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Sammanfattning  

I läroplanen för förskolan står väldigt lite om hur den pedagogiska miljön skall vara utformad. 

Den skall vara trygg, utmanande och lärorik. En av tolkningarna av lärmiljöerna är att 

använda sig av Reggio Emilia pedagogiken. Reggio Emilia pedagogikens tolkning av 

lärmiljöerna är att dessa skall utgå från barnen, från individen och att alla hundra språken 

skall användas. Dessa ord som individen, barnet och det kompetenta barnet var ord som 

fångade mitt intresse, speciellt med min bakgrund i genusvetenskapen. Var Reggio Emilia 

pedagogiken en grund för ett aktivt genusarbete i förskolan? Frågor som undersöktes var hur 

lärmiljöernas utformning och material påverkade barnen att vara gränsöverskridande och 

kunna göra kön på olika sätt och hur pedagogernas kompetens kring genusvetenskapliga 

begrepp påverkade deras utformning av lärmiljöerna och materialval. Andra frågeställningar 

kopplade till detta var också hur kön kunde identifieras, vilka dikotomier kring kategorierna 

av flicka och pojke som kunde utläsas och till slut hur dessa dikotomier kunde dekonstrueras. 

För att kunna undersöka dessa frågeställningar användes enkäter till pedagogerna, 

observationer av lärmiljöerna samt pedagogiska samtal med pedagogerna i arbetslaget. 

Resultatet visade att avdelningarna hade fokus på tre olika saker i sin verksamhet. Det 

handlade om lärmiljöer, individ begreppet och det könsneutrala begreppet. Dessa tre 

interagerar med varandra och påverkade pedagogernas utformande av lärmiljöerna. Att 

använda sig av genusglasögon återfanns inte hos någon av avdelningarna och pedagogernas 

definitioner av både individ begreppet och det könsneutrala begreppet samklingade inte med 

den tidigare forskningens definition. Detta sammantaget gör att slutsatserna som drogs var att 

de varierande miljöerna som återfanns dock är könsbundna till sin natur. Pedagogernas 

kompetens visade sig vara olika på begreppen inom genus och genusstrategierna som 

användes hörde mestadels hemma i det könsneutrala. Att Reggio Emilia pedagogiken hade en 

könsneutral grund med en syn på att pojkar och flickor är olika från födseln, att det finns 

biologiska skillnader, var en nyhet för alla pedagogerna. Sammantaget så kan Reggio Emilia 

pedagogiken vara en grund för ett aktivt genusvetenskapligt arbete men för att detta skulle 

kunna ske så behövs mer kompetens i genusämnet. Detta gör det möjligt att observera nya 

saker i sina lärmiljöer, undersöka vad barnen vekligen gör och ifrågasätta normerna i 

samhället tillsammans med barnen. 
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Inledning  

I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998, rev.2010) står väldigt lite om hur 

den pedagogiska miljön skall vara utformad. Den ska vara trygg, utmanande och lärorik. Vad 

detta innebär lämnas till den egna tolkningen. Att ständigt fundera över lärmiljöerna och vad 

de säger till barnen har varit en del av mitt arbetssätt länge. Att ändra i lärmiljöerna efter 

barnens utforskande, intressen, lek samt att ge dem olika utmaningar är ett ständigt 

närvarande arbetssätt. 

Frågor som dessa nedan har länge enligt mig varit centrala när lärmiljöer skapats: 

 Hur får vi in mer matematik? 

 Hur kan barnen utforska naturvetenskap? 

 Hur skapar vi ett bygg- och konstruktionsrum där barnen kan utforska och utmanas? 

 

Det är frågor som behandlar lärande i olika former, lärande som ofta härrör till ett visst 

skolämne. Efter studier i genusvetenskap samt en kandidatuppsats som behandlade 

pedagogers kompetens i genusvetenskapliga begrepp samt genusstrategier så började mina 

egna tankar röra sig kring genus i lärmiljöerna. Lenz Taguchi, Bodén och Ohrlander (2011) 

tar i boken En rosa pedagogiken upp om förskolor i Australien och deras arbete med genus i 

lärmiljöerna. Ett annat arbetssätt som görs synligt i verksamheten och i miljöerna är 

arbetsverktyget ABC från USA. Det var detta som gjorde att mitt intresse flyttades till att 

gälla lärmiljöerna i förskolan. Hur kan dessa förstås i ett genusperspektiv? Efter en 

inventering på min egen avdelning startade jag och min kollega en aktionsforskning kring att 

göra lärmiljöerna på avdelningen mer en miljö där barnen kunde vara gränsöverskridande och 

göra kön på många olika sätt. Ett genusperspektiv skulle andas i varje lärmiljö oavsett om det 

var dockis, bygg och konstruktion, skapanderummet osv.  

Det allmänna intresset kring lärmiljöer landade snart i ett fokus kring lärmiljöer som den 

tredje pedagogen och Reggio Emilia pedagogiken. I Reggio Emilia pedagogiken möter jag 

begrepp som barnet, individen och det kompetenta barnet och att lärmiljöerna formas efter 

dessa barn, men ingenstans möter jag något om genus i barngrupperna. Frågor som då dök 

upp var: 

 Är pedagogerna i Reggio Emilia väldigt genusmedvetna i och med användandet av 

ordet barnet? 

 Vad utgår de ifrån när de skapar lärmiljöer för barnen? 

 Finns det några genusstrategier i deras arbeten? 
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Här är punkten där allt sammanstrålar, mina genusstudier, mitt resultat från kandidatuppsatsen 

om pedagogernas bristande kompetens i genusvetenskapliga begrepp och strategier och 

Reggio Emilia pedagogiken som ”alla” arbetar efter i dagens förskola, mer eller mindre 

uttalat.  Men hur förhåller det sig med genusperspektivet inom Reggio Emilias pedagogik? 

Bygger den svenska Reggio Emilia diskursen på samma ställningstaganden som den 

italienska diskursen? Enligt Browne (2004) och Eidevald (2009) så är det en könsneutral 

pedagogik som Reggio Emilia pedagogiken grundar sig på. Eidevald (2009) menar att 

pedagogernas individtänkande i Reggio Emilia egentligen bottnar i att de ser på pojkar och 

flickor på olika sätt. Han menar att ”Det räcker inte med att se barn som kompetenta och 

specifika individer utan även som individer som redan är inskrivna i diskurser exempelvis 

som flickor och pojkar” (s.49).  Dock så kommer andra vindar ifrån det svenska Reggio 

Emilia institutet. År 2009 anordnade Reggio Emilia institutet ett symposium med namnet 

Genuspedagogik och jämställdhet i förskola/skola tillsammans med Genuspedagogiska 

forskningsgruppen vid Stockholms universitet. I Modern barndom (2010) som är Reggio 

Emilia institutets egen tidskrift, citeras VD Greger Rösne, som menar att man inom institutet 

engagerar sig i genusfrågor eftersom detta är ett område där de ”inte (kan) titta på kommunen 

i Italien.”(2010, s.17). I samma notis citeras även Hillevi Lenz Taguchi och hur hon frågar sig 

om ”världens största pedagogiska motståndsrörelse” är könsblind (s.17). Hur kommer det sig 

att forskare som Lenz Taguchi intresserat sig för både Reggio Emilia och genus?! Är det så 

att det faktiskt är ett gap mellan en av världens största pedagogiska diskurser och 

genusämnet?! Det är här det börjar bli intressant! Hur är den italienska förskolepedagogiken 

utformad men även hur vi kan förstå den svenska Reggio Emilia diskursen och närmare 

studera könsneutraliteten och dess spår i lärmiljöerna. Betyder könsneutraliteten att 

pedagogerna även i Sverige skapar lärmiljöer som höjer de manliga egenskaperna så att dessa 

egenskaper värderas högre än de kvinnliga? Finns det möjligheter att vara gränsöverskridande 

och göra kön på många olika sätt i de svenska lärmiljöerna? Är pedagogerna själva medvetna 

om Reggio Emilia pedagogikens grunder? Hur är pedagogernas egen kompetens i genus?  
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Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att undersöka lärmiljöer, den så kallade tredje pedagogen, i Reggio Emilia 

inspirerade förskolor sett ur ett genusperspektiv. Med ett genusperspektiv menar jag barnens 

möjligheter att vara gränsöverskridande och att göra kön på många sätt i dessa lärmiljöer. 

Studiens frågeställningar är: 

 Hur påverkar lärmiljöernas utförande och dess material barnen att vara 

gränsöverskridande och kunna göra kön på många olika sätt? 

 Hur påverkar pedagogernas kompetens kring genusvetenskapliga begrepp 

lärmiljöernas utförande och material? 

 Vilka diskurser av kön kan identifieras i lärmiljöerna? 

 Vilka dikotomier kring kategorierna pojke och flicka kan jag utläsa av observationer i 

lärmiljön? 

 Vad händer med dessa dikotomier vid överskridande läsning (dekonstruktion) av 

dessa? 

 

Bakgrund  

Nedan ges en beskrivning om vad som anges i Läroplanen för förskolan och Lärmiljö för 

förskolan. Därefter följer ett avsnitt om Reggio Emilia och en genomgång av 

Genusvetenskapliga begrepp. 

Läroplanen för förskolan  

I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) nämns det väldigt lite om 

förskolans fysiska miljö och hur den skall utformas. Där i skrivs att miljön skall vara trygg, 

utmanande och locka till lek och aktivitet samt att barnen skall ha inflytande över sin miljö. 

Rent konkret hur en sådan miljö kan skapas beskrivs inte. Under rubriken Utveckling och 

lärande står ”Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande” (s. 8). Under rubriken 

Barns inflytande står vidare ”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger 

uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den 

pedagogiska verksamheten” (s.10).  
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Lärmiljön i förskolan 

Begreppet miljö kommer från franskan, där lieu betyder plats. Här är det en plats, omgivning 

som finns runtomkring oss. Allt mänskligt liv utspelar sig i någon form av fysisk miljö. 

Individen ingår i en social grupp som samspelar med andra i en social miljö och dessa 

individer förhåller sig på olika sätt till den fysiska miljön som de ingår i (de Jong, 2010). 

För barn är samspelet med och i den sociala och fysiska miljön grunden för all utveckling och 

lärande och förskolan är en av de viktigaste platserna där barnen får möjligheten att uppleva 

detta (de Jong, 2010). Nordin Hultman skriver i sin avhandling (2004) att det finns en stor 

skillnad på hur en pojke och flicka beter sig i en miljö som är utforskande och stimulerande 

gentemot en miljö som är tråkig. Hon studerar hur man som pedagog kan förstå pedagogiska 

miljöer som villkor för barns identitets – och subjektsskapande genom organisation av tid, 

rum och material. Här tar hon upp olika aspekter som har betydelse såsom tillgänglighet till 

material, personalens organisation av dagen samt synen på barnet. Det handlar också om 

byggnadens fysiska utformning. 

I förskolan ska den pedagogiska miljön inspirera barn till olika typer av utforskande och 

upptäckande. Barn erövrar omvärlden genom att samspela med omgivningen. Den 

pedagogiska miljön har en stor betydelse för barns lärande. Den pedagogiska miljön bör vara 

utformad så att barnens utveckling och lärande främjas. Barns utveckling och lärande främjas 

genom ett lustfullt lärande, genom lek, kreativitet och skaparlust. Det är barnens egna 

förutsättningar som ska ligga till grund för deras lärande och det är viktigt att pedagogerna 

utformar lärmiljöerna efter varje barns förutsättningar (Pramling Samuelsson, I & Sheridan, S, 

1999; Alerby, 2012). 

Den fysiska miljön ska erbjuda ett varierat utbud så barnen kan uttrycka sig med olika 

uttrycksformer. Miljön ska vara ostörd och inte behöva störas av förbipasserande eller att 

barnen måste plocka bort för att exempelvis deras byggkonstruktioner är i vägen. Materialet 

ska också vara tillgängligt för barnen så att de inte måste be om det. Den fysiska miljön ska 

locka till sig barnen att utforska den och genom att använda sig av olika belysningar, 

spännande material såsom tyger, skattkistor gör att barnens fantasi eggas och de dras in i 

lärmiljön av materialet. Lärmiljöerna får aldrig vara statiska utan måste vara lätta att ändra om 

efter barnens intressen och önskemål (Pramling Samuelsson, I & Sheridan, S, 1999). I 

kvalitetsgranskningsrapporten Förskola, före skola – lärande och bärande (2012:7) påvisas 
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att det är en stor skillnad mellan hur barnens fysiska miljö är utformad på förskolorna. 

Rapporten menar att det beror på den pedagogiska medvetenheten hos pedagogerna. 

Barns lärande formas inte bara i en fysisk miljö utan även genom den fysiska miljön. Miljön 

och barnen är beroende av varandra, men även pedagogerna interagerar med miljön. Därför 

blir både barn och pedagoger aktiva deltagare i miljön (Hertting & Alerby, 2009). Anna 

Palmer och Karin Hultman (20/3-12) pratar om att barnen blir något i samspel med 

omgivningen/lärmiljöerna. Barnen blir performativa det vill säga de blir något, de skapar 

något till miljön. Dessa icke människor (tingen) kan skapa oss människor att bli till något 

minst lika mycket som de interpersonella kontakterna. Tingen i lärmiljöerna kallas 

performativa agenter, det menas att tingen hjälper barnen att blir något exempelvis 

matematiska, utforskande. Dessa performativa agenter kommer med förslag, uppmaningar 

och frågor till barnen. De kommunicerar. Här kopplar Anna Palmer och Karin Hultman ihop 

sina tankar med den tredje pedagogen i Reggio Emilia. Tingen och människorna kopplar ihop 

sig och bildar lärande nätverk. ”Att bli annorlunda i sig själv” (Anna Palmer & Karin 

Hultman, 20/3-12) det vill säga att små, små skillnader som uppstår i mötet mellan begrepp, 

andra människor och material. Vad för nätverk vill jag som pedagog sätta igång?  

Barn har en potential att utveckla en mångfald av kommunikation om lärmiljöerna är 

utformade så att de får möjlighet att uttrycka sig i olika former. Loris Malaguzzi (i Wallin, 

1996) menar att barnen har hundra språk men berövas merparten av dem på grund av 

lärmiljöernas utformning i förskolorna. 

Reggio Emilia 

Den tjugofemte april 1945 – befrielsedagen efter världs – och inbördeskriget – påbörjades 

uppbyggandet av en bättre värld. Åren av fascism var över och hoppet var det som låg i luften 

(Wallin, 1996). Benito Mussolinis fascistiska styre hade gjort människor lydiga och de skulle 

inte tänka själva. Människor som tänkte själva kunde vara farliga. Den första förskolan 

byggdes under stora presenningar, hand för hand lades tegelstenarna. Ryktet om denna 

förskola nådde Loris Malaguzzi (1921- 1994) som var förskolärare, men hade också läst 

psykologi på universitetet. Han ställde sig till dessa människors förfogande och under det 

praktiska arbetet och ur alla samtal växte det fram en helt ny syn på barnet. Förskolan var 

något helt nytt både till sitt innehåll och också till sin organisation, det var nyskapande i det 

nya samhället i Italien. Eftersom fascismen hade tryckt ner folkets eget tänkande blev de 

demokratiska värderingarna av ytterst vikt i arbetet med barnen. Här skulle barn och föräldrar 
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kunna mötas i samhället. Arbetet med barnen byggdes på förvissningen om att barn var egna 

tänkande individer och som kunde handla självständigt (Forsell, 2011).  Loris Malaguzzi såg 

hela tiden till att det kvalitativa arbetet utvecklades och dokumenterades och de ständiga 

samtalen och reflektionerna byggdes in i förskolans organisation (Wallin, 1996).  

