B30$7552(!N<::OP!5/"O;"K!



 

23 

 

öppnar upp för en verksamhet som inte tar död på barnets nyfikenhet utan värdesätter deras 

lust och vilja att lära.86 

Att pedagogernas syn på barnet och den dagliga verksamheten har förändrats sedan de 

avslutade sin utbildning är det ingen tvekan om: 

När jag utbildade mig, för länge sedan då man sågs som en pedagog som 
skulle lära barnen, man såg barnen som en tom påse som man skulle fylla på, 
men idag ser jag mig själv som en medforskare tillsammans med barnen, en 
pedagog som ska utmana barnen, i deras kompetenser. (Lena)   

Anne berättar att hon under sin utbildning läste lite om barnsyn men det var utifrån den 

traditionella synen på barn. För henne har den förändrats sedan hon fick egna barn, men 

framförallt när hon började på Enheten Trollet, där synen på det kompetenta barnet 

genomsyrar verksamheten. Nu kan Anne även se att den här synen har influerat andra 

förskolor och även läroplanen för förskolan, även om det har tagit längre tid. Annes berättelse 

tyder på att det enligt hennes mening har skett en utveckling av synen på barn, de vuxnas 

inlyssnande har blivit högre. Ann Åberg betonar också det här; ”hörstyrkan” måste 

återerövras, det handlar om att bli och tillåta sig att bli ärligt nyfiken och medvetet lyssna på 

det barnen gör och tänker i vardagen.87     

De fyra pedagogerna menar alla att deras förhållningssätt på ett eller annat sätt har förändrats 

sedan de började jobba på Förskolan Trollet. De menar att deras syn på sin roll som pedagog 

har förändrats, men även deras syn på barnet och på kunskapsskapande. Kunskap enligt 

Enheten Trollets lokala arbetsplan beskrivs på följande sätt: ”att lära genom att få försöka, 

undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få dra slutsatser själv och tillsammans med 

andra.” 88  

Jag har blivit mer medveten om barns kunskapande, att de gör kunskap 
själva, att det inte handlar om att vi ska sitta och tala om för dem vad de ska 
göra, vanlig traditionell förskoleklass var väldigt mycket så, vi skulle hela 
tiden styra. (Åsa) 

Karin Wallin menar att Reggio Emilia pedagogikens kunskapssyn vill utmana 

föreställningarna om att fakta och fantasi är åtskilda och avvisar en skola som ”skiljer huvudet 
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ifrån kroppen”. Kunskap ses som en process som skapas i samspel, i dialog mellan människor 

och deras omvärld, i mötet mellan barnen och pedagogerna.89 I samspelet och i talakter menar 

Butler att kön och genus konstrueras, att det skapas i interaktionen mellan barnen och 

pedagogerna i de förväntningar som finns hos de respektive.   

Q#5!:'!<U'*1);&)*8!<FG!3721('-)%)'18('!U'*1';;'%!!

Att definiera begrepp som kön, genus och jämställdhet är komplext även för den som sägs 

inneha svaren. I intervjuerna kan de fyra pedagogerna relatera lättast till jämställdhet, de 

beskriver begreppet med samma ”rätta” fras: 

Jämställdhet är för mig att män och kvinnor, flickor och pojkar ska ha samma 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter i allt, i hela livet så att säga. (Lena)   

De andra två begreppen, kön och genus har de svårt att definiera eller snarare sätta ord på. Det 

är svårt att finna de ”rätta” orden. För Åsa är kön något som varje pojke och flicka har, kön är 

ingenting vi kan bortse ifrån, varken på förskolan eller i mötet med andra människor, menar 

hon. Könet är en del av barnens identitet menar Åsa, därför är det viktigt att könet blir 

inräknat i den dagliga verksamheten, ingen av oss är könslös. Hon menar att det är viktigt att 

hon i sin roll som pedagog erbjuder alla samma möjligheter oavsett kön. Efter vånda att säga 

”fel” definierar Anne det tredje begreppet, ”genus är att könet sitter mer i huvudet”.  