Reggio Emilia ligger i det område i Italien som brukar kallas det röda bältet, eftersom det 

kommunistiska och det socialistiska partiet suttit vid makten sedan andra världskriget. 

Invånarna i Reggio Emilia är kända för att vara väldigt politiskt aktiva och mycket medvetna. 

De lägger stor vikt på demokrati och inflytande. Man har även en kooperativ tradition sedan 

förra århundradet. Den kollektiva företagsamheten och de kooperativa företagen i staden har 

haft en stark kooperativ produktion av mjölk, kött, ost och vin. Det är viktigt att förstå dessa 

historiska och samhälleliga aspekter för att kunna betrakta utvecklingen av Reggio Emilia 

förskolorna. Filosofin bakom alla förskolorna härstammar från detta och likaså har 

pedagogiken hämtat sina influenser från detta. En stor del av arbetet med barnen har blivit att 

de ska lära sig om och ha en kritisk syn på samhället för att kunna vara med och förändra samt 

utveckla det (Kragh-Muller, Orestad Andersen & Veje Hvitved, 2012) 

Detta är bakgrunden till Reggio Emilia förskolorna runtomkring i Italien och en 

inspirationskälla för Sverige och förskolorna här (Wallin, 1996).  

Reggio Emilias arbetssätt och synsätt har spridit sig över stora delar av världen sedan dess. 

Det är inget speciellt arbetssätt som kan kopieras rakt av och arbeta efter utan pedagogiken 

går istället ut på att kommunicera och därmed utvecklas i dialog med varandra. Reggio Emilia 

filosofin kännetecknas av en stor respekt för barnet, dess rättigheter och förmågor (Wallin, 

1996). Barnet ses som kompetent, nyfiket och har olika inneboende förmågor samt lust att 

lära. Barnen möts med föreställningen att de har lika mycket som den vuxna att lära ut. 

Barnen möts av pedagogerna som tror att kunskap skapas i dialog med allt omkring dem. 

Barnsynen hänger samman med människosynen och den har att göra med de grundläggande 

värderingarna. Det handlar om hur människor, stora som små, bemöts och vilka tankar som 

jag som pedagog har kring dem. Demokrati och delaktighet är viktiga ord i Reggio Emilia 

(Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Förskolan är skapare och bärare av grundläggande kulturella 

och symboliska värden, det är en del av ett större demokratiprojekt (Forsell, 2011). 

Den pedagogiska verksamheten i Reggio Emilia kan ses som ett uttryck för den förståelse 

pedagogerna har för barnen, för den position och rättigheter de tilldelar dem men också som 

ett uttryck för hur pedagogerna förstår nuet, framtiden och den värld som barnen är en del av. 
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Drivkraften i det pedagogiska arbetet hämtas från att det inte finns några absoluta sanningar. 

Ett starkt kännetecken i Reggio Emilia pedagogiken är att man är öppen för en mångfald av 

olika perspektiv. Dessa perspektiv både lyssnas på och utmanas. Loris Malaguzzi illustrerar 

detta på detta sätt (Forsell, 2011. s. 241): 

Pedagogik genereras inte av sig själv, utan endast av att man ställer sig i ett 

kärleksfullt förhållande till och i konflikt med andra uttryck i nuet. 

Lind talar i sin avhandling (2010) om att det finns en särskild svensk reggiodiskurs. Det är 

viktigt att särskilja de olika Reggio inriktningarna i de olika länderna såsom Italien, Sverige, 

USA och så vidare. Företrädarna själva i Reggio Emilia har påpekat att det är fruktlöst att 

försöka kopiera deras arbete rakt av som en speciell metod med speciella verktyg. När Reggio 

Emilia kommer in i en annan kontext så påverkas pedagogiken av det sammanhang som den 

kommer in i. Det som är speciellt för den svenska reggiodiskursen är att i Sverige intresserar 

man sig för postmodern teori i relation till Reggio Emilias arbetssätt (Nordin-Hultman, 2004 

& Lenz Taguchi, 2000). Synen på barnet som kompetent blev i Sverige ett alternativ till den 

tidigare rådande och utvecklingspsykologiskt influerade synen på barnet som natur. Den 

pedagogiska dokumentationen har också gjort en skillnad mot observationen som tidigare var 

vanlig i förskolesammanhang. Genom samarbetet med förskolorna i Reggio Emilia så 

påbörjade många förskolor i Sverige att granska och problematisera sin egen verksamhet. I 

den svenska reggiodiskursen tog man vara på möjligheten att problematisera förgivettagna 

dikotomier och då i första hand vuxen – barn, men även teori – praktik och fantasi – kunskap 

(Dahlberg, Moss & Pence, 2002). I den svenska kontexten har man under de senaste åren 

börjat uppmärksamma ett normerande sätt att tänka kring det kompetenta barnet och 

lärmiljöer. För att motverka detta försöker pedagogerna nu finna nya sätt att tänka kring det 

kompetenta barnet och öppna upp det synsättet. I den svenska reggiodiskursen vill man som 

pedagog inte på förhand definiera barnet utan se på barnet som att det blir istället för att 

barnet är. Ansträngningar har gjorts för att den pedagogiska dokumentationen inte skall 

berätta det ”sanna” om barnet, det uppenbara. Förutom att det uppkommit ett normerande sätt 

att tänka kring i reggiodiskursen så har det under senare år lyfts fram att reggiodiskursen är 

könsneutral (Lenz Taguchi, 2000). Jag återkommer med genusperspektivet i Reggio Emilia 

längre ner i texten. 
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Lärmiljön som den tredje pedagogen 

Målet med pedagogiken i Reggio Emilia är att barnen skall få många möjligheter att få 

nyanserade upplevelser på egen hand, med varandra och med omvärlden. I det pedagogiska 

arbetet är det centralt att låta barnet själv upptäcka världen, få syn på nya saker under sitt 

upptäckande och övervinna begränsningarna som språket har. Precis lika viktigt som det är 

för barnet att utforska, utmanas och uppleva omvärlden så är det lika viktigt att barnet får 

uttrycka sina erfarenheter och nya upplevelser på många olika sätt. Det är inte bara genom det 

verbala språket som de skall uttrycka sig utan många uttryckssätt är kreativa, det vill säga 

uttryck genom teckningar, målningar, lera, musik och så vidare. Genom de kreativa 

processerna får barnen möjlighet att gestalta det som de upplevt utan det talade ordet. I 

skapandet speglar det vad barnet har förstått och vad de tagit till sig i form av kunskap. 

Pedagogerna ser som sin uppgift att skapa möjligheter för barnen att erövra kunskaper av 

olika slag och genom skapandet får de möjlighet att bearbeta och uttrycka sig. Bakom detta 

pedagogiska arbete ligger en vetenskaplig grund om hur pedagogerna betraktar barnet och vad 

alla människor behöver för att utvecklas och detta är utvecklingspsykologin. En av de stora 

inspiratörerna är Piaget (Kragh-Muller, Orestad Andersen & Veje Hvitved, 2012). Piaget 

menar att barn måste gripa för att begripa. Med det menas att barnen måste bearbeta med sina 

sinnen för att förstå. I skapandet integreras de fyra kunskapsformerna genom att barnets egna 

resurser tas tillvara, det vill säga de sinnliga och sensuella såväl som de begreppsliga och 

intellektuella. Kunskap hör ihop med fantasi och fantasi hör ihop med förnuft (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 1999.) 

Teoretiskt sett så vilar Reggio Emilia på den konstruktivistiska teorin. Detta innebär att varje 

människa skapar sin egen verklighet och förståelse för den och när man själv utforskar 

omvärlden och ser nya saker så sätts de mot det som man själv tidigare har upplevt. 

Förebilden här är Vygotskijs socialkonstruktivistiska teori, som poängterar att barnens 

erfarenheter och åsiktsbildande äger rum i en social kontext som hänger nära samman med 

kultur och samhälle (Kragh-Muller, Orestad Andersen & Veje Hvitve, 2012). 

Pedagogiken är en relationspedagogik. Det är av yttersta vikt att samarbetet mellan 

pedagogerna och familjerna är bra. Lika viktigt är relationen mellan barn och familj men 

likaså mellan pedagog och barn. Lika viktigt som det är att barnen utforskar den miljön de 

befinner sig i, lika viktigt är det att pedagogen gör det också. Förutom att utforska 
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tillsammans med barnen så är lyssnandet A och O för pedagogen. Genom att lyssna, 

observera och förstå barnens strategier så kan man som pedagog förstå lärsituationerna.  

Vi ska kunna fånga bollen som barnen kastar till oss och kasta den tillbaka på ett 

sätt som ger barnen lust att fortsätta spelet tillsammans med oss och kanske 

utveckla andra spel och lekar tillsammans med oss. (Filippini, 1990, s. 53 i Kragh-

Műller, Ørestad Andersen & Veje Hvitved, 2012). 

Genom denna förståelse är det viktigt att forma och skapa olika miljöer för barnen så att deras 

kognitiva förutsättningar och barnens motivation och relationer stämmer överens. Det är lika 

viktigt med ett samspel mellan barnen, mellan barn och vuxen som att lärmiljön samspelar 

med barnen i deras lärande. Rummet kallas den tredje pedagogen och pedagogerna har i det 

rummet skapat förutsättningar för en stimulerande lek – och lärmiljö (Kragh – Műller, 

Ørestad Andersen & Veje Hvitved, 2012). Miljön skall skapa förutsättningar för lärande, där 

barnet kan tillägna sig kunskap och där kunskap ses som en process inte som en produkt. För 

att detta skall ske så förutsätts det att det finns meningsbärande sammanhang, en lärmiljö och 

en organisation som kan stödja barnens, men även pedagogernas utforskande, lärande och 

delaktighet (Forssell, 2011). 

Den tredje pedagogen är rummet i Reggio Emilia. Den första pedagogen är pedagogen, den 

andra pedagogen är pedagogiken och den tredje pedagogen är alltså rummet. Därför läggs det 

stor vikt vid hur utformning i rummet är. Barnen skall lära sig något av att vara där i (Kragh-

Műller, Ørestad Andersen & Veje Hvitved, 2012).  

I Reggio Emilia är det både föräldrarna och pedagogerna som skapar inspirerande miljöer för 

barnen. Rummen skall vara spännande och väcka nyfikenhet (Kragh – Műller, Ørestad 

Andersen & Veje Hvitved, 2012). Det är pedagogens ansvar att ständigt observera vad barnen 

gör i sin miljö men även vad barnen inte gör i miljön är viktigt att observera. Det är först när 

pedagogen lyssnat på hur barnen tänker och gör som det går att skapa en meningsfull miljö 

som väcker barnens lust och nyfikenhet att söka kunskap i dialog med varandra (Åberg & 

Lenz Taguchi, 2005). 

I det stora rummet finns många lärmiljöer av olika slag. Dessa lärmiljöer och saker kan man 

finna i en Reggio Emilia förskola (Kragh-Műller, Ørestad Andersen & Veje Hvitved, 2012): 

 Dockhörna (dockor, säng, vagn, möbler mm) 

 Kökshörna (spis, bord, stolar, tallrikar, koppar mm) 
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 Utklädningsutrymme (kläderna hänger på galgar så att barnen lätt kan se dem) 

 Bygg – och konstruktionslek (klossar, bilar mm) 

 Läshörna (ingen soffa utan en matta där man kan sitta och läsa) 

 Naturavdelning (utställning av naturmaterial) 

 Podier där barnen kan bygga upp saker 

 Små bord 

 Ridåer där barnen kan spela teater eller ljusspel. 

 

Det läggs inte stora resurser på att handla in lekmaterial av olika slag utan det som mest köps 

in är bilar, tågbanor, böcker, dockor och klossar. Mycket av materialet har föräldrarna 

tillverkat, man använder ”skräpmaterial” och material från naturen. 

En central ”möbel” som ofta återfinns i förskolan är en orienteringstrappa. Den kan användas 

till att klättra på för att träna grovmotoriken, användas för teater och användas som 

samlingstrapp (Kragh-Műller, Ørestad Andersen & Veje Hvitved, 2012).  

Något som återfinns i stor mängd på förskolorna är speglar av olika modeller och för olika 

ändamål. Det finns speglar som barnen kan spegla sig i och som har som syfte att stärka 

barnens självutveckling, samt utveckling av identitet och självmedvetande. Speglarna används 

också till att göra speglingar av barnens teckningar. En halv teckning blir hel om en spegel 

används. Olika föremål kan läggas på en spegel och ses med helt nya ögon. Oftast finns även 

en spegelpyramid som barnen kan krypa in i och uppleva sig själv från alla håll och se världen 

på ett annat sätt genom alla färgerna som bryts av speglarna. Ljuset skapar färgerna och att 

leka med ljus på olika sätt är vanligt. Det kan handla om ljusbord, overhead till barnen men 

likaså kan det handla om att ljussätta lärmiljöerna på olika sätt. På detta sätt kan lärmiljöerna 

förändras snabbt och skapa nya dimensioner av lärande (Kragh-Műller, Ørestad Andersen & 

Veje Hvitved, 2012).  

Lärmiljöerna skall skapa goda utvecklingsmiljöer för barnen och de skall skärpa deras sinnen. 

Ögat ska flytta sig mellan olika saker och nya upplevelser skall uppkomma. Barnen skall få 

uppleva nya saker, att fantasin stimuleras, att barnen blir nyfikna och förundrade, att de 

inspireras till att undersöka, experimentera och reflektera över det de ser är av stor betydelse. 

Barnen ska också få en möjlighet att uppleva föremål som de ännu inte intellektuellt kan 

förstå, de ska få öva på sin fin – och grovmotorik, materialet ska finnas till hands, medvetet 

använda sig av ljus/skugga, färger, dofter och ljud. Sist men inte minst så ska barnen få 
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uppleva humor, glädje och det talade ordet (Kragh-Műller, Ørestad Andersen & Veje Hvitved, 

2012).  

För att lärmiljön skall fungera som en lärmiljö för barnen så måste pedagogen ta reda på vilka 

valmöjligheter, aktiviteter och tankemetoder som varje barn använder på varje 

utvecklingsnivå. Genom att göra det så utvecklar pedagogen sedan pedagogiken så att barnens 

förmåga att hitta utrymme för handlingsfrihet, förmåga till kritiskt tänkande och att känna 

glädje över att lära utvecklar sig (Kragh-Műller, Ørestad Andersen & Veje Hvitved, 2012). 

Reggio Emilia och genus 

Min litteratursökning visar att det inte finns mycket forskning från staden Reggio Emilia som 

behandlar Reggio Emilia – pedagogers förhållningssätt mot barnen ur ett genusperspektiv. 

Detta kan bero på att Malaguzzi var emot att man kritiskt forskade om filosofin Reggio Emilia 

och endast tillät forskare som kom till staden Reggio att forska med dem. Varför det var på 

detta sätt är inget som framgår men det är en syn som fortfarande lever kvar. 

Att det saknas forskning inom ämnet kan också bero på att man inom Reggio sägs ha ett 

synsätt på barn som utgår från att man som pedagog ser varje barn som en individ. Två 

slutbetänkande från SOU menar att detta synsätt är felaktigt då detta individ synsätt menar att 

barnen blir jämställda per automatik (SOU 2004:115 & SOU 2006:75). Även forskaren 

Eidevald (2009) kritiserar synsättet. Han refererar till bland annat forskaren Browne (2004) 

som hävdar att pedagogerna som säger sig se till barnens individer egentligen har sin grund i 

att pojkar och flickor förväntas vara olika. Eidevald (2009) menar fortsättningsvis att: 

Det räcker inte med att se barn som kompetenta och specifika individer utan 

även som individer som redan är inskrivna i diskurser exempelvis som flickor 

och pojkar. (s.49).   

Samtidigt som Reggio Emilia filosofin har kunnat utmana vissa förgivettagna dikotomier som 

exempelvis barnsynen så är dikotomierna kvinna – man, flicka – pojke inte några som 

utmanats. Flera forskare för fram kritiken att Reggio Emilias verksamhet och filosofi är till 

synes könsneutral. Reggio Emilia ifrågasätter och problematiserar flera aspekter av synen på 

barn och förskoleverksamhet. Det som inte problematiseras uppfattas därför som en del av en 

mer neutral diskurs. Detta vore inget problem om en könsneutral diskurs verkligen såg kön 

som något neutral och om det inte existerade några skillnader i hur pojkar och flickor, män 
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och kvinnor positionerade sig och positionerades av andra. Det problematiska med en 

könsneutral diskurs är att den inte alls är könsneutral (Eidevald, 2009; Browne, 2004.). 

Att det könsneutrala inte är neutralt kommer tydligt fram när lärmiljöerna möbleras efter 

denna diskurs.  Istället skapas det direkt olika dikotomier, i detta fall skapas motsatsparet: 

 

Lekmiljöer oberoende av kön – lekmiljöer beroende av kön 

 

Dessa två sidor är inte värda lika mycket. Det är alltid en av sidorna som har större värde. I 

alla dikotomier finns det en maktproduktion närvarande. I detta fall har man valt att skapa 

könsneutrala miljöer och då är det den sidan som har en större makt och är mera värt än de 

miljöer som är könskodade. En jämställd förskola är således en förskola där pojkar och flickor 

leker i alla miljöer med samma saker som inte är könskodade och som inte blir begränsade av 

att de är pojkar och flickor. (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011).  

 

Arbete med könsneutrala miljöer betonar att kön inte ska ha någon betydelse på förskolan och 

att alla skall behandlas efter den individ de är. Mitt bland detta finns än dock kön och det kan 

ha en ganska stor betydelse i barngruppen vilket i detta fall inte uppmärksammas av 

pedagogerna som av sitt könsneutrala arbete och med fokus på individen missar hur barnen 

positionerar sig i gruppen utifrån sitt biologiska kön. Pedagogerna blir könsblinda och missar 

hur barnen gör kön och förhåller sig till olika maktpositioner. Det kan göra att uppdelningen 

mellan pojkar och flickor stärks istället för att göra det motsatta (Lenz Taguchi, Bodén & 

Ohrlander, 2011).  

 

I boken Ett barn har hundra språk som är från 1981 finns en kommentar om hur 

förskollärarna i Reggio Emilia säger sig försöka bryta ”könsrollsmönstren” men sedan dess 

verkar det inte ha hänt så mycket. Browne (2004) poängterar att i Reggio Emilia har de inte 

problematiserat kön, klass och etnicitet och hur detta kan påverka individerna och dess 

identitetsutveckling. Browne tar upp några exempel på könsstereotypa 

projektdokumentationer som påvisar att pedagogerna verkar acceptera att flickor och pojkar 

är olika och det som pedagogerna kan göra i projekten är att ta hänsyn till detta. Browne 

menar att detta påvisar att pedagogerna anser att det är en medfödd skillnad mellan pojkar och 

flickor och inte att det beror på i vilka sociala sammanhang barnen växer upp i. En grund till 

detta sätt att se på barnet anser Browne beror på att Reggio Emilia är så starkt influerad av 
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utvecklingspsykologin. Därför blir det ytterst intressant eftersom vi i Sverige i första hand har 

kommit att uppfatta att Reggio Emilia pedagogiken är en motdiskurs till utvecklings – 

psykologin. Dahlberg och Moss (2004) skriver att Reggio Emilia inspirerades under 70 – talet 

av Piaget men även att de såg brister i utvecklingspsykologin. Kön verkar dock inte vara ett 

av de områden som man ifrågasätter på samma sätt. Förändringar har skett i Sverige och i 

Reggio Emilia institutets regi. Genus har under senare år tagits upp på olika sätt såsom i ett 

symposium 2009 i samarbete mellan Reggio Emilia institutet och Genuspedagogiska 

forskningsgruppen, i tidningen Modern barndom från 2007 som hade ett temanummer om 

genus och även i Lenz Taguchis bok In på bara benet: En introduktion till feministisk 

poststrukturalism (2004). 

Genusvetenskapliga begrepp 

I genusvetenskapen finns olika begrepp och en del av dessa centrala begrepp kommer att 

definieras här nedan. Dessa begrepp är av vikt att förstå när lärmiljöer utformas. Det är viktigt 

med ämneskompetens inom det område man ska arbeta med (Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2009).  Hur barnen agerar kring manligt, kvinnligt, kön och genus beror på att de 

påverkas av miljön omkring dem. Förskolan är en plats där genusbegreppet kan utmanas i 

miljön, omförhandlas och förändras (Fagerström & Nilsson, 2008; Martinsson & Reimers, 

2008).  

Om förskolan på allvar ska kunna bli en politisk arena för jämställdhet och 

jämlikhet tror vi att vi kommer att behöva tänka delvis nytt och annat i termer 

av genuspedagogiska strategier (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011, s. 

31). 

 

Genus 

Genus kommer från latin och betyder slag, sort, släkte, kön och har ersatt det tidigare 

begreppet könsroll. Hirdman (2001) beskriver hur hon tillsammans med andra kvinnoforskare 

stal ordet från lingvistiken därför att det behövdes ett svenskt ord som motsvarade engelskans 

gender. Ordet genus passade bra eftersom det saknade innehåll när det togs ur sitt lingvistiska 

sammanhang. Då kunde det fyllas med annat innehåll som analyserade och belyste 

förhållandet mellan könen och den pågående processen att skapa ett hon och han och vad som 

uppfattades som manligt och kvinnligt över tid. 
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Begreppet genus syftar på: 

 Det sociala och kulturella könet. 

 Värderingar och föreställningar om kvinnor och män i samhället. 

 Det som formar kvinnors och mäns sociala beteende. 

 Relationen mellan könen. 

 Något föränderligt som är olika i olika kulturer och tidsepoker. 

 

Britt–Marie Thurén, som är den första professorn i genusvetenskap i Sverige, menar att 

begreppet genus är oerhört viktigt för att det markerar något annat än kön. Termen genus 

markerar att vi analyserar de idéer och föreställningar som knyts ihop med det som vi till 

vardags kallar för kön. På detta sätt höjer vi oss ett snäpp och höjer oss över vardagsnivån. 

Genus markerar också att det är hela samhället som studeras och hela mänskligheten (Hedlin, 

2004). 

 

Den patriarkala ordningen 

Vilka konsekvenser får då genus på hur samhället är uppbyggt och fungerar? Forskning 

genom åren visar att det som upplevs som manligt är mer värt än det som upplevs som 

kvinnligt. Detsamma gäller vad män gör anses som viktigare än det som kvinnan företar sig. 

Det är detta som skapar en genushierarki eller en patriarkal ordning som det också kallas. 

Ordet patriarkalt betyder att män som en grupp har mer makt än kvinnor som grupp. I ett 

samhälle som detta står männen över kvinnorna (Hirdman, 2007; Josefson, 2005).  Samhället 

utgår från att normen är en man och det är mannen som är Människan som världen är skapat 

för. Kvinnan blir då hela tiden den som är den avvikande. Mannen beskrivs oftast som om han 

vore könlös det vill säga som en människa eller individ. Kvinnan blir då alltid en kvinnlig 

människa eller en kvinnlig individ. Detta återspeglar sig också i att man ofta använder 

benämningen kvinnlig läkare eller använder en böjning på ordet som specificerar att det är en 

kvinna vi talar om exempelvis författarinna (Hedlin, 2004; Hirdman, 2007). 

 

Det hela blir till ett maktförhållande där manlighet och kvinnlighet sätts mot varandra. Man 

kan inte förstå vad som är manlighet om det inte sätts i förhållande till kvinnlighet. Det 

innebär också att i detta maktförhållande så har inte könen samma status i samhället 

(Hirdman, 2001). 
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Hirdman (2001) har gjort en teori som handlar om makthierarkin som hon kallar 

genussystemet. Den består av två grundläggande regler: 

1. Isär hållande (dikotomi). Med detta menas att det manliga och kvinnliga är två skilda 

saker, att de behandlas som motsatspar. 

2. Hierarki (rangordning). Med detta menas att mannen ses som normen för det 

mänskliga och är den som samhället är uppbyggt efter. Det är kvinnan som är den 

avvikande. Mannen är också den som har den högre statusen av de två. 

 

Dessa två ordningar är de mest grundläggande som finns i hela samhället. Andra ordningar 

såsom ekonomiska, politiska och sociala kommer i andra hand. Genom att denna maktrelation 

ändras, den mellan män och kvinnor, då kommer det att ske en grundläggande samhälls- 

omvälvning (Hedlin, 2004; Hirdman, 2001). 

 

Att göra kön 

En del människor menar att pojkar och flickor föds olika, att det är biologin som styr hur vi 

blir män och kvinnor. Andra människor menar att kön kan ses som en social konstruktion 

d.v.s. något som skapas mellan människor. Det har gjorts otaliga experiment (Hansen, 2010; 

Hirdman, 2001; Josefson, 2005) mellan pojkar och flickor men biologin kan inte ge 

förklaringar till varför vi beter oss annorlunda. Däremot har forskning funnit att det finns 

större skillnader inom könen än vad det finns mellan könen. Alltså handlar att göra kön om 

hur de sociala och kulturella förväntningarna påverkar dig som pojke eller flicka (Hansen, 

2010; Hirdman, 2001; Josefson, 2005). 

Risman (2004) tar i sin artikel upp att människan gör kön i varje socialt möte. Risman menar 

att det inte går blunda för att barnen utvecklas och gör kön i varje socialt och kulturellt möte 

och införlivar sig i den patriarkala ordningen i samhället. 

Könsbestämning är en pågående process som inte är privat utan offentlig. Det har att göra 

med förhållandet till andra, inte med vad du tror att du kanske själv skulle vilja vara. 

Manlighet och kvinnlighet bestäms genom relationer och det är två kategorier som utesluter 

varandra. Samhället kräver att antingen är du en kvinna eller en man, för genom det är du en 

fullvärdig medlem i samhället (Davies, 2003). 

I vår värld används människans kön för att dela upp människorna i två kategorier som 

utesluter varandra, uppdelningen i sig själv gör att det blir svårt att göra anspråk på och 

förvänta sig likhet mellan könen. Det är denna uppdelning av könen som är grundbulten i att 
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olikhet mellan könen existerar. Genom att analysera den sociala strukturen i samhället skapas 

förståelse för varför vi gör som vi gör (Risman, 2004). Hur vi gör kön ligger djupt inbäddat 

som en bas för hur vi delar in hur vi agerar på det personliga planet men återfinns även på det 

kulturella planet samt hur det fungerar på olika ställen i samhället. Könsstrukturen gör 

skillnad på möjligheter och sätter upp restriktioner baserat på könet och för med sig 

konsekvenser på tre nivåer (Risman, 2004): 

1. Individnivå, utveckling av det egna könet. 

2. Vid det sociala samspelet, eftersom män och kvinnor har olika kulturella 

förväntningar på sig. 

3. På olika arenor där det finns en tydlig och klar uppdelning i vad som är manligt 

och kvinnligt. 

 

Manlighet och kvinnlighet är inga medfödda egenskaper hos människor. Egenskaperna finns 

inbyggda i samhället och dessa egenskaper formar oss till hur vi lever våra liv. Samhället är 

uppbyggt efter olika manliga och kvinnliga egenskaper/aktiviteter (bilaga 1). Dessa sociala 

och kulturella mönster skapar en schackbräda av egenskaper enligt Josefson (2005). Som en 

del av samhället så förs dessa egenskaper över på oss människor och det formar hur pojkar 

och flickor gör sitt kön. Barnen lär sig att samhället kräver att de skall positionera sig på ett 

visst sätt för att få en urskiljbar identitet. Det går inte att bortse från denna sociala struktur 

men som person kan jag välja om jag vill följa den eller förändra den (Davies, 2003; Josefson, 

2005). Sociala strukturer påverkar inte bara människor de gör också att människor agerar på 

speciella sätt. Risman (2004) menar att “social structures are created not by a mysterious force 

but by human action” (s. 432). Därför måste vi ifrågasätta de sociala strukturerna i samhället 

“much of social life is routine and so taken for granted that actors will not atriculate, or even 

consider, why they act” (s. 432).  

 

Normer 

Norm är ett begrepp som kan visa hur vardaglig kunskap om och förståelse av världen, våra 

föreställningar och våra förgivettaganden hör samman med att skapa genus på olika sätt. En 

norm är något som delvis begränsar individen och förhindrar individen att vara precis den hen 

upplever sig vara (Martinsson & Reimers, 2008). 
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Vidare skriver Martinsson och Reimers att i förskolan och skolan så verkar, görs och utmanas 

normer men samtidigt så är förskolan och skolan en effekt av normer. Sernhede (2009) menar 

att skolan och förskolan måste öppna upp sig och bli en viktig byggsten i framtiden för 

skapandet av normer. Dolk (2013) påtalar att det är förskolan och pedagogernas normer som 

är av stor betydelse för vad som är rätt och riktigt på förskolan. I sin forskning kunde hon 

konstatera att barnen hade stor kontroll på vilka normer och värderingar som gällde i 

förskolan. Hon kunde även se barn ändra sina svar på frågor som pedagogerna ställde bara för 

att svaret skulle passa in i normsystemet. Barnen var mer normbrytande än pedagogerna men 

samtidigt upprätthöll de också normerna. Det som Dolk menar i sin avhandling Bångstyriga 

barn: makt, normer och delaktighet i förskolan (2013) är att pedagogerna måste ta detta på 

större allvar och möta barnen där de befinner sig. Pedagogerna måste vara medvetna om att de 

har en stor roll i hur förskolans normer och värden är, men likväl hur de utmanas (Johansson, 

2008). 

 

Genus i lärmiljön 

Den pedagogiska miljön ska ha ett tillåtande klimat och verksamheten skall ha en planerad 

och balanserad struktur. Miljön ska vara utformad så att den hjälper barn att komma vidare i 

sin utveckling genom att de får möjlighet att utveckla olika uttrycksmedel, handlingssätt, 

idéer och roller.  Varje barn måste ha förutsättningar att i miljön förverkliga sin potential 

oavsett kön. Lärmiljöerna skall inbjuda både pojkar och flickor att utforska och förundras 

över materialet (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Fortfarande återfinns planering av 

lärmiljöer utifrån utgångspunkter i manligt och kvinnligt det vill säga hur normen anser att 

pojkar och flickor leker. Manligt kodade miljöer får stora utrymmen såsom bygg och 

konstruktion då pojkar anses behöva större utrymmen för att leka. Kvinnligt kodade miljöer 

som dockvrån där flickor anses vilja leka, får ett mindre utrymme eftersom de enligt normen 

leker närmre och lugnare. Detta kommer från att pojkarna behöver större utrymme för att de 

tränar sig för att vara i offentligheten medan flickor tränar sig mer för att vara i hemmasfären. 