I förskolans lokala arbetsplan finns det ett avsnitt som berör jämställdhet. Det är utifrån dessa 

ord som verksamheten och pedagogerna ska arbeta. Dokumentet är gemensamt formulerat 

och framtaget av pedagogerna och ledningen på enheten.90 Det är inte den lokala arbetsplanen 

som är studiens utgångspunkt, även om den kommer beröras i analysen, utan studiens syfte är 

att ta del av pedagogernas tankar om kön och genus och hur, eller om, det blir synligt i mötet 

med barnen och verksamheten. Det går dock att göra flera kopplingar mellan de fyra 

pedagogernas resonemang och den lokala arbetsplanen. Att jämställdhet används i den lokala 

arbetsplanen blev uppenbart i diskussionen och definieringen kring de tre begreppen kön, 

genus och jämställdhet, då resonemangen kring jämställdhet var snarlika och oproblematiskt 

att beskriva. Att ordet jämställdhet används så flitigt på Förskolan Trollet kan ses en aning 

problematiskt och endimensionellt. Även om det är ett brett begrepp så faller mycket mellan 
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stolarna, framför allt då de bakomliggande strukturerna inte blir synliga eller 

problematiserade. Butler menar att särskiljandet av begreppen ”kön” och ”genus” leder till att 

”genus” förstås som det socialt konstruerade könet och associeras till kultur, medan ”kön” 

kopplas till natur, det biologiska och blir det oproblematiserade könet. Användningen av 

begreppen är enligt Butler problematiskt, hon menar att det förstärker dess mening och 

kontext. Enligt Butler är ingen kvinna eller man, eller i detta fall, flicka eller pojke, utan vi 

görs till kvinna eller man. För Butler är kön ingenting vi är eller har, utan någonting vi 

ständigt gör.91 
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I beskrivningen av hur Förskolan Trollet jobbar och tänker kring kön och genus betonade de 

fyra pedagogerna olika aspekter. För Åsa handlar det om de ständigt pågående diskussionerna 

på förskolan berörande ämnet. Hon poängterar att de inte alltid tycker lika men att det gör det 

mer intressant. För Kerstin handlar det om att alla barn ska ha samma möjlighet att pröva på 

så mycket som möjligt i verksamheten. Inget ska vara ”förbjudet för mig, bara för att jag är 

flicka eller pojke”. Lena betonar även möjligheten att få vara på så många olika sätt som 

möjligt: 

Vi tänker på att flickor och pojkar ska ha möjlighet att bli på så många olika 
sätt som möjligt. Och vi försöker ha en miljö där de får möjlighet att bli på 
många olika sätt. (Lena) 

På ovanstående vis beskriver Lena hur hon anser att de jobbar och tänker kring kön och genus 

på förskolan i stort, ord som liknar de i den lokala arbetsplanen. Att det finns styrdokument 

för pedagogerna och verksamheten i stort att luta sig mot i det dagliga arbetet och i mötet med 

barnen upplevs säkerligen som en trygghet. Men att vilja ge varje barn, varje flicka eller pojke 

lika stora möjligheter att möta världen, räcker det? Är det en utgångspunkt som är 

genomförlig? 

Utifrån Butlers teori kring genusskapande är de fyra pedagogerna medkonstruktörer i barnens 

skapande av sina ”kön”. Butler menar att den könskategori vi sägs tillhöra är en effekt av att 

vi blir och är inskrivna i ett beteendemönster som förväntas av oss. Förväntningar som binds 
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till våra fysiska könsorgan.92 Utifrån Butlers teori kring genusskapande borde det ses som 

omöjligt för pedagogerna att bemöta alla barn likvärdigt. Omöjligt på grund av att de själva är 

inskriva i genuskonstruktionen och att de styrs av sina förväntningar på hur barn med ett 

specifikt kön ska uppträda. 

Lyssnande och nyfikenhet är två ord som ofta används i litteratur, men även av de fyra 

pedagogerna för att beskriva Reggio Emilia pedagogiken. Att låta sig inspireras av barnens 

nyfikenhet och att som pedagog inte tillåta sig att sluta förundras över barns sökande efter 

kunskap. Att ständigt lyssna och vara lyhörd inför vad som sägs och vad som sker. Enligt 

Reggio Emilia pedagogiken är det mötet mellan pedagogerna och barnen som står i centrum, 

ett möte som ska vara jämlikt och bygga på respekt. Lenz Taguchi och Dahlberg menar att det 

är viktigt att förskolan inte ska vara en verksamhet fast och sluten kring traditioner och 

institutionaliserade praktiker som barnen blir en del av. De menar istället att barnen och 

pedagogerna tillsammans skapar verksamheten och möter världen tillsammans.93 En 

verksamhet som för de flesta barn är det ”första” mötet med en annan värld utanför hemmet. 