Dessa utrymmen skiljer sig också i placeringen. Pojkutrymmen får oftast en central placering 

medan flickornas lekutrymmen ligger längre ifrån. Beroende på hur pedagogerna väljer att 

planera sina lärmiljöer och deras placering så kommer det att påverka samspelet mellan pojkar 

och flickor. Genom att föra samman det som anses som pojklek respektive flicklek gör att 

pedagogerna skapar möjligheter för barnen att finna lekmönster tillsammans utan förgivet 

tagna könroller (de Jong, 2010).  
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Människors lika värde och lika ställning oavsett kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, 

funktionsnedsättning, religion, social bakgrund är grundläggande värden i förskolan 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Det är viktigt att vidga sitt perspektiv på vad som anses 

vara pojkigt och flickigt. Barn kommer till förskolan med redan förutfattade meningar om hur 

en pojke och flicka skall vara enligt samhällets normer och det är då av yttersta vikt att barnen 

möter pedagoger och miljöer som visar på andra sätt att vara. Barnens könsrollbeteende 

formas i förskolan (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Förskolan är en viktig del i 

barns utveckling där personalen har den största rollen i arbetet för en jämställd förskola. 

Vidare behöver pedagoger ha både teoretisk kunskap om jämställdhet/genus, men också 

praktisk erfarenhet för att kunna upprätthålla ett jämställdhetsarbete, för att ge barnen goda 

förutsättningar att utveckla en egen könsidentitet. Barns könsidentitet formas i förskolans 

vardagssituationer där kommunikation och social samvaro med andra barn och vuxna är i 

centrum (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). 

Genusarbetet handlar om ett aktivt ifrågasättande, ett dekonstruktivt analyserande eller som 

Klara Dolk kallar för aktivt bråkande med och komplicerande av vad vi som vuxna säger och 

gör (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011, s. 14). Det handlar om att utmana och 

ifrågasätta tillsynes vardagliga saker som egentligen är normer och värden som kräver att vi 

dekonstruerar dem tillsammans med barnen. Genom ifrågasättandet kan det bli möjligt att lösa 

upp fasta kategorier i samhället rörande kvinnligt, manligt, sexualitet, handikapp, 

mångkulturellt m.fl. Som pedagog ligger utmaningen i att tänka annorlunda kring kön och hur 

jag som pedagog kan arbeta praktiskt med detta i vardagen för att på ett konkret skall påvisa 

och synliggöra orättvisor, maktrelationer, outtalade föreställningar om kön, sexualitet mm 

(Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011).  

I granskningsrapporten Förskola, före skola – lärande och bärande (2012:7) slås det ned på 

att förskolorna borde arbeta mer med den mångkulturella omvärlden. Förskolan beskrivs i 

läroplanen som en social och kulturell mötesplats som kan stärka barnens förmåga att leva 

med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald och förbereda barnen inför en 

alltmer internationaliserat samhälle. Förskolan är en viktig del i att barnen lär sig förstå och 

kan leva sig in i andra människors villkor och värderingar. I skrivningen andra människors 

villkor och värderingar torde kunna rymmas även andra typer av kulturolikheter som t.ex. kan 

hänföras till socio-ekonomiska sammanhang, religion, kön, boende eller familjesamman - 

sättningar. Här i finns genusbegreppet men utredarna möter istället en stor omedvetenhet och 

till viss del brist på handlingsberedskap inför vad det innebär att arbeta med genus i förskolan.  
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Jämställdhet är det som skrivs fram i både skollag och läroplan som en del av demokrati 

uppdraget. I jämställdhetsarbetet ingår att reflektera över hur de som arbetar i förskolan ser på 

pojkar och flickor, deras egenskaper och val av aktiviteter; den sorts föreställningar och 

kategoriseringar som i vetenskapliga sammanhang kallas genus. Förskolans arbete kring 

genus handlar om att sätta barnen i fokus så att de får möjlighet att utvecklas och bredda sin 

repertoar. Läroplanen betonar också att pojkar och flickor ska få utvecklas utan några 

stereotypa begränsningar. Pedagogerna måste därför titta sig omkring och se hur lärmiljöerna 

och lärande situationerna är utformade för att barnen ska få möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar och inte efter sitt kön (Skolinspektionen, 2012:7). Barn gör många gånger 

motstånd mot olika saker i förskolan. Detta ses många gånger som jobbigt av pedagogerna, 

men det är dessa barn som ifrågasätter regler, normer och värderingar i förskolan. Dessa barn 

kräver att få delta i demokratiska samtal om dessa saker. Det handlar inte om att barnen skall 

få sin vilja igenom utan det handlar om att de vill bli lyssnade på och få delge sina åsikter. 

Demokrati är en del av delaktighet och handlar inte om bestämmande, valfrihet och 

individuella rättigheter utan det handlar om en förhandling kring olika sätt att bli till som 

subjekt i förskolan, knutet till bland annat ålder, kön, etnicitet, sexualitet och 

funktionsförmågor. Om barns motstånd inte skulle ses som ett problem utan som inlägg i en 

demokratisk förhandling så skulle motståndet få andra konsekvenser, då skulle pedagogerna 

istället kunna uppfatta hur barnen istället skulle vilja ha det på förskolan. Motståndet och 

konflikterna är en grundbult för den demokratiska ordningen och som pedagog kan man inte 

välja att bortse från att barnen skall få delta i demokratiska samtal (Dolk, 2013). 

På förskolorna behöver pedagogerna också kunna fundera över vilka verktyg de kan använda 

för att kunna granska och analysera pedagogiska hjälpmedel, lekmaterial, barnlitteratur och 

lärmiljöer. Pedagogerna behöver också bli mer uppmärksamma på hur pojkar och flickor leker 

och hur de använder materialet i lärmiljöerna. Först då kan pedagogerna uppfylla läroplanens 

intentioner att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor 

och intressen utan begräsningar utifrån stereotypa begräsningar. Genom detta arbetssätt kan 

förskolan också uppfylla målet att verksamheten ska anpassas och anknytas till alla barn, 

oavsett kön, etnicitet, handikapp, sexuell läggning och så vidare (Skolinspektionen, 2012:7). 

Butler (2007) belyser att alla människors självständighet och deras förmåga att handla är 

beroende av andra människor. Det innebär inte att människor är determinerade av andra 

människors normer, utan att det inte går att ställa sig utanför normer och värderingar och 

handla helt fritt. Däremot handlar det om möjligheten att kunna handla på olika sätt inom 
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dessa normer och på olika sätt så kan det på förskolan synliggöras förgivet tagna och naturliga 

normer och värderingar. Det är viktigt att det finns ett vidgat utrymme för barnen att göra kön 

på. 

Genom god kunskap som pedagog kring hur makt tar sig uttryck kring etnicitet, 

funktionsförmågor, kultur och kön både i verksamheten och i samhället i övrigt så kan man 

som pedagog skapa rikliga tillfällen för barnen att utforska dessa områden. En genomtänkt 

lärmiljö och materialet där i är viktiga faktorer. Genom dokumentation på väggar som påvisar 

olikheter i samhället så får barnen (och föräldrar) upp ögonen för de normer som finns runt 

dem. Materialet i lärmiljöerna ska visa på många olika könade positioner, åldersgrupper, 

familjeformer, funktionsförmågor, kulturer och sexuella läggningar. Genom att sätta upp 

bilder kring detta så synliggör man olikheter men även att materialet visar detta såsom i 

barnböcker, pussel, dockor, utklädningskläder och annat lärmaterial. I den normkritiska 

pedagogiken understryks den viktiga lärmiljön och att den skall vara rik på olika sätt att 

utforska och vara gränsöverskridande. Barnen skall kunna utforska kön, etnicitet, olikheter, 

likheter, makt, orättvisor mm. Detta skall barnen kunna göra oavsett om det finns närvarande i 

barngruppen, exempelvis oavsett om det finns homosexuella föräldrar eller barn med annan 

bakgrund. Världen är mångfasetterad och det är den världen som barnen skall möta och det är 

den som pedagogerna måste arbeta efter i sitt antidiskriminerande arbete (Lenz Taguchi, 

Bodén & Ohrlander, 2011). 

 

Teoretisk och metodologisk ansats 

Tidigare forskning kring lärmiljöer i Reggio Emilia ur ett genusperspektiv har jag inte hittat 

utan mycket handlar om pedagogers förhållningssätt och genusarbete. Dock så har jag funnit 

några uppsatser som behandlar pedagogers förhållningssätt kring genus inom Reggio Emilia 

pedagogiken men även en uppsats som analyserar en text från kurslitteraturen från Reggio 

Emilia utbildningen sett ur ett könsperspektiv. Författarnas slutsatser i dessa uppsatser är att 

genusrelaterade mönster existerar i deras undersökningar kring Reggio Emilia pedagogiken 

trots att det i läroplanen står skrivet att förskolan skall motverka traditionella könsmönster. 

Eidevald (2009) har studerat genus i förhållande till både pedagoger och förskolan. Han har 

genom olika observationer i förskolan kommit fram till i sitt resultat att pedagogerna gör 

skillnad utifrån kön och att de själva är högst omedvetna om detta. Sett utifrån detta resultat så 

är det inte så lustigt att även pedagogerna i de Reggio Emilia inspirerade förskolorna gör 
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skillnad utifrån kön. Eidevald använder sig av det feministiska poststrukturella perspektivet i 

sin avhandling och det gör även Palmer i sin uppsats Matematik i förändring (2005). Palmer 

använder sig av diskursanalys och dekonstruktion som också har fungerat som en inspiration 

för mig. 

Jag har därför valt ett feministiskt postkulturellt perspektiv för att studera lärmiljöerna ur ett 

genusperspektiv med fokus på att göra kön och kunna vara gränsöverskridande i Reggio 

Emilia inspirerade förskolor. Det har framkommit att Reggiodiskursen är könsneutral och att 

pedagogerna anser att det är skillnad på pojkar och flickor men samtidigt pratar om det 

kompetenta barnet. Frågan kring det kompetenta barnet blir då om detta kompetenta barn 

utgår från det manliga barnet. Därför vill jag i min studie undersöka hur lärmiljöerna är 

uppbyggda i den svenska Reggio Emilia diskursen sett utifrån barnens möjligheter att göra 

kön samt att vara gränsöverskridande. För att kunna göra detta har jag valt diskursanalys som 

metod. 

Feministisk poststrukturalism som teori 

Feministisk poststrukturalism kan ses som sprungen ur den ”tredje vågens” feminism och som 

den första feminism som på allvar teoretiskt kunnat utmana de bipolära könskategorierna 

(Lenz Taguchi, 2004). Skillnaden mellan poststrukturalism och den feministiska 

poststrukturalismen är att hos perspektivet med feminism utmanar man könsbegreppet och 

dess kategorisering av två olika kön samt den makt som följer med respektive kön (Eidevald, 

2009). Det som detta perspektiv vill är att ifrågasätta antagandet om att det inom varje 

människa finns en kärna som är manligt eller kvinnligt. Istället är subjektet multipelt eller 

föränderligt (Lenz Taguchi, 2004). Det vill säga vi är inte på något särskilt sätt utan vi blir på 

många olika sätt i olika situationer (Davies, 2003). Tankegången här kan jag personligen se 

under en dag i mitt eget liv då det i olika situationer gör att jag blir till någon, på arbetet, på 

mötet, med kamrater/kollegor. Det finns olika regler och normer runt omkring mig som ”ser 

till” att jag agerar på ett speciellt sätt just då. Det rör sig om olika sätt att prata, röra sig på, att 

förstå sig själv och andra och till och med skapa olika sätt att tänka på. I dessa olika 

situationer skapas det olika möjligheter för mig själv att skapa mig själv. Jag positionerar mig 

och positioneras av andra på olika sätt inom rådande diskurser. En mycket dominerande 

diskurs är den som säger att det existerar två kön som är varandras motsatser. Det blir en 

dikotomi mellan de två könen, mellan man och kvinna, där den ena sidan är mer dominerande 
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än den andra och i detta fall är det den manliga sidan som är den starka sidan och vinner. Det 

innebär att det är mannen i denna dikotomi som innehar makten.  

Ett antagande inom den feministiska poststrukturalismen är att diskursen om kön inte behöver 

vara som den är idag. Det vill säga kvinnliga könsorgan behöver exempelvis inte kopplas ihop 

med feminin subjektivitet (Davies, 2003; Lenz Taguchi, 2004). Istället för att positionera sig 

efter sitt kvinnliga könsorgan så borde det vara möjligt att positionera sig utifrån andra 

utgångspunkter, utifrån andra diskurser som inte är beroende av det biologiska kön man 

innehar.  

Ett annat antagande är att makt inte behöver vara kopplat till feminina och maskulina 

positioner så som det är idag. Den feminina poststrukturalismen strävar alltså efter att upplösa 

eller överskrida dessa kategorier för att öppna upp för fler möjliga sätt för subjektet att skapa 

sig på och därmed förskjuta den rådande makt(o)balansen (Lenz Taguchi, 2004).   

Nedan kommer jag att skriva mer om det postmoderna perspektivet för att mer placera in den 

feministiska poststrukturalismen i ett sammanhang. Därefter kommer jag att förtydliga mitt 

resonemang kring diskurser eftersom detta är en central del för att jag skall kunna genomföra 

min studie. 

En postmodern tankefigur 

Feministisk poststrukturalism hör hemma i ett postmodernt tankesätt. Ett postmodernt 

tankesätt handlar om ”en perspektivering och kritisk granskning av de modernistiska 

diskurserna” (Nordin-Hultman, 2004. s. 31). Vissa idéer har varit förhärskande under en 

längre tid och det är dessa idéer som problematiseras och ifrågasätts. Detta ”moderna” 

tänkande växte långsamt fram i samband med upplysningen och de sociala och ekonomiska 

omvandlingarna som skedde under den tiden i västvärlden. Kunskapsbegreppet var en central 

punkt och man ville med hjälp av vetenskap och teknik göra det bättre för människorna. De 

idéer som formades då är fortfarande de idéer som är tongivande i samhället och tagna för 

givet. Inom detta tänkande söker man universella och generaliserbara sanningar och utgår från 

att världen är uppbyggd enligt lagbundenheter och underliggande mönster. I ett modernt 

perspektiv är det möjligt att dela in verkligheten i olika kategorier på ett systematiskt sätt. En 

förutsättning för att kunna hävda en sann och riktig beskrivning av omvärlden är en tro på de 

ord och kategorier som används har en direkt koppling till det som de benämner. Det 

postmoderna tänkandet ifrågasätter detta antagande med hjälp av en språkteori i vad som 
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kallas den språkliga vändningen eller vändningen mot språket (Lenz Taguchi, 2004; Nordin-

Hultman, 2004). Med detta menas att fokus flyttas från verkligheten mot språket och hur 

språket beskriver verkligheten och genom språket skapas verkligheten. Eftersom innebörden i 

orden vi använder för att förklara och beskriva vår omvärld ändras över tider och är olika i 

olika kulturer så finns det ingen enkel koppling mellan språk och verklighet. Språket och 

orden, liksom tingen och företeelserna, betyder på detta sätt ingenting utan den mening vi 

lägger i dem. På detta sätt är det en omöjlighet att beskriva en objektiv verklighet. De ord vi 

väljer att använda skapar en subjektiv beskrivning av vekligheten. Det får konsekvenser för 

vad kunskap kan vara för något, det vill säga en epistemologisk problematik. Att veta hur 

någonting är blir ur ett sådant perspektiv en omöjlighet. Det man kan säga är vilken betydelse 

man skapar eller ger något (Nordin-Hultman, 2004). Meningsbärande kategorier såsom 

manligt och kvinnligt, barn och vuxen, skall alltså ses som skapade snarare än naturliga och 

fasta. Därför är det möjligt att ifrågasätta dessa kategorier.  

Det finns ytterligare en dimension i detta och det är det vidgade textbegreppet som inte endast 

menar det talade eller skrivna ordet utan vidgar det till att mer kan vara språk. Miljöer, 

material och handlingar kan förstås och tolkas på samma sätt som bärare av mening (Lenz 

Taguchi, 2004). Detta kallas också ett posthumanistiskt perspektiv och nedan kommer jag 

kortfattat att förklara vad detta perspektiv handlar om då detta perspektiv är en del av min syn 

på hur miljön/materialet samspelar med barnen. 

Posthumanistiskt perspektiv 

Ett posthumanistiskt perspektiv handlar om relationen mellan människa och material/miljö. 

Materialet/miljön är egna agenter med en egen agens. När något innehar en egen agens så har 

det möjligheten att påverka eller få något att hända. Materialet/miljön blir i detta fall 

performativa agenter, det vill säga tingen/miljön hjälper oss att bli till något, vi skapar något 

till tingen/miljön. Ett vanligt sätt att tänka är att människor bestämmer över tingen/miljön men 

tingen/miljön påverkar oss också och kan skapa oss människor minst lika mycket som de 

interpersonella kontakterna. Dessa icke – människor kommer med förslag, frågor, 

uppmaningar med mera. De kommunicerar något till oss och vi ställer frågan ”Vilken person 

ska jag vara här?” Det är viktigt att se kopplingarna mellan material/miljö och individ och vad 

dessa kopplingar skapar (Palmer, 2005). Här smälter det performativa begreppet ihop med 

genusbegreppet, det vill säga vi blir till något i samspelet och i genus betyder det att vi 
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skapas/blir till män och kvinnor, vi föds/är inte män och kvinnor (Butler, 1990/2007; 

Hirdman, 2001). 

Diskurser, makt och motstånd 

Tidigare tog jag upp den språkliga vändningen och det poststrukturella perspektivets 

uppfattning kring att ”allt är språk”. Davies (2003) beskriver att språket är både en tillgång 

och en begränsning. Språket kan möjliggöra mycket men det kan också skapa begränsningar 

för vad det innebär att vara människa. Språket kan därmed bestämma och begränsa över vad 

som går att tänka och göra. Med ett annat begrepp kallas detta för diskurs. En diskurs är något 

som styr över vad som är möjligt att göra, tänka och vara i en viss situation eller 

sammanhang. Michel Foucault använder denna beskrivning om diskurs men har 

vidareutvecklats av ett flertal såsom Butler, Davies och Lenz Taguchi. Det finns därför många 

olika sätt att tänka om diskurser men jag kommer att använda de som influerat mitt sätt att 

tänka kring detta och det är två av de ovanstående nämnda författarna; Davies och Lenz 

Taguchi.  

Nu skall det inte tolkas som att det bara är det talade och skrivna språket som producerar olika 

diskurser. Diskurserna har en verklig påverkan på allt, inte bara talet utan på allt som vi gör. 

Diskurserna materialiseras i våra handlingar (Nordin-Hultman, 2004). Tillsammans 

upprätthåller vi diskurserna genom att utföra speciella handlingar i så kallade diskursiva 

praktiker. Genom dessa praktiker lär vi oss hur vi skall bete oss i diskurserna. Även i miljöer 

materialiseras diskurser. Nordin-Hultman (2004) skriver om hur olika teorier om barns 

utveckling materialiseras i organiseringen av förskolemiljön. Motsägelsefulla diskurser 

existerar också bredvid varandra. I Eidevalds avhandling (2009) kan vi läsa att pedagogerna 

talar om ett visst bemötande i intervjuerna medan handlingen i barngruppen är en annan. Två 

diskurser som lever bredvid varandra.  

En diskurs kan också vara av dominerande art. Länge har den utvecklingspsykologiska 

diskursen varit dominerande i förskolan, för att sedan övertas av den socio-kulturella 

diskursen som sedan har kompletterats av det kompetenta barnet och en Reggio Emilia 

filosofi. Dominerande diskurser talar om för oss vad som är rätt respektive fel, vad som är en 

självklar sanning och även vem som får uttala sig om denna sanning (Lenz Taguchi, 2004; 

Nordin Hultman, 2004). En dominerande diskurs i samhället är den som reglerar hur vi förstår 

och praktiserar kön. Dominerande diskurser kan bara upprätthållas om det är tillräckligt 

många som handlar med utgångspunkt i dem. Subjektet både skapas och skapar sig i relation 
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till de rådande diskurserna och därigenom skapar diskurserna subjektet samtidigt som 

subjekten kollektivt skapar diskurserna (Lenz Taguchi, 2004). Detta cirkelresonemang är 

viktigt eftersom det betonar att ingen diskurs är fast och oföränderlig utan de är i ständig 

förändring. Butler (1990/2007) menar att förändring till och med är ofrånkomligt för det är 

omöjligt att reproducera ett visst beteende om och om igen.  

Förändring kan också enligt Lenz Taguchi (2000) åstadkommas genom motstånd. Även om vi 

bara kan använda oss av de rådande diskurserna så kan vi också plocka upp svagare diskurser 

eller utnyttja motstridiga betydelser inom den rådande diskursen för att på sådant sätt förändra 

en diskurs. Genom diskurser och diskursiva praktiker så blir vi alla ständigt inbegripna i ett 

sorts maktskapande (Lenz Taguchi, 2004). På detta sätt har vi en viss makt att förändra de 

rådande diskurserna men det är inte så enkelt som det kan tyckas att förändra en diskurs. Att 

uppträda i enlighet med normerna och exempelvis iscensätta den ”flickiga flickan” eller 

”pojkiga pojken” upplevs som eftersträvansvärt och på detta sätt så positionerar sig subjektet i 

enlighet med normerna som råder i samhället (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Desto mer 

naturlig en diskurs framstår ju mer makt genererar den och avviker man då från detta är det 

mycket lättare för subjektet att bli uteslutet ur en kategori (Eidevald, 2009). Dock så är det 

lättare för en flicka att ta ut svängarna än var det är för en pojke att göra det inom den 

nuvarande rådande diskursen i samhället. Detta hänger samman med att så kallade maskulina 

aktiviteter betraktas som mer betydelsefulla och prestigefyllda än de feminina (Skarre Aasebø 

& Melhuus, 2007).  

I och med att de dominerande diskurserna framstår som naturliga och självklara blir det första 

steget i en förändring av dem att synliggöra dem (Nordin-Hultman, 2004). Detta kommer jag 

att ta upp i min metoddel nedan. 

Metod 

I insamlingen av data valde jag att använda olika metoder. För att samla in underlag att 

analysera genomförde jag studier ur både den kvalitativa och kvantitativa traditionen. Jag 

använde mig av en enkät för att få in bakgrundsfakta kring pedagogernas kompetens kring 

genusvetenskapliga begrepp. Jag gjorde en observation av barnen i lärmiljöerna för att både 

kunna studera lärmiljöernas uppbyggnad och barnens interagerande med dem. Slutligen 

använde jag mig av intervju med betoning på att den var ett pedagogiskt samtal kring min 

analys av observationsmaterialet och pedagogernas egna tankar kring sina lärmiljöer. Att 

blanda mellan den kvantitativa och den kvalitativa forskningsstrategin menar Bryman (2011) 
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fungerar bra när man som forskare inte finner att någon av dessa passar undersökningen fullt 

ut.  

För att kunna analysera min studie använde jag mig av verktyget diskursanalys. Diskursanalys 

hör nära samman med det feministiskt poststrukturella perspektivet. Nedan kommer jag att 

förklara vad diskursanalys är. 

Diskursanalys 

Diskursanalys är precis som diskursbegreppet inget som bara hör hemma inom det 

feministiskt poststrukturella perspektivet men det är ett viktigt verktyg inom detta perspektiv. 

Börjesson (2003) menar att arbetet med att studera diskurser handlar om att försöka förstå vad 

som sägs och görs samt på vilket sätt detta görs. Detta blir ingen objektiv beskrivning, det 

handlar inte om att ge en exakt spegelbild av verkligheten som den är utan en skildring som 

liknar en konstruktionsgård. Forskaren konstruerar sin analys av verkligheten. Denna grund 

härstammar från en konstruktionistisk syn på kunskap. Alla beskrivningar av världen är 

konstruktioner; beskrivningar av vetenskapsmannen, forskaren men likväl som av pedagogen 

och barnet. Det material som jag använde är också en konstruktion av verkligheten och den 

läsning jag gjorde av detta material blir också i sin tur en konstruktion av materialet. Därför 

kan jag inte säga att det blev en objektiv analys utan den kom att utgå från mitt framskrivna 

teoretiska perspektiv och färgad av mina personliga tolkningar. Att jag inte var neutral gjorde 

att jag kom att ställa många frågor till materialet. Jag förstår det med stöd i den 

konstruktionistiska tankefiguren att all forskning alltid är möjliggjord via sina språkliga och 

andra instrument och att en medvetenhet om detta möjligen gör att man som forskare har en 

ännu större möjlighet att ställa intressanta frågor. 

I arbetet med diskursanalysen kom jag att identifiera eller skriva fram olika diskurser som jag 

förstår är verksamma i kategorierna pojke – flicka. Utgångspunkten är att dessa kategorier är 

väldigt styrande delar av ”språket”, det vill säga allt språk, det talade, miljön, tingen mm. 

Kategorierna pojke – flicka hör hemma i diskurser om kön. Jag ville alltså ta reda på hur kön 

skapas i lärmiljöerna genom kategorierna pojke – flicka. Vilka diskurser kan jag genom mitt 

material synliggöra? Jag blir en del i detta kategoriserande och kan förstärka diskurserna 

ytterligare. Därför valde jag att gå vidare i min analys och använda mig av det som kallas 

dekonstruktion. 
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Dekonstruktion 

Dekonstruktion är något som händer hela tiden men att arbeta medvetet med dekonstruktion 

handlar om att söka efter det oväntade, att göra motstånd mot det givna och att välkomna det 

osäkra. Det handlar om att ständigt vända och vrida på förståelserna kring olika saker för att 

aldrig fastna i ett speciellt tänkande. Det finns inget slutgiltigt svar utan det handlar hela tiden 

att vrida och tänka annorlunda, att ifrågasätta, att dekonstruera. Det handlar också att få syn 

på det som du inte kan se direkt, antingen i en text eller i en observation. Genom att få syn på 

det frånvarande kan vi få en tydligare inblick i det närvarande (Lenz Taguchi, 2004). Att på 

så sätt försöka lösa upp och förskjuta betydelser och innebörder är alltid bara möjligt inifrån 

de diskurser som vi för närvarande är en del av (Lenz Taguchi, 2000).  

Att använda sig av dekonstruktion var inte så lätt, för det handlar inte om någon metod med 

flera steg som du kan följa och sedan upprepa igen (Hekman, 1992; Palmer, 2005). Det som 

lockade mig är att se bortom de diskurser som vi är fast i, att se det med nya ögon och skapa 

förändringar. Jag har läst andra forskares användande av både diskursanalys och 

dekonstruktion. Palmer (2005) har i sin uppsats använt sig av begreppet dekonstruktion och 

det är därifrån som jag fått inspiration att använda detta verktyg. Palmer arbetar med 

dikotomier. Dikotomi är bärande strukturer som det moderna tänkandet är uppbyggt kring. 

Dikotomier är man – kvinna, tanke – känsla, svart – vitt med mera. Den ena sidan är alltid 

mer värd, längre upp på den hierarkiska stegen. Den ena sidan är förknippad med det manliga 

och den andra med det kvinnliga. Dessa motsatser existerar inte utanför språket, utan de 

upprätthålls genom detta.  Att ifrågasätta sådana dikotomier är värdefullt i en feministisk 

läsning (Lenz Taguchi, 2000; Hirdman, 2001; Josefsson, 2005; Lenz Taguchi, Bodén & 

Ohrlander, 2011). Jag ville därför sätta kategorierna pojke och flicka mot varandra och 

problematisera dessa. Jag ville se min dekonstruktion som ett försök till ett annat sätt att tänka 

kring skapandet av lärmiljöer och materialet där i. Palmer (2005) skriver om sitt 

dekonstruerande så här:  

En försiktig början till en dekonstruktion: en lek med ord, begrepp och betydelser som 

tillfälligt kan förskjuta och utmana de innebörder som finns i de texter som jag hittills 

analyserat (s. 51). 
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Enkät 

Jag använde en halvstrukturerad enkät med öppna frågor (se Bilaga 4). Bell (1994) tar upp 

olika sätt att ställa sina frågor på (s.74), där öppna frågor är den kategori där forskaren får 

mycket användbar information men som kräver mer analysarbete. Därför använde jag öppna 

frågor som kräver motiverande svar. Då kom jag att kunna efterlikna en halvstrukturerad 

intervju och fångade vad pedagogerna ansåg om de olika begreppen. En enkät kan vara av 

både kvantitativ karaktär och kvalitativ karaktär. En kvantitativ enkät är ganska fyrkantig och 

snäv i sina frågeställningar. Här finns nästan givna svar och det inrutade systemet gör att man 

inte kommer åt en människas nyanserade erfarenheter kring ett fenomen (Repstad, 1999). 

  

Eftersom både min förra studie (Wiking, 2014) och Skolinspektionens underlag (2012:7) 

visade att pedagogerna har en bristande kompetens i genusvetenskapliga begrepp samt att 

pedagogerna inte medvetet valt någon genusstrategi att arbeta efter så var det viktigt för mig 

att genom enkäten kartlägga pedagogernas egna definitioner kring olika centrala begrepp 

inom genusvetenskapen. För att få reda på kunskapsnivå på olika vetenskapliga begrepp så 

krävde min enkät att det fanns tydliga ramar och frågor som berörde de olika begreppen inom 

genus men samtidigt lämnade en öppenhet kring att motivera och besvara frågorna själv. 

För att kunna analysera de öppna enkätfrågorna så använde jag mig av fenomenografisk 

dataanalys som finns beskrivet av Dahlgren och Johansson i Fejes och Thornbergs (red.) 

(2009). Dessa sju punkter är: 

1. Att bekanta sig med materialet. Man börjar med att läsa igenom materialet flera 

gånger. 

2. Kondensation. Här startar analysen genom att man klipper ut passager eller stycken. 

Man placerar dem sedan fysiskt i olika grupper. 

3. Jämförelse. Man jämför olika passager. Vad finns det för likheter och skillnader? 

Fenomenografins primära mål är att urskilja variationer eller skillnader mellan olika 

uppfattningar och för att kunna göra det så måste man titta på likheterna också. 

4. Gruppering. Man skapar olika grupper av de olika passagerna. 

5. Artikulera kategorierna. Här står likheterna i fokus. Forskaren försöker finna essensen 

i de olika kategorierna. Den kritiska delen av analysen omfattar framförallt att det är 

forskaren som bestämmer sig för vart gränserna mellan olika uppfattningar ska dras, 

det vill säga hur stor variationen inom en kategori kan vara utan att man behöver göra 

en ny kategori. Steg fyra och fem kan behöva upprepas fler gånger innan kategorierna 

satt sig. 
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6. Namnge kategorierna. Vad är det mest signifikanta i materialet.  

7. Kontrastiv fas. Nu är det viktigt att granska alla passager och se om de skulle kunna få 

plats i fler än en kategori. Detta moment brukar resultera i att man har många 

kategorier som man för ihop till ett antal färre. 

Genom att samla det i olika kategorier eller teman så kommer jag att kunna utläsa 

pedagogernas kompetens kring olika begrepp inom genusvetenskapen och som jag sedan 

kommer att kunna använda mig av i min analys av lärmiljöerna. 

 

På de slutna frågorna, det vill säga de frågor som kräver att man fyller i en ruta, så kommer 

jag att presentera dem i olika diagram och svaren på dessa kommer jag likväl att kunna 

använda i min analys av lärmiljöerna. 