Pedagogen och verksamheten blir därför en person och en miljö som har en stor inverkan på 

barnet. Kajsa Svaleryd poängterar att pedagogernas medvetenhet är väsentlig. Hon menar att 

pedagogerna behöver förstå att de är delaktiga i barnens identitetsskapande och att det är en 

ständigt pågående process.94  

De fyra pedagogerna är alla medvetna om att de är med och påverkar barnen, att deras sätt att 

bemöta barnen har inverkan på hur barnen i sin tur bemöter andra barn och vuxna, men även 

hur de ser på sig själva. Samtidigt har pedagogerna svårt att beskriva hur de skapar bilden av 

pojken och flickan och deras roll i skapandet.  För Anne är det svårt att känna hur mycket hon 

som pedagog påverkar barnen: 

Jag önskar jag kunde påverka mer. Det är klart att man tycker att det som 
händer här på förskolan ska påverka, alla likas rättigheter, demokratiska 
rättigheter att det blir så tydligt här. Är det lika synligt i samhället eller i 
media? Och vad är det som styr mest? Det är jättesvårt att säga. Ibland kan 
jag känna att jag är jättepositiv och känner att vi påverkar, men sen ibland så 
tycker jag, åh men det hjälper ju ändå inte. (Anne) 

                                                

J<!\9+%10!N<::KP!5/aK!
JC!k4*%D10&!]!Z1(`!#4&9V*$!N"JJHP!5/<C;CJ!
JHW>4%10@8!N<::CP!



 

27 

 

Åsa lägger stor vikt i att bemöta alla barn som barn och inte utifrån deras kön eller deras 

etniska tillhörighet, utan endast som barn på Förskolan Trollet. Lena poängterar att deras 

bemötande gentemot barnet är otroligt viktigt. Hon menar att hon i sin roll som pedagog och i 

sitt bemötande påverkas av sina egna förväntningar och föreställningar kring hur flickor och 

pojkar ”ska” vara: 

För det handlar väldigt mycket om mötet med den andre, hur jag pratar, hur 
jag pratar till en pojke och hur pratar jag till en flicka. Och vilka 
förväntningar har jag på flickor och vilka förväntningar har jag på pojkar. Det 
ligger så mycket i vårt kulturella arv hur vi beter oss. (Lena) 

Kerstin anser att pedagogernas medvetenhet har höjts, att de idag själva hör och märker sina 

egna ”plumpa” handlingar eller uttryck. Men sen ibland så ”hoppar en groda” som det är svårt 

att förstå var den kom ifrån. För Kerstin är det i grodorna som pedagogernas omedvetenhet 

blir synliga, aspekter som hon menar borde diskuteras kontinuerligt. Enligt Butler är det just i 

talakter och i handling, i de performativa handlingarna som könet skapas. Det är dessa 

handlingar som Butler menar följer ett konstruerat ”schema” för respektive kön. Pedagogerna 

poängterade att de verkligen försöker tänka på hur de talar till och tilltalar barnen:  

Om det är något jag försöker tänka på så är det, att lika väl som jag säger till 
flickorna ”Åh vilken fin klänning du har” så kan jag säga till pojken ”Åh 
vilken fin tröja du har idag” Sen behöver man ju inte heller förstärka saker. 
Eller att man visar i sitt tonfall att man pratar med fickor med hög röst och 
pojkar med dov röst. Sådana saker försöker jag tänka på. Att man hela tiden 
försöker jobba med det man har i sin ryggsäck med sig. Att pojkar är mer så 
att bilden av den traditionella är att de hörs och syns mer och behöver mer 
rörelse, de behöver mer, mer, mer, att man hela tiden behöver jobba med det. 
Men ibland poppar det upp, är det för att det är en pojke som jag gör på det 
här sättet, eller är det för att en flicka jag gör på det här sättet. (Anne)        

Ord som ryggsäck och ryggmärg används av pedagogerna för att förklara hur de ser sig själva 

och verksamheten låsta i strukturer. De för alla ett resonemang kring att Trollet är en 

medveten förskola. Medvetenheten finns hos pedagogerna om att verksamheten och de själva 

till viss del bemöter flickor och pojkar olika och att de är en del av ett mönster, och att detta 

blir synligt i deras beteende. De pratar även om hur medvetna barnen är om sitt kön och ju 

äldre de blir desto mer medvetna blir de kring hur de ska agera för att anses vara en ”riktig” 

pojke eller flicka. Barnens agerande blir ett resultat av de handlingar Butler kallar det 

performativa. De handlingar som styrs av de förväntningar som finns på respektive kön:  

Det är jätteroligt, för när dem leker så kan man ibland inte se, alltså flickorna 
klär ut sig till pojkar och de har möjlighet att bli på många olika sätt. Men när 
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man pratar med dem då vet dem hur de ska vara pojke och flicka på rätt sätt. 
Så det finns inlärt i de, sen det dem är riktigt små. (Lena)   