 

Observation 

Enligt Repstad (1999) så är det mest värdefulla med observationer att det ger forskaren 

tillträde att på nära håll observera ett socialt samspel och sociala processer. När en forskare 

intervjuar eller analyserar en text så får denne andra hands uppgifter kring det som det forskas 

kring. Är man som forskare verkligen ute efter sociala processer av något slag så är 

observationer ett bra verktyg att använda sig av.  

Det finns enligt Bell (1994) och Bryman (2011) olika slags observationer. Som observatör 

kan man vara deltagande eller icke deltagande. Deltagande observation är en av de vanligaste 

observationsformerna inom den kvalitativa forskningen. Forskaren är då engagerad under en 

längre tid i ett socialt sammanhang och försöker under den tiden få en bild av individerna i 

den miljön. Den andra formen som är icke deltagande handlar om att forskaren iakttar men 

inte deltar i miljön och det som sker. Det är här som jag kom att vara, icke deltagande 

observatör. Jag ville vara vid sidan av och fånga det som sker i lärmiljöerna. De flesta som 

använder sig av icke deltagande observation har också ett strukturerat observationsschema för 

att kunna notera sociala skeenden (Bryman, 2011). Enligt Bell (1994) finns många olika 

exempel på tabeller, uppställningar, metoder mm som man som forskare kan använda sig av 

när man skall ha ett strukturerat observationsschema. Oftast finns emellertid inget som kan 

kopieras rakt av utan man får som forskare anpassa olika tekniker så att det passar ens egen 

studie. Jag utarbetade ett eget observationsschema för att underlätta mina observationer av 
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lärmiljöerna (se bilaga 5). Att observera alla barn på en avdelning fungerar inte utan ett urval 

var tvungen att göras. Jag tar upp det mer under rubriken urval nedan. 

Det fanns en sak som jag som forskare var tvungen att ta hänsyn till vid observationerna som 

skedde på min ”hemmaplan” det vill säga inom mitt spetsämne genus, inom mitt område 

förskola men även att studierna utfördes på Reggio Emilia inspirerade förskolor i den 

kommun som jag arbetar. Det som Repstad (1999) tar upp som värt att tänka på är att man 

som forskare här förlorar den akademiska distansen och får personliga intressen i det som sker 

inom fältet. Socialantropologerna kallar detta för going native det vill säga bli en av de 

infödda. Att upprätthålla en opartiskhet och en distans är alltid ett problem inom kvalitativa 

undersökningar men ställs på sin spets om man har en personlig relation till någon i den 

miljön man studerar. Risken är att man som forskare bedömer istället för att ge precisa 

beskrivningar. Argumenten ovanför betyder alltså inte enligt Repstad att man som forskare 

inte ska genomföra dessa studier men det är viktigt att vara medveten om detta. Jag fick alltså 

tänka extra mycket på detta eftersom undersökningarna genomfördes i samma kommun som 

jag arbetar i, men anser att både jag och pedagogerna som jag besökte är tillräckligt 

professionella för att vi båda kan hantera detta.  

Intervju 

För att få en större förståelse för vad det är jag ser under mina observationer och inte lämna ut 

mina subjektiva analyser av förskolornas lärmiljöer så valde jag att göra ett återbesök hos de 

avdelningar som jag besökt för att delge mina analysresultat och koppla samman dessa med 

arbetslagets tankar kring deras egna lärmiljöer. Jag vill betona att jag såg på intervjun som ett 

pedagogiskt samtal mellan pedagoger. Enligt Bryman (2011) så är fokusgruppsmetoden, det 

vill säga intervjuer i grupp där man behandlar en viss frågeställning eller tema, inte lika 

vanligt som intervju där två personer är inblandade. Bryman menar också att den forskare som 

väljer fokusgruppsintervju är intresserad av hur individer i egenskap av gruppmedlemmar 

diskuterar en fråga.  I förskolan arbetar pedagogerna i arbetslag vilket gör att det är flera 

åsikter som skapar förskolans hela verksamhet och därför ville jag samtala med hela 

arbetslaget och höra allas funderingar kring lärmiljöerna. Jag ville som sagt presentera mina 

analysresultat och ha med arbetslagets funderingar kring detta resultat.  

Bryman menar att den forskare som arbetar med fokusgrupper är inriktad på att få fram hur 

deltagarna uppfattar den frågeställning man presenterar för dem och utformar därför en 

förhållandevis ostrukturerad situation för att deltagarnas åsikter och synsätt skall komma till 
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uttryck. Repstad (1999) menar att vid en gruppintervju så måste deltagarna i viss utsträckning 

ha samma referensram, vara samspelta och inte har några större konflikter med varandra.  Ett 

samspelt kollektiv och från samma ”statushänseende” passar utmärkt för gruppintervjuer. Om 

man som ”intervjuare” märker att det finns skilda åsikter i gruppen så är det bättre att be om 

en enskild intervju än att framtvinga åsikten i gruppen.  

Jag ville vara med som en samtalsledare, en som fördelar ord, kanske även frågeställningar 

men inte se mig själv som en person som intervjuar. Jag hade med mig olika frågeställningar 

(se bilaga 6) som vi kunde starta våra samtal kring. Även detta stärker Bryman mig i när han 

skriver att den som leder en fokusgrupp oftast kallas för moderator, gruppledare etc. och skall 

inte vara allt för styrande. 

Vid gruppintervjuer är det ännu mer tidsödande att skriva ut dessa och det är viktigt att 

försöka hålla reda på vem det är som pratar och försöka höra vad flera säger i mun på 

varandra. Det finns oftast fler utelämnande delar på en utskriven gruppintervju än vid en 

vanlig intervju (Bryman, 2011). Som samtalsledare fick jag hålla detta i huvudet och försöka 

styra samtalet på det sättet att vi inte pratade i mun på varandra för mycket, då hade jag inte 

kunnat använda det materialet. Repstad (1999) menar att huvudregeln är att allt ska med 

ordagrant men samtidigt är det en avvägning om man som forskare skall skriva ut allt 

ordagrant. Vad finns det för resurser till detta? Är det bättre att ha en utskriven intervju på 20-

25 sidor, det vill säga en timmes intervju genererar detta sidantal, och inte hinna göra den 

djupa analysen man som forskare vill?  Är det bättre med en mellanvariant där man skriver ut 

vissa delar ordagrant, som är intressanta för rapporten och komprimerar andra delar till 

referat? Detta måste enligt Repstad göras med försiktighet och måste alltid markeras i 

utskriften, men om något som från början inte verkade viktigt för rapporten så finns det 

inspelade materialet kvar att lyssna på igen. Ett helt annat sätt att göra sin analys av intervjun 

är att lyssna på ljudbanden och göra analysen utan att skriva ut den. Argumentet för denna 

metod är att man kan ta hänsyn till tonfall och stämningar och att det spar tid. Att ha för 

många gruppintervjuer fungerar inte och det svåra är att jämföra olika intervjuer.  

Denna sista metod är den metoden som jag använde mig av då jag endast har tre 

gruppintervjuer som höll på under en längre tid, ca 1 timme. Jag insåg detta vara en rimlig tid 

för en gruppdiskussion kring deras lärmiljöer och min analys av denna.  Att jag valde denna 

metod är både för att spara tid och kunna ta den tid i anspråk som jag tycker är viktig för 

diskussionen. Vissa jämförelser mellan förskolorna förkommer men att de flesta jämförelser 
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kommer att vara mellan arbetslaget och deras egna lärmiljöer och tankar kring 

genusperspektivet.  

Urval 

Jag kom att välja tre olika avdelningar på olika förskolor i den kommunen som jag själv 

arbetar. Ålderskategorierna på avdelningarna är 1-3 år, 4-5 år samt en 5 årsgrupp. Att valet 

föll på dessa tre avdelningar var att de arbetar uttalat med en Reggio Emilia profil. Deras 

grannavdelningar arbetar likadant men att det blev dessa avdelningar är slumpmässigt. Detta 

är vad Bryman (2011) kallar en stickprovsundersökning. Det enda som jag ville ha var olika 

åldersvarianter på avdelningarna för att få hela spannet inom förskolan, det vill säga 1-5 år. 

Att det blev just antalet tre var att när jag sammanfattade vad som skulle göras på dessa tre 

avdelningar, det vill säga att jag först skulle göra en enkät, sedan observera under en 

förmiddag och sedan återkomma för ett samtal med arbetslaget så kändes det som fullt 

tillräckligt att göra under en magisteruppsats. Bell (1994) menar att forskaren måste begränsa 

sig efter vad tiden tillåter och välja ett forskningsprojekt som kan rymmas inom den tiden. 

Forskaren måste också välja vilka som skall ingå i undersökningen. Ju mindre undersökning 

desto svårare att göra ett helt slumpmässigt val. Därför kom jag fram till att inom denna 

tidsram så var det smidigare att välja från samma kommun där jag visste på ett ungefär vilka 

förskolor som har en uttalad Reggio Emilia profil, men samtidigt välja mellan dessa rent 

slumpmässigt och mer försäkra mig om att det blev ålderskategorier mellan 1-5 år. 

Kriterier för samhällsvetenskaplig forskning 

I Bryman (2011) kan man läsa om kriterier för den samhällsvetenskapliga forskningen. Det 

finns fyra kriterier: 

 Reliabiltet, det vill säga om resultatet från en undersökning blir detsamma om man 

genomför en undersökning till. 

 Replikation, med det menar man att en annan forskare kan göra om samma 

undersökning.  

 Validitet går ut på en bedömning av om de slutsatser som genererats från en 

undersökning hänger ihop eller ej. Det finns olika validitetskriterier såsom 

mätningsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt ekologisk validitet. 

 Objektivitet 



33 

 

Vidare i Bryman kan man läsa att dessa regler hör mestadels hemma i den kvantitativa 

forskningen och att i den kvalitativa forskningen har man justerat kriterierna lite.  De 

justerade kriterierna i Bryman är mer aktuella att följa. Dessa är: 

 Trovärdighet, motsvaras av intern validitet. Hur trovärdiga är resultaten från 

undersökningen. 

 Överförbarhet, motsvaras av extern validitet. Får man likvärdiga resultat vid ett annat 

tillfälle. 

 Konfirmering, motsvaras av objektivitet. Hur väl forskaren haft kontroll över sina 

egna värderingar så inte de påverkat undersökningen. 

 

Etiska forskningsregler 

När man genomför en studie så finns det några forskningsregler som man skall följa. Dessa 

regler finns att läsa i ett flertal böcker såsom Bell (1995), Repstad (1999) och Vetenskapsrådet 

(2002). Dessa regler är: 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitet 

 Nyttjandekravet 

Informationskravet innebär att man skall informera personerna som deltar i studien att deras 

medverkan är helt frivillig samt varför de är med i undersökningen. Samtyckeskravet innebär 

att personerna som deltar skall medge deltagandet i undersökningen. Konfidentialitetskravet 

innebär att de medverkande är helt anonyma och att studieresultatet inte på något sätt kommer 

att kunna kopplas till de individer som deltar i undersökningen. Det sista av de fyra kraven 

som ställs är nyttjandekravet och det innebär att man endast får använda sig av de 

införskaffade uppgifterna i sin studie och inte i något annat icke-vetenskapligt syfte.  

 

Jag skickade med ett informationsbrev där det tydligt framgår varför dessa avdelningar var 

utvalda, vad min undersökning gick ut på, att deltagandet var frivilligt samt hur svaren skulle 

publiceras (se Bilaga 2). Jag bifogade ett brev till pedagogerna som de delade ut till barnens 

vårdnadshavare så att de också blev informerade om vad min undersökning gick ut på och att 

det var lärmiljöerna som studeras samt barnens interagerande med dessa (se Bilaga 3). Det 
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framgick tydligt att det inte var barnen som skulle bli observerade och att de inte skulle bli 

vare sig filmade eller bli fotograferade. 

 

Resultat 

Jag kommer att redovisa resultaten under rubrikerna enkät, observation samt pedagogiskt 

samtal. Jag har valt att redovisa resultaten tillsammans och om något skiljer sig mycket från 

varandra så kommer det också komma fram som ett specifikt resultat. Avdelningarna kommer 

att kallas 1, 2 och 3. Sammanlagt deltog 10 pedagoger i undersökningarna. 

Enkät 

I enkäten efterfrågades pedagogernas kunskap om de genusvetenskapliga begreppen Genus, 

Den patriarkala ordningen, Norm, Att göra kön, Att motverka traditionella könsmönster och 

Genuspedagogiska strategier. Pedagogerna fick även ta ställning till sin egen Kompetens i 

genusvetenskap, ange om de hade Utbildning i genusvetenskap samt om de ansåg sig ha 

Tillräckligt med kunskap på området. 

De första frågorna i enkäten handlade om att definiera olika genusvetenskapliga begrepp. 

Nedan följer dessa olika begrepp och under dessa begrepp återfinns olika kategorier. Jag 

analyserat svaren efter Dahlgren och Johansson (2009) analyspunkter i Fejes och Thornberg 

(red.). Jag har samlat svaren i olika kategorier där jag valt att kalla dessa för exempelvis 

kategori ett och kategori två. Efter varje kategori finns antalet pedagoger som svarat. 

Genus 

Under det första begreppet återfinns två olika kategorier.  

Kategori ett (5 deltagare): Här återfinns definitioner som handlar om vad som formar kvinnor 

och män utifrån den sociala och kulturella kontexten vi befinner oss i. Pedagogerna här 

poängterar att det är det sociala och kulturella som påverkar hur vi är som män och kvinnor. 

Det handlar om hur vi är som män och kvinnor, en uppdelning mellan könen. Definitioner 

som exempelvis återfinns är: 

 Människor blir, de är inte. Det handlar om vår sociala miljö. 

 Vad som förväntas av våra könsroller i samhället i motsats till om vi tar bort dem. 

 Hur man möts och behandlas utifrån kön. 

 Genus är något som man formas till socialt. Kön är något man föds med, biologiskt. 
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Kategori två (5 deltagare): Är nästan sammanflätad med kategori ett men med skillnaden att 

här definierar pedagogerna genus som att det handlar om en skillnad mellan män och kvinnor, 

att könen har olika egenskaper och att det handlar om manligt och kvinnligt. Ingen svarar här 

att det handlar om en påverkan från den sociala eller kulturella kontexten vi befinner oss i. 

Definitioner som återfinns är: 

 Kvinnligt och manligt beteende 

 Tvåsamhet. Manligt/kvinnligt. Samhörighet. Vi- känsla. 

 Feminint/maskulint. 

 

Den patriarkala ordningen 

Ett centralt begrepp inom genusvetenskapen är den patriarkala ordningen. Här finner vi två 

olika kategorier men med en tyngdpunkt på kategori ett där vi återfinner över hälften av 

definitionerna. 

Kategori ett (7 deltagare): Är de pedagoger som inte vet vad begreppet betyder. 

Kategori två (3 deltagare): Här återfinner vi de som nosar på begreppet.  

 Kanske likt en hierarki… 

 Låter maktbetingat. 

 Manlig ledare, mäns inflytande. 

 

Norm 

Norm är ett begrepp som finns runtomkring oss i samhället, och finns på olika sätt med oss 

hela tiden. Definitionerna kring detta begrepp går inte att särskilja i olika kategorier utan 

essensen är det samma; att det handlar om en oskriven regel eller allmänna regler. 

 

 

 

 

 

 

 



36 

Att göra kön 

I diagrammet nedan finner ni om pedagogerna anser att pojkar och flickors beteenden är 

socialt eller biologiskt betingat. 

 

Figur 1. Pedagogers tankar gällande om beteendet hos barn är socialt eller biologiskt betingat. 

 

Svarsalternativen på enkäten var egentligen bara om flickors och pojkars beteenden är 

biologiskt eller socialt betingade, men när jag samlat in enkäterna så hade en del fyllt i båda, 

att de ansåg att det berodde på båda sakerna. Därav kan man se det i resultatdelen som att det 

kan bero på både och. Det är flest pedagoger, 4 stycken, som anser att deras inställning till om 

pojkar och flickors beteenden beror på biologiska orsaker. 3 stycken anser att det både beror 

på arv(biologiskt) och miljö(socialt). Lika många, 3 stycken, anser att det beror på den sociala 

miljön runtomkring barnet. 

Motverka traditionella könsmönster 

En central mening i Läroplanen för förskolan (98, rev 10) är att förskollärarna skall motverka 

traditionella könsmönster. Här finns tre olika kategorier. Svaren överstiger antalet deltagare 

beroende på deltagarnas olikheter i sina svar. Jag delade därför in dem i tre olika kategorier. 

Antalet pedagoger är fortfarande inte fler än 10 stycken sammanlagt men deras egna svar 

skiljer sig mycket åt och behöver placeras i olika kategorier. 

Kategori ett (2 deltagare): Definitionen här handlar om att alla människor lika värde och att 

man som pedagog skall prata med barnen om det. 

Kategori två (10 deltagare): Här finns definitioner kring alla barns lika möjligheter i 

förskolan, pedagoger förhållningssätt och att se individen. Definitioner som återfinns är: 

 Alla skall få samma möjligheter oavsett kön. 
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 Att ha samma förhållningssätt till pojkar och flickor. Att erbjuda samma material till 

pojkar och flickor.  

 Alla oavsett kön och ålder ska ha lika möjlighet att leka med alla material. Vi ska inte 

behandla barnen utifrån vilket kön de har utan utifrån vem de är som person. 

 

Kategori tre (6 deltagare): Här återfinns ett annat sätt att motverka de traditionella 

könsmönstren i förskolan, nämligen hur miljöerna är organiserade. Här möter vi miljöer som 

enligt pedagogerna skall vara en miljö för alla och den skall vara könsneutral. 

 

Genuspedagogiska strategier 

Hur arbetar pedagogerna med barnen i verksamheten? Under denna fråga fanns tolv 

påståenden om olika genuspedagogiska strategier och pedagogerna fick kryssa i vilka som 

stämde in på deras arbetssätt. De genuspedagogiska strategierna som är representerade i dessa 

punkter är sammanfattas i nedanstående tabell: 

KÖNSNEUTRALT ARBETSSÄTT KOMPENSATORISKT 
ARBETSSÄTT 

KOMPLICERANDE OCH NORMKRITISKT 
ARBETSSÄTT 

Tänker på hur vi pratar med 
barnen.  

Tänker på vårt förhållningssätt, det 
vill säga hur du som pedagog 
bemöter och är med barnen. 

Reflekterar och analyserar tillsammans med 
barnen. 

Skapar neutrala lekmiljöer. 
 

Låter alla barnen få möjlighet till 
allt i förskolan. 

Avdelningens miljö är utformad så barnen 
har rika möjligheter att utforska kön, 
etnicitet, olikheter i familjeförhållanden, 
orättvisor mm. 

Ändrar namn på lekmiljöer. Låter pojkar träna på speciella 
flickegenskaper och flickor träna 
på speciella pojkegenskaper.  

Arbetar med maktdimensioner. 
 

Tänker på vad vi handlar för 
leksaker. 

 Utmanar barnen aktivt som pedagog i 
genusrelaterande ämnen såsom kön, 
sexualiteter, funktionsförmågor, 
familjeförhållanden mm. 

Ser barnen som individer. 
 

  

Figur 2: Genuspedagogiska strategier 

Pedagogers arbetssätt 

Av resultatet kan vi utläsa att de allra flesta har bara med punkter som hör hemma i det 

könsneutrala arbetet eller det kompensatoriska arbetet. Den punkt under komplicerande och 

normkritiskt arbetssätt som tre av pedagogerna använder är reflekterar och analyserar 

tillsammans med barnen. Två av pedagogerna har kryssat i att de använder utmanar barnen 

aktivt som pedagog i genusrelaterade ämnen såsom olika kön, sexualiteter, 

funktionsförmågor, familjeförhållanden mm. 



38 

I tabellen har de tio pedagogerna fått varsitt nummer mellan 1 till 10. 

 

Figur 3. Pedagogers bedömning av sitt eget arbetssätt gentemot barnen. 

Pedagogers kompetens i genusvetenskap 

 Deltagarna fick berätta om de gått någon utbildning i genusvetenskap men även om de ansåg 

att de hade tillräckligt med utbildning för att arbeta med genus.  

 

Figur 4. Utbildning i genusvetenskap. 

En av dem som svarade att de hade utbildning hade berört det under utbildningen men 

mestadels i form av enklare diskussioner. En av pedagogerna hade varit på ett 

utbildningstillfälle på biblioteket. 
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Pedagogerna fick också till sist värdera om de själva ansåg att de hade tillräckligt med 

kunskap i genusämnet för att kunna arbeta med detta i barngruppen. 

           

Figur 5. Om pedagogerna anser sig ha tillräckligt med kunskap i genusvetenskap. 

 

Observation 

Under observationsdelen så kommer jag att ta upp olika lärmiljöer som fanns på 

avdelningarna på förskolorna, vad för material som fanns i dem och vilka barn som jag 

överlag såg vistades i miljöerna, samt det generella samspelet (i bilagorna 7-15 finner ni 

observationsprotokoll från de tre avdelningarna). 

Beskrivningen av observationerna görs avdelning för avdelning. 

Avdelning 1 

På avdelningen finns framförallt tre utmärkande miljöer. Det är bygg – och konstruktion, 

hemvrå samt olika ateljéer.   

Bygg och konstruktionsmiljön är stor med mycket material såsom rör, klossar, brädor, 

kaplastavar, kapsyler, djur, bilar.  

Det finns två stora ateljéer där en har mer naturmaterial som en bas i skapandet och den andra 

innehåller vad jag kallar ”vanligt” pysselmaterial till exempel färger, flirtkulor, silkespapper, 

vita och färgade papper. Denna ateljé innehåller även en snickardel med brädor och olika 

verktyg. Ute på avdelningen finns nu tre olika bord där olika skapande aktiviteter kan äga 

rum. Ett bord är mer ett rit och klippbord. Där finns också bokstäver som barnen kan använda 

i sitt skrivande. Ett bord används för att skapa lyktor till firandet av Barnkonventionen. Det 

sista bordet som används för skapande har lera och olika former samt pärlor.  
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Det finns också en läshörna som delar plats med både lego och annan sortering. Podie och 

overhead finns också tillgängligt i rummen. Det finns mycket av det sinnliga, kreativa över 

allt som skall fånga ögat och mycket dokumentation kring deras pågående projekt, både inne 

på avdelningen och ute i hallen.  

Barngruppen är under förmiddagen indelade i två grupper. Den ena gruppen går iväg på 

gymnastik med två pedagoger och en lärarkandidat. En pedagog blir kvar med de andra 

barnen innan de andra två pedagogerna kommer.  

Under första ”passet” så är pojkarna med varandra, mestadels i byggdelen, lite med lera. 

Flickorna är mest i dockis/hemvrån under denna tid. Det är ganska mycket rörelse i 

barngruppen och svårt att stanna i lekmiljöerna. 

Under andra ”passet” när de som varit där går till skogen och de som varit på gymnastiken 

kommer tillbaka så är barnen mer i de olika miljöerna, dock mestadels med ”sitt” kön. Många 

av pojkarna leker i mindre grupper i bygg, där det sker olika rollekar med djur och bilar. 

Flickorna är också där ett tag men är största delen vid rit och klippbordet där de klipper olika 

mönster i vikt papper. 

I ateljén med naturmaterial är bara två av barnen och det är när en pedagog initierar en 

aktivitet där. 

På avdelningen finner man mycket saker som fångar ögat. Det finns saker både i fönstren och 

över borden. 

Avdelning 2 

Innehåller främst lärmiljöer i två av deras rum. Ateljén finns i det första rummet med mycket 

skapande saker till exempel olika färgade papper, färgade pennor, saxar, lim, flaskfärger, 

stafflier, silkespapper.  

I detta rum finns avdelningens hemvrå där det finns både saker som gör att man kan laga mat, 

ta hand om bebisarna men även så man kan snickra.  

Ett litet rum bredvid är helt mörklagt för att barnen skall kunna testa ljus och mörker som är 

en del av deras projekt. Denna projektdel är väldigt framträdande i det andra stora rummet 

som innehar en projektor som är kopplad till en ipad så barnen kan testa olika ljusfenomen 

eller använda olika miljöer när de bygger till exempel en djungel till djuren som hör hemma 

där. 
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I detta rum finns även byggmaterial från naturen, en kub där barnen kan testa fler ljusfenomen 

med ljusbord och reflexer men det finns även en läshörna som även innehåller Duplolego. 

Barnen är uppdelade i dessa två rum men kan vandra emellan också. En pedagog är ”alltid” 

med dem i lärmiljöerna. Barnen är blandade hela tiden, det vill säga pojkar och flickor leker 

hela tiden med varandra. 

På avdelningen finns många sinnliga saker som både delar av rum men som hänger i tak och 

över bord. Allt för att fånga ögat och skapa estetik i rummet. 

Avdelning 3 

Det finns små miljöer i de inte allt för stora rummen. På flera ställen finns det möjlighet att 

skapa, måla och rita. Vid ett bord gör man lyktor till firandet av Barnkonventionen och där 

finns även olika papper, tyger och pennor. Det finns ytterligare tre ställen där man kan sitta 

och rita, måla och skapa på avdelningen.  

Förutom detta som har ett stort fokus så finns bänkar, podie, sortering av några bönor, 

pumpor, knappar. Det finns sand som barnen kan skriva i och lego finns ute i hallen. Det finns 

även en lärmiljö där man kan sitta och läsa, bygga tågbana och ett akvarie med fiskar står där 

också.  

Byggrummet är bortplockat för tillfället och där är det nu ett ”tomt” rum med bänkar samt en 

projektor. 

Dockis/hemvrå finns i källaren men barnen har inte tillgång till detta själva. 

Barnen flyter mycket över avdelningen, dock skall tilläggas att det är annorlunda denna dag 

på grund av sjukdom hos personalen. Detta kan vara en bidragande effekt på varför barnen är 

mer rörliga och inte fångas. 

Det finns även sinnliga och estetiska saker som hänger i fönster och över bord. 

Pedagogiskt samtal 

Efter att ha fått tillbaka enkäterna samt efter min förmiddag med observationer så satte jag 

mig ner för att samla ihop mina iakttagelser och det som enkäterna gav mig. Det gjorde att jag 

skapade frågor efter det materialet som jag hade fått under mitt insamlande (se bilaga 6). 

Dessa frågor och undringar vara bara en grund för samtalet och under samtalen tog det ibland 

andra vägar för att sedan vandra vidare i en annan fråga. Mina frågor var inget som jag höll 
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mig till rakt av utan samtalet var det som avgjorde hur och när olika frågor ”klarades av”. Det 

viktigaste var att jag kunde delge dem mina tankar efter den första analysdelen och att vi 

kunde knyta pedagogernas egna tankar kring detta. I bilaga 6 kan ni finna de frågor som jag 

hade med mig till samtalen. De allra flesta frågorna var samma för avdelningarna då 

analyserna visade sig bli av liknande karaktär av avdelningarna och av enkäterna. 

Jag kommer att visa resultatet av mina pedagogiska samtal i tabellform där ni kan utläsa vilka 

områden som vi diskuterade kring och vad pedagogerna hade att säga om detta. Det var tre 

områden som vi valde att diskutera under samtalet: Lärmiljöer, Individ och Könsneutral. 

Avdelning 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärmiljö 

•Barnens intresse 

•Ändras efter vad de gör 

•Dockis kallas hemvrå 

•Inga genusglasögon 

•Ändrar inte efter kön 

•Barnen är tillsammans i 
lärmiljöerna 

•Utifrån projekt 

•Föränderligt 

•Skapande/kreativt 

•För alla barn 

•Observerar 

•Tillför efter hand 

•Barnens lärande i fokus 

Individ 

•Inte pojke, inte flicka 

•Ser varje barn 

•Tillåtande klimat 

•Barnen 

•Öppet synsätt 

•Göra det man vill 

•Göra allt 

Könsneutral 

•Se varje människa för vad 
den är 

•Hemvrå pga fler saker som 
finns där i 

•Könsneutral. manliga 
normen, intressant 

•Skapande i många fomer 

•Öppet klimat tillåtande 
klimat 

•Reggio, könsneutral, ny 
uppgift 

•Biologi vs sociologi 

•Annan mening i Reggio 

•Individtänk 
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Avdelning 2 

 

Avdelning 3 

 

 

Genom att bara fokusera på alla avdelningarnas ord (termer/begrepp) som finns samlade runt 

de respektive områdena så får man en uppfattning om att många av orden återkommer hos alla 

tre avdelningarna. 

Lärmiljöer 

•Efter barnen 

•Organsationen, t.ex. vilan 

•Reggio tänk 

•Föränderlig 

•Hemvrå, olika saker i 
hemmet 

•Ljusmiljöer efter projekt 

•Skapande 

Individ 

•Ser barnet 

•Pratar inte flickor och pojkar 

•Alla får vara som de vill 

•Testa allt 

•Öppet synsätt 

•Inga fördomar kring barnens 
val 

Könsneutral 

•Öppet, tillåtande klimat 

•Ser varje barn, inte kön 

•Får göra allt 

•Reggio, könsneutral, nyhet 

•Hemvrå, för att det är fler 
saker 

•Se varje människa 

•Bejaka det manliga, nyhet, 
observera sin egna lärmiljöer 

Lärmiljöer 

 
•Tänker inte genus 

•Forskarfokus 

•Hemvrå, allt i hemmet 

•Inte efter kön 

•Föränderlig 

•Bygg borta nu 

•Reggio, könsneutral, nyhet 

•Mycket skapande 

 

Individ 

 
•Tillåtande 

•Barnen 

•Alla 

•Göra vad man vill 

•Se varje barn 

•Öppet synsätt 

 

Könsneutral 

 
•Att göra allt 

•Öppet, tillåtande klimat 

•Se varje människa 

•Reflektera, fråga barnen 

•reflekterande, frågande 
tillsammans med barnen 

•omedvetet bejaka det 
manliga, nyhet, få upp 
ögonen för det 

•Hemvrån, för allt i 
hemmet 

•Reggio, könsneutralt, 
nyhet 

•Biologi vs sociologi 

•ha både och 

•han/hon, inte hen 
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Efter genomgång av respektive avdelning samlar jag begrepp som är gemensamma för alla tre 

avdelningarna. Det är gemensamma tankar kring dessa områden som jag kommer att beröra 

och diskutera under diskursanalysen. 

Gemensamt för alla tre avdelningarna 

I lärmiljöerna kan konstateras dessa saker som gemensamt: 

 Ändras efter barnens intressen. 

 Alla har bygg och konstruktion, hemvrå och ateljé. 

 Ändrar efter projektet. 

 Stort fokus på det kreativa och skapande. 

 Använder inga genusglasögon. 

 

I individ begreppet finner vi dessa saker som är gemensamt: 

 Se varje barn. 

 Göra vad man vill göra utan att ”se” könet. 

 Kompetenta barnet. 

 Benämner inte pojke respektive flicka utan barnet/barnen. 

 Tillåtande. 

 Öppet synsätt. 

 

I begreppet könsneutral återfinns dessa likheter: 

 Att få tillgång till allt. 