Lena menar ovan att de försöker uppmuntra barnen till att testa, att de ska ha möjlighet att bli 

många ”jag” och att det inte är något på Förskolan Trollet som är tänkt eller endast anpassat 

till det ena eller andra könet. Det problematiska är dock att pedagogerna och verksamheten 

har en binär syn på kön, en syn som utgörs av flicka och pojke. En syn och ett bemötande som 

även påverkar möjligheten att bli många ”jag”. Om de inom verksamheten hade haft en vidare 

syn och diskussion kring flera kön eller en annan könsordning hade det möjliggjort att olika 

subjekt hade formats. Enligt Butler formas subjektet i språket, makten och diskurser.95 Hon 

menar att subjektet konstituerats i talakter och i de förväntningar som existerar på flickor och 

pojkar, ett binärt könssystem och deras varande i den heterosexuella matrisen.  
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Inom Reggio Emilia pedagogiken ses miljön som den tredje pedagogen. Miljön ska inspirera 

barnen, den ska väcka nyfikenhet och viljan att upptäcka och utforska omvärlden. Miljön ska 

inte bli ett hinder som endast genom pedagogens hjälp blir tillgänglig. Det är en miljö där 

varje barn ska finna något som tilltalar henne/honom.96Att Förskolan Trollet hämtar 

inspiration från Reggio Emilia pedagogiken blir tydligt i pedagogernas syn och tilltro till 

miljön. Viljan och tanken bakom miljöerna på Förskolan Trollet är att den ska vara en 

mötesplats för alla. ”Miljön ska passa alla individer, både flickor och pojkar, det ska finnas 

möjligheter att bli många olika ‘jag’”, så beskriver Anne Trollets miljö. Hon menar att 

pedagogernas diskussioner berörande ämnet genus ofta kretsar kring förskolans miljöer och 

hur den i sin tur ska attrahera både flickor och pojkar, att ingen miljö ska vara för 

”könskodad”. Därför har den i förskolesammanhang klassiska hemmavrån försvunnit. Miljön 

beskrivs i intervjuerna som neutral och könsneutral. För Kerstin finns det dock inga 

”könsneutrala” miljöer på Förskolan Trollet eller Ringdansen:   

Vi jobbar på att ha en miljö för alla men eftersom vi är så präglade, och 
barnen är så präglade i allting, i färger t.ex., vad som är manligt och 
kvinnligt, jag tror ändå att vi tänker för lite genus när det gäller miljön också. 
[…] Det är ju så att vissa människor bekönar materialet och det gör vi här på 
Trollet också. Det kan vi ju inte eller det har vi säkert inte lyckats komma 
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ifrån, det tror jag inte. Men vi jobbar på det. Barnen bekönar ju också saker 
och ting. (Kerstin)97 

Att se miljön på enheten Trollet som könsneutral eller neutral menar Kerstin är en illusion, 

och sätter snarare större hinder för verksamheten och för deras diskussioner kring kön och 

genus men även för att kunna föra diskussionen framåt. Att pedagogernas genusdiskussioner 

har kretsat och koncentrerats kring just förskolans miljö har för Anne en rimlig förklaring: 

Vi hade ju just det fokuset i och med vår nybyggnation då, att vi skulle bygga 
in det här sättet, att vi byggde in genus i miljön. Därför tittade vi, eller har 
inte tittat så mycket på vårt förhållningssätt. Och jag tror att vi hela tiden 
återkommer till det i våra diskussioner, men vi har inte kommit så långt. 
(Anne) 

De fyra pedagogerna ser att den Reggio Emilia inspirerade miljön hjälper dem att bemöta 

barnen mer jämställt. Den verkstadsmiljö som finns på både Trollet och Ringdansen menar 

pedagogerna underlättar för att verksamheten ska vara möjlig och utvecklande för alla barn. 

De ser även den pedagogiska dokumentationen som en hjälp att upptäcka och se 

verksamheten ur ett annat eller någon annans perspektiv:  

Dokumentationen är ju både ett verktyg för barnen, ett verktyg för mig och 
ett verktyg för föräldrarna, tycker jag. Det är jätteviktigt för mig att jag ska få 
syn på barnens läroprocesser, hur barn lär sig. För tittar jag på 
dokumentationen kan jag se tydligt både i bilder och i text hur barn utvecklas, 
hur de hittar lösningar som kanske inte är så synliga. Om jag bara hade 
lyssnat hela tiden eller bara varit med barnen så skulle jag kanske inte sett det 
här. Men när man sätter sig ner och tittar på en dokumentation så får man syn 
på nya saker hela tiden. Det är ju det som är så häftigt med dokumentation. 
(Åsa) 

Samtidigt menar Kerstin att pedagogerna bekönar dokumentationerna, genom val av färger 

som vanligtvis associeras till flickor eller pojkar, men även genom de ord som används för att 

beskriva barnens projekt:   

Ja, det är så, så just att det är våra ord som bedömer vissa saker, våra 
förväntningar. Så då hjälper det om man tittar då, på det här perspektivet hur 
vi gör att hitta våra grodor. Vi kanske inte hittar så mycket att pojkar och 
flickor gör olika, men att vi, med de orden vi skriver ger dem olika värden, 
det kan jag tycka ibland att man kan se. (Kerstin) 

För Butler är det i de sociala praktikerna som kategorier såsom kön, genus, sexualitet och 

etnicitet skapas och befästs, det är den sociala världen som konstruerar oss.98 Eftersom 
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förskolan och pedagogerna är en del av den sociala världen blir verksamheten även en del i 

det som konstruerar barnen in i de kategorier som det förväntas att vi ska placeras in i. 

Pedagogerna poängterar att de jobbar i en verksamhet där det finns en medvetenhet, det märks 

även tydligt under de fyra intervjuerna. De är alla fyra vana att diskutera sin verksamhet ur 

vissa perspektiv så som miljö samt hur den har påverkats och inspireras av Reggio Emilia 

pedagogiken. Dock inte med samma vana kring genusperspektivet. Pedagogerna har svårt att 

se sig själva som del av en genuskonstruktion och att vara en del i att reproducera den. Annika 

Månsson menar att det finns ett glapp mellan verbala beskrivningar och handlingar inom 

förskolan. 99 Även om Förskolan Trollet är en medveten förskola där diskussioner ständigt 

förs, så existerar glappet som Månsson pratar om även där.  

6.6 Den pedagogiska dokumentationen, ett verktyg med flera möjligheter  

Pedagogerna ser den pedagogiska dokumentationen som en hjälp att se verksamheten och 

deras egen roll med nya ögon. Den pedagogiska dokumentation skulle kunna användas som 

ett verktyg som ger pedagogerna möjlighet att se hur de bemöter flickor och pojkar och hur de 

är en del av konstruerandet av barnens kön- och genusidentiteter. Att dokumentera 

verksamheten på Trollet och Ringdansen är något som görs dagligen av både pedagogerna 

och barnen. Dokumentationerna innebär att materialet redan finns där, och det är ett arbetsätt 

som de är vana vid. Det handlar snarare om att pedagogerna måste öppna ögonen och tillåta 

sig att se sin egen del i bekönanadet av barnet. Att våga se på dokumentationerna ur ett annat 

perspektiv skulle göra det möjligt att arbeta vidare, bort ifrån sina förväntningar på hur flickor 

och pojkar ”ska” vara. Lenz Taguchi menar att varje gång pedagogerna gör multipla läsningar 

av dokumentationerna, det vill säga ser på dokumentationen ur olika synvinklar och ställer sig 

frågan vilka dominerande diskurser som styr barnens eller pedagogernas handlande, ges 

möjligheten att göra motstånd mot för givet tagna sätt att tänka och förstå världen. Enligt 

Lenz Taguchi måste pedagogerna bli medvetna och synliggöra hur de tänker och bemöter 

barnen för att sedan försöka förstå vad det är som influerar dem i sitt agerande och synsätt. 

Först därefter kan de förskjuta och förändra sitt tänkande och upptäcka flera sätt att förstå 

världen.100 Pedagogerna på Förskolan Trollet borde göra sig mer medvetna om det otroliga 
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material de redan har att utgå ifrån och se möjligheterna som dokumentationerna kan ge dem 

och verksamheten i stort. 

6.7 Medvetenhet och kritik 

Christan Eidevald är en av dem som har fört fram kritik mot Reggio Emilia pedagogiken. Han 

är kritisk mot begreppet eller synen på det ”kompetenta barnet” och att det har skrivits fram 

som en individ utan kön, utan genusperspektiv.101 Tillsammans med Bronwyn Davis och Lenz 

Taguchi är Eidevald en av de som anser att denna till synes könsneutrala pedagogik och 

diskurs behöver utmanas. Deras kritik tar utgångspunkt i att ”om vi föreställer oss att barn har 

inneboende egenskaper, tänker vi oss att vi utgår från olika individer med unika 

egenskaper”.102 Lenz Taguchi lyfter fram denna föreställning som finns inom Reggio Emilia 

på följande sätt: 

Vi tror inte att de egenskaper vi talar om hänger samman med att Olle 
samtidigt kan förstås som pojke/man, och att Lena också samtidigt förstås 
som flicka/kvinna. Egenskaper vi tillskriver Olle och Lena ligger på något 
sätt bakom eller före det Olle och Lena säger och gör i vardagen.[…] Det 
essentiella subjektet är också alltid ett könat subjekt.103 

Det Lenz Taguchi menar är att kön görs och tar uttryck i vardagliga samspel mellan 

människor, där flickor/kvinnor generellt sett alltid förväntas skilja sig från pojkar/män på ett 

grundläggande sätt, och att dessa innebörder och konsekvenser inte synliggörs eller 

problematiseras inom Reggio Emilia pedagogiken. På så sätt menar Lenz Taguchi att sättet att 

se på individen relateras till vilken betydelse och syn som redan relateras och getts till att vara 

kvinnligt och manligt, vilket gör synen av en könsneutral syn på individen svårt, om inte helt 

omöjligt. Enligt Lenz Taguchi räcker det inte att se barn som kompetenta individer utan även 

som en individ redan inskriven i skapta diskurser såsom antingen flicka eller pojke. Lenz 

Taguchis resonemang kring detta kan kopplas till Butlers teorier kring den heterosexuella 

matrisen då med utgångspunkt i hur Butler menar att det är genom den heterosexuella 

matrisen som kön och genus skapas och blir förklarliga och kroppar blir försteliga. Det är en 
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struktur som styrs av två tydligt åtskilda och identifierbara kön och genus, ett kvinnligt och ett 

manligt subjekt.104 

Under de fyra intervjuerna diskuterar de fyra pedagogerna att Förskolan Trollet är en plats där 

det ska finnas möjlighet att bli många ”jag”. Men vad som fylls i detta ”jag” är svårt att svara 

på, inte ens i den lokala arbetsplanen utrycks detta.105  Utifrån pedagogernas resonemang fylls 

detta ”jag” endast med två möjligheter, det är ett ”jag” som utgår ifrån kategorierna flicka och 

pojke och att utifrån dem få möjlighet att vara flera ”jag”. Ett ”jag” som ändå fylls och är 

skapat av pedagogernas förväntningar på hur pojkar och flickor ska vara. Den kritik som 

Eidevald, Lenz Taguchi och Davis riktar mot Reggio Emilia pedagogikens tanke om att se 

och möta varje barn som en individ, som utgör en av pedagogikens grundtankar, må vara 

berättigad. Dock är det viktigt att poängtera att Reggio Emilia pedagogiken inte handlar om 

att kopiera verksamheten från förskolorna i staden. Det pedagogiken istället eftersträvar och 

vill är att de förskolor som väljer att hämta inspiration från Reggio Emilia pedagogiken ska 

anpassa pedagogiken till sin verksamhet och göra den till sin egen. Men med tanke på att 

individbegreppet utgör en av Reggio Emilias grundtankar kan den vara svår att anpassa bort. 

Enligt Lenz Taguchi genomsyras Reggio Emilia pedagogiken av öppenhet och viljan att tillåta 

förändring. Lenz Taguchi menar att det inte handlar om en förändring från ett arbetsätt till ett 

annat, utan istället om att ständigt analysera och reflektera kring verksamheten. För de fyra 

pedagogerna är diskussioner och reflektioner en del av verksamheten på Förskolan Trollet och 

Ringdansen. Samtidigt menar de att tiden inte alltid räcker till för att diskutera jämställdhet 

och att det är ett personligt och krävande ämne att belysa. Samtidigt poängterar de att 

pedagogerna och verksamheten är medveten om att det finns strukturer som de ingår i, och 

just att de är medvetna om dessa strukturer menar de, är en bit på vägen. 

W#!+8CC8%-8..%)%*!

Förskolan Trollet är en förskola som hämtar inspiration från Reggio Emilia pedagogiken, en 

pedagogik som ser barnet som en kompetent individ, som en jämbördig medlem av samhället. 

I mötet med fyra pedagoger på Enheten Trollet var studiens syfte att ta del av deras tankar och 

funderingar kring kön och genus och hur de tror det påverkar verksamheten. Vidare, hur, eller 
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om, deras syn på barn, kunskap och deras roll som pedagog påverkas av förskolans inspiration 

av Reggio Emilias pedagogiska filosofi.  

De fyra pedagogerna är alla medvetna om att deras bemötande påverkar barnen men de har 

svårt att se hur mycket de influerar barnen. De har svårt att sätta ord på sina tankar och 

funderingar kring sin roll i barnens kön- och genusskapande.  Till viss del kan de dock se att 

de styrs av sina förväntningar på hur en flicka eller pojke ska vara och agera och att det i sin 

tur påverkar bemötandet av barnen. Pedagogerna ser att den Reggio Emilia inspirerade 

verkstadsmiljön möjliggör och underlättar att möta varje barn mer jämställt och utifrån att de 

alla är individer med samma möjligheter. Att alla ska ha samma möjligheter genomsyrar 

verksamheten på Trollet vilket gäller relationen mellan barnen, mellan pedagogen och barnen 

och mellan pedagogerna. 

De fyra pedagogerna ser även att den pedagogiska dokumentationen hjälper dem att se 

verksamheten och deras egen roll utifrån nya perspektiv som t.ex. hur barnen använder de 

olika miljöerna eller hur pedagogerna bemöter flickor och pojkar.  Samtidigt blev de nya 

perspektiven inte så tydliga under intervjuerna, utan den möjlighet dokumentationerna ändå är 

för pedagogerna skulle kunna göra dem mer medvetna kring deras förväntningar på flickor 

och pojkar och hur det i sin tur påverkar verksamheten. Detta skulle även kunna resultera i 

ökad medvetenhet om de bakomliggande strukturerna.   

Den övergripande fråga som jag ställde mig inför denna studie var om det var möjligt att se 

ett barn endast som individ eller om det är omöjligt att tänka bort flicka och pojke. Jag ville ta 

del av de fyra pedagogernas funderingar kring detta synsätt som är en av Reggio Emilia 

pedagogikens grundtankar. I de fyra intervjuerna blir det synligt att det är svårt för 

pedagogerna att se bortom barnets kön och genus och att de påverkas av sina egna 

förväntningar och styrs av detta i sitt möte med barnen. Förskolan Trollet och dess pedagoger 

är medvetna om att även de är en del av och påverkas av strukturer kring kön och genus, men 

samtidigt menar de att deras medvetenhet är en bit på vägen. Vissa studier, där ibland 

Christian Eidevalds avhandling talar emot att det skulle vara möjligt att se varje barn som 

endast individ, en könsneutral individ. Han menar vi är alla en del av och inskrivna i 

strukturer, där kön- och genusstrukturen är en. Även enligt Butlers teorier skulle den 

könsneutrala individen vara ett relativt osannolikt synsätt att upprätthålla, då vi alla styrs av 

våra förväntningar på hur flickor och pojkar ska vara och samtidigt är en del i att reproducera 
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den diskursen. Reggio Emilias individbegrepp var inte något som pedagogerna reflekterat 

över eller diskuterat med varandra. Detta kan ses en aning problematiskt med tanke på att det 

är en utav Reggio Emilia pedagogikens grundtankar. Detta är en fråga som jag tycker 

pedagogerna och verksamheten borde ha tagit ställning till eller i alla fall reflekterat över.  

En fråga som är svår att besvara är hur långt medvetenheten räcker. Att Förskolan Trollets 

pedagoger till viss del är medvetna om att de är en del av en struktur och att de styrs av sina 

förväntningar, hjälper det verksamheten att arbeta bort ifrån strukturerna? Pedagogerna är 

relativt övertygade om att de bemöter pojkar och flickor lika, men även om de försöker tänka 

på det, ”hoppar ibland en groda”, som pedagogen Kerstin uttrycker det. Om tiden inte finns 

eller i vissa fall inte intresset att höja medvetenheten ytterligare kring barnens kön och 

genusidentitet. För Anne handlar det inte så mycket om tid, utan snarare om att de rätta orden 

saknas för att kunna uttrycka sig. Hon menar att begreppen genus och kön är känsliga och 

komplicerade ämnen att diskutera och att det är svårt att hitta orden för att kunna förklara. 

Kanske det då snarare handlar om att det finns för lite kunskap inom arbetslaget kring kön- 

och genuskonstruktioner. Bristen på kunskap skulle även kunna vara en anledning till varför 

frågan kring individbegreppet inte har diskuteras inom verksamheten.  

Även om det framkommer flera negativa aspekter i analysen, visar ändå analysen att 

pedagogerna försöker jobba för att Förskolan Trollet ska bli en mer jämställd plats, vilket jag 

tycker är viktigt att belysa. Det finns en vilja att förändras.  

För vidare forskning vore det intressant att göra en större studie kring Reggio Emilias tomma 

individbegrepp och hur det påverkar förskolors verksamhet. Det hade även varit intressant att 

genomföra en jämförande studie mellan förskolor med inspiration av Reggio Emilia med mer 

”traditionella” förskolor eller med andra pedagogiska filosofier såsom Montessori. Det hade 

även varit intressant att belysa hur, eller om, pedagogerna tror att verksamheten och 

bemötandet av barnen påverkas av att det är ett kvinnodominerande yrke och dess påverkan 

på genuskonstruktioner. 
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Tvärtom, det är hundra som finns! 

 
Ett barn är gjort av hundra.  
Barnet har  
hundra språk 
 hundra händer 
hundra tankar 
 hundra sätt att tänka  
att leka och att tala på 
 hundra alltid hundra 
 sätt att lyssna 
 att förundras att tycka om 
 hundra lustar  
att sjunga och förstå  
hundra världar  
att uppfinna 
 hundra världar 
 att drömma fram 
 

 ett barn har  
hundra språk 
(och därtill hundra 
 hundra hundra) 
 men berövas nittionio. 
 Skolan och kulturen 
skiljer huvudet och kroppen. 
 
 Man ber barn: 
 att tänka utan händer 
 att handla utan huvud 
 att lyssna men inte tala 
att begripa utan glädjen i  
att hänföras och överraskas 
 annat än till påsk och jul. 
 
 
 Man ber dem: att bara upptäcka den värld 
som redan finns  
och av alla hundra 
 berövar man dem nittionio. 
 
 Man säger dem: 
att leken och arbetet 
 det verkliga och det inbillade 
 vetenskapen och fantasin 

 
 
 
 
himlen och jorden 
förnuftet och drömmarna  är företeelser 

som inte hänger ihop. 

Man säger dem: 
 att det inte finns hundra 
 Men barnen säger: 
 tvärtom, det är hundra som finns.106 
 
 

 

 Av: Loris Malaguzzi 1981
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Bilaga 3 

 

Hur ser du på din roll som pedagog? 

Tycker du att det har skett någon förändring inom yrket och i synen kring barn sen du 
utbildade dig?  

Hur du skulle beskriva verksamheten på Trollet som enhet? 

Och mer specifikt på den avdelning du jobbar på?  

Hur skulle du beskriva hur Reggio Emilia filosofin har påverkat verksamheten? 

Hur eller har filosofin påverkat dig? 

Hur tycker du verksamheten på Trollet skiljer sig från andra förskolor? 

Ni använder er av dokumentationer som arbetsätt för att möta barnen i olika projekt, skulle du 
kunna berätta lite om den processen/ metoden? 

Vad hjälper dokumentationerna er/ dig att se?   

 

Hur definierar du begreppen kön, genus och jämställdhet?  

 

Hur jobbar och tänker ni kring kön och genus här på Trollet? 

Hur speglar det sig i det vardagliga mötet med barnen? 

 

Hur har ni tänkt kring inne- och utemiljöerna på Trollet i förhållande till genus? 

I vilka situationer måste du ta ett ställningstagande vad det gäller kön i mötet med barnen? 

    Specifika situationer -utveckla? 

 

Tror du att ditt bemötande, uppträdande påverkar barnen och deras uppträdande, och hur de 
sedan möter varandra?  
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Hur reflektera ni/ du kring er roll som ”medskapare” i inskolningen av HUR samhället säger 
att man ska vara som flicka och pojke? 

  

I ditt möte med barnen tänker du på dem som pojkar eller flickor eller endast individer, 
”avklädda sitt” kön men även sitt genus? (tänker då framförallt på Reggio Emilia filosofin, 
som pratar om att varje barn ska mötas utifrån att de födds intelligenta och med en vilja att 
utforska världen men fråga är om du tror att det är möjligt att bemöta pojkar o flickor lika 
eller om man är färgad av sina egna uppfattningar och förväntningar på hur flickor och pojkar 
ska vara och bete sig.)    

Får pojkar och flickor lika mycket utrymme i verksamheten har de tillgång till alla miljöer 
både ut o inne? Och i grupp aktiviteter skiljer talutrymmet vem är det som tar och vem kar tar 
och får. Och hur mycket utrymmer får dem i era reflektioner   

 

Hur medvetna är barnen av sitt kön/genus? Hur märks det i mötet barnen emellan och i deras 
möte med er?  

 

Hur stor vikt lägger du på ert arbete/tänk kring kön och genus? Tycker du att det är relevant 
och givande? 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

 