 Att få göra allt. 

 Öppet och tillåtande. 

 Ej pojke eller flicka. 

 Neutrala namn inte på grund av att locka pojkarna utan för att lärmiljön har mer saker. 

 Se varje människa. 

 Omedvetna om Reggios könsneutrala grund, biologi vs sociologi. 

 Omedvetna om att begreppet betyder att man bejakar det manliga. 

Analys 

Genom de tre olika delarna i min undersökning kring lärmiljöerna i Reggio Emilia inspirerade 

förskolor fick jag en sammantagen bild kring lärmiljöerna i verksamheterna både från min 

subjektiva tolkning men även pedagogernas syften med sina lärmiljöer. Genom enkäten fick 

jag en kompetensgrund hos pedagogerna vad gäller genusvetenskapliga begrepp och 

genusstrategier i verksamheten.  

Fokus vid mina observationer har varit kön och gränsöverskridande. Jag har utgått från att 

lärmiljöerna innehåller diskursen kön och jag kan till och med säga att jag har observerat 
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lärmiljöerna helt utifrån aspekten kön och dikotomierna i denna diskurs; pojke – flicka. Trots 

min medvetenhet att jag har observerat med dessa glasögon så har jag blivit förvånad, både 

över hur lärmiljöerna bejakar antingen det ena eller andra könet, men samtidigt att det finns 

olika miljöer som både har manligt men likväl kvinnligt fokus. 

Vid de återvändande pedagogiska samtalen fick jag möjligheten att knyta samman mina 

subjektiva tolkningar och tidigare forskning med pedagogernas tankar kring sin egen 

verksamhet. Pedagogerna har på detta sätt bidragit mycket i analysdelen av lärmiljöerna och 

blivit en viktig del av detta arbete kring lärmiljöer sett ur ett genusperspektiv. Det är inte bara 

mina subjektiva tankar som kommer fram i analysdelen utan pedagogernas också.  

De pedagogiska samtalen med arbetslagen var tre till antalet med sammanlagt tio deltagare. 

Det var olika antal deltagande pedagoger i det pedagogiska samtalet. På avdelning 1 var det 5 

stycken, på avdelning 2 var det 3 stycken och på avdelning 3 var det 2 stycken. Alla 

deltagande pedagoger är förskollärare och på ett av ställen var även en lärarstudent med, hon 

är färdig förskollärare i januari 2015. Jag fick möjligheten att fråga dem om deras tankar kring 

lärmiljöerna. Jag kunde ställa frågor om saker som jag observerat under mina undersökningar 

samt att diskutera kring de genusvetenskapliga begreppen och genusstrategierna.  Samtalen 

var väldigt öppna med frågor som berörde det som jag utläst av enkäterna men samtidigt ett 

samtal som berörde verksamheten i stort, pedagogrollen och Reggio Emilia diskursen. Här 

fick jag möjligheten att gräva djupare och få deras tankar och syften, som tillsammans med 

min subjektiva åsikt och tidigare forskning kan bilda en helhet kring mina forskningsfrågor. 

Pedagogernas tankar återkommer under mina egna läsningar för att få en större 

systemförståelse för lärmiljöerna och genusperspektivet kring dessa. 

Jag har jag valt att dela upp analysen i de tre områdena som framkom under min resultatdel, 

det vill säga Lärmiljö, Individ och Könsneutral. Först så kommer jag att använda mig av 

diskursanalys under dessa områden för att sedan avsluta med att få till stånd en 

dekonstruktion av det som jag undersökt. Med dekonstruktionen vill jag finna nya vägar att 

observera och undersöka dessa saker. 

Lärmiljöer 

Jag har valt att läsa samman mina tre undersökningar och fokusera på de gemensamma 

aspekterna som framkommit i läsningen. I lärmiljöerna på avdelningarna framträder både 

starka flickdiskurser och starka pojkdiskurser. I lärmiljöerna återfinns element som även 
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återfinns i lärmiljöerna i Reggio Emilia. Pedagogernas syfte när det gäller lärmiljöerna på 

avdelningen handlar om att se till barnens intressen för tillfället, att den ska kunna vara 

föränderlig, att den ska följa projektet på avdelningen och vara en del av Reggiodiskursen. 

Diskursen som pedagogerna starkast följer i sina tankar är en lärande/forskardiskurs, det vill 

säga att det är ett starkt fokus kring den del i läroplanen (1998, rev 2010) som handlar om 

utveckling och lärande. Tillsammans med denna diskurs så tar pedagogerna in elementen 

”barns delaktighet och inflytande” men även Reggio Emilia diskursen. Pedagogerna menar 

själva att de inte har observerat miljöerna med några genusglasögon när de möblerar dessa. 

Kan det höra samman med att de inte har en gedigen grund att stå på i ämnet genus. Några har 

i enkäten fyllt i att de har gått någon form av fortbildning, men det kan vara en enstaka kväll 

eller att det pratats om det på en utbildning. Detta tillsammans med pedagogernas 

omedvetenhet kring att det könsneutrala begreppet bejakar det manliga i verksamheten gör att 

det inte finns en möjlighet att utforska vad som verkligen gömmer sig bakom eftersom de inte 

riktigt vet vad det är som de skall observera. Reggio Emilia diskursen är känd för att vara en 

könsneutral diskurs där det finns en biologisk skillnad mellan pojkar och flickor. Kan den 

könsneutrala diskursen vara den som framträder omedvetet i lärmiljöerna när pedagogerna 

möblerar oavsett om det är med utgångspunkt Reggio Emilia, lärandefokus eller utifrån 

barnen? Bildas här dikotomin manligt respektive kvinnligt, där den manliga normen är den 

som väger över och används? 

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) så måste varje barn ha förutsättningar att i 

miljön förverkliga sin potential oavsett kön. Lärmiljöerna skall inbjuda både pojkar och 

flickor att utforska och förundras över. Fortfarande återfinns planering av lärmiljöer utifrån 

utgångspunkter i manligt och kvinnligt och här bildas det på grund av okunskap i vad 

materialet har för tillhörighet dikotomin manligt och kvinnligt. 

Ateljén och de olika skapande borden exempelvis olika ritbord, där man kan pärla och så 

vidare är mycket framträdande hos alla tre avdelningarna. Hos en av avdelningarna var det 

skapande som hade allra störst fokus över hela avdelningen. Ateljén/skapande rymmer många 

av de element som hör hemma i en flickdiskurs såsom kreativ, sinnlig, konst, fint, vackert. 

Hos en av avdelningarna rymmer ateljén också manliga element såsom skapa med bräder, 

snickra, såga, hamra, konstruera. Ateljén är en viktig medelpunkt i Reggio Emilia. Kragh-

Muller, Orestad Andersen och Veje Hvitved (2012) menar att det är genom de kreativa 

processerna som barnen får möjlighet att gestalta det som de upplevt utan det talade ordet. I 

skapandet speglar det vad barnet har förstått och vad de tagit till sig i form av kunskap. 
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Materialet talar tydligt till barnen i dessa miljöer vad som de skall ägna sig åt, den tredje 

pedagogen har här en stark talan till barnen. Materialet blir performativa agenter, något som 

talar till barnen och berättar vad de skall göra. Barnen i detta syfte är både pojkar och flickor, 

oavsett om själva miljön i ateljén har kvinnliga egenskaper. Här kan jag läsa att oavsett den 

kvinnliga diskursen så är det den tredje pedagogen som istället överröstar diskursernas talan 

och lockar barnen, både pojkar och flickor, till olika skapande aktiviteter själva eller med 

pedagogerna. Barnen samspelar med miljön men samspelet sker även mellan barn – barn och 

barn – pedagog. Det blir en interaktion mellan miljön och de personer som är där i. Här möter 

jag barn, pojkar och flickor, som agerar tillsammans med miljön, varandra och pedagogerna. 

Detta mönster blir en viss inramning till min vidare analys av de olika lärmiljöerna på 

avdelningarna, det vill säga att det finns en hopblandning av pojk- och flickdiskursen 

samtidigt som lärmiljöerna oftast är enkönade det vill säga att ett av könen är det som det 

representerar allra mest. 

Bygg, konstruktion, teknik är en stor del av allas verksamhet med tydligast framtoning på två 

av avdelningarna. Bygga, konstruera, vara praktisk, teknisk är manliga element som återfinns 

i denna lärmiljö. Många av sakerna i denna miljö är saker såsom klossar av olika slag, rör, 

bräder, burkar, stenar, naturmaterial, djur. Materialet finns i avvägd mängd för den ålder 

som finns på avdelningen. Lego/duplo finns på en annan plats än det andra materialet. I det 

materialet återfinns det traditionella klossfärgerna såsom gul, röd, blå och grön medan det i 

det andra ofärdiga materialet återfinner vi naturfärger. Genom materialval i miljön så kan vi 

läsa att en pojkdiskurs hör hemma här. Hos en av avdelningar kan jag läsa att bygg och 

konstruktion tar en stor plats och mången gång får just manliga miljöer större plats och 

miljöer med flickdiskurs mindre utrymme för att flickor leker närmre varandra och behöver 

inte lika mycket plats (De Jong, 2010). I detta fall får hemvrån en stor plats i det andra 

rummet. I bygg och konstruktionsmiljön återfinner vi inte saker som lockar till sinnlighet, fint, 

utsmyckning det vill säga saker från flickdiskursen. Denna miljö tillhör främst pojkdiskursen 

men när jag läser miljöernas placering så skulle en större interaktion och möjlighet till 

gränsöverskridande vara möjlig om miljöerna låg närmre varandra. De Jong (2010) menar 

precis som jag att det blir enklare till samspel då mellan alla barnen och större valmöjligheter 

när traditionella ”pojk-” och ”flicklekar” placeras nära varandra. 

Det posthumanistiska perspektivet på en miljö där tingen innehåller agens, en miljö som talar 

till barnen, är stark även här. Miljön talar till både pojkar och flickor och de vet vad som skall 

ske här. Hos de äldsta barnen, 5 år, på en av avdelningarna sker mycket av leken i denna 
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lärmiljö och där barnen, främst pojkar, delar in sig i mindre grupper och bygger åt djur och 

bilar. Däremellan sker ett samspel över vad som skall byggas och vad som skall ske i leken. 

Samspelet som sker mellan pojkarna här är nära, förtroligt och utförligt, element från 

flickdiskursen, så i den manligt kodade lärmiljön sker ett samspel mellan pojkarna som 

förknippas med den kvinnliga sidan. Hos de allra yngsta barnen finns en mix av barn 

tillsammans med en pedagog i lärmiljön. Pedagog och barn samspelar mycket både verbalt 

och med miljön. Det är det utforskande, utmanade och reflekterande arbetssättet som återfinns 

hos pedagogen tillsammans med barnen. 

Här glider vi över till hemvrån som återfinns hos alla tre avdelningarna. Här finner vi vad som 

finns i hemmet det vill säga laga mat, dockor, möbler att äta vid men det finns också verktyg, 

kontor, frisör, utklädningskläder, affär. Här finns en blandad diskurs hos alla avdelningarna. 

Hemvrån är en plats som inrymmer både pojk- och flickdiskurser. Det var endast hos två som 

jag hade möjligheten att observera just hemvrån, då den på den tredje avdelningen fanns i 

källaren där barnen inte hade egen tillgång till den miljön. Dock så fann jag att rolleken som 

återfinns i hemvrån istället skedde på ett podie med en bokhylla bredvid. Detta blev en buss 

där ett antal syskon och husdjur åkte. Leken på två av avdelningarna i dessa miljöer skedde i 

blandade grupper och med ett samspel över hur leken skulle fortskrida och vem som skulle ha 

vilken roll. Mitt läsfokus var att finna manliga och kvinnliga diskurser men samtidigt 

återfinns det bland begreppen i pedagogernas enkät om den patriarkala ordningen (=att 

samhället följer den manliga normen, en hierarki där männens röst är högst). I leken på 

avdelning 3 så återfinns i observationsprotokollet (bilaga 14) en stark maktdimension där 

pojken i leken är den som bestämmer ytterst hur leken fortskrider. Jag återknyter detta till 

pedagogernas svårighet med att se vad det könsneutrala gör i lärmiljöerna och menar att 

eftersom flertalet inte visste vad detta begrepp betydde och några hade en svag aning så är det 

inte lätt att upptäcka sådant om de själva skulle observera samma situation. I detta fall 

behövdes inte en tillrättalagd miljö som starkt talar till barnen utan barnens egen drivkraft 

räcker för att skapa en hemvrå och kanske ett sätt att visa på sitt intresse för den miljön. 

Rolleken hos de äldsta barnen som var en grupp med flickor präglades av ett icke fungerande 

samspel, där en av flickorna var den som överröstade de andra och gjorde som hon tyckte, 

vilket fick de andra flickorna att glida mellan att vara med och leka själva. Lärmiljön var den 

som höll igång leken när interaktionen mellan barnen inte fungerade fullt ut. Här återfinns 

tvärtemot det vi fann bland pojkgrupperna i bygg och konstruktion, element från en 

pojkdiskurs såsom göra själv, aktiv, egna initiativ, inte lyssna.  
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Dessa tre stora lärmiljöer är även de som återfinns vid Reggio Emilia förskolor i Italien, det 

handlar om miljöer där barnen har dockor, vagnar, kök, matbord, miljöer för bygg och 

konstruktion samt miljöer för skapande. Dessa lärmiljöer kan genom att ljussättas ändra 

skepnad och skapa nya dimensioner för barnens lärande. Mitt bland dessa tre stora lärmiljöer 

återfinns många små miljöer som ofta handlar om sortera, undersöka, klassificera men också 

olika tekniska apparater som overhead, tekniska tillbehör som ficklampor. Läser jag av dessa 

småmiljöer så utstrålar den en manlig diskurs. Det är miljöer som handlar om mycket logiskt 

tänkande, praktisk, teknisk. Detta är delar som finns som manliga egenskaper när man sätter 

det emot de kvinnliga egenskaperna som i detta fall skulle vara sinnlig, kreativ och skapande. 

I dikotomin mellan dessa så vinner alltså den manliga sidan i skapandet av dessa miljöer. 

Olikheterna i lärmiljöerna gör det möjligt för barnen att göra kön på olika sätt och vara 

gränsöverskridande till viss del. Med det menar jag efter min läsning kring vilka diskurser 

kring kön som är representerade så finns också olika diskurser som fokus i olika miljöer. 

Miljöerna är mycket talande till barnen vad som skall göras där; vilket genom att tillföra 

element från den andra diskursen skulle kunna göra miljön mer talande både ur synpunkten 

vad som förväntas av mig här men även i den aspekten kring att kunna vara 

gränsöverskridande och göra kön på olika sätt. En diskurs talar om vad som är möjligt att vara 

här, exempelvis här ska vi vara pojke efter dessa premisser samt att det posthumanistiska 

perspektivet i miljön gör att sakerna som finns i miljön också talar om för barnen vad som är 

möjligt. Genom att blanda samman det posthumanistiska perspektivet där även begreppet 

performativ agent inryms med begreppet kön så kan varje lärmiljön bli en medveten 

blandning av element från Reggio Emilia pedagogiken, läroplanen för förskolan och 

möjligheten att göra kön och vara gränsöverskridande. För att detta skall komma tillstånd 

krävs efter min analys av pedagogernas enkäter och efter det pedagogiska samtalet en större 

kompetens kring de genusvetenskapliga begreppen och genusstrategier. Kompetensaspekten 

återkommer jag till både under rubriken individ och könsneutral. 

Individ 

Individ, barn och det kompetenta barnet är ord som framkommer starkt både i litteratur från 

Reggio Emilia, i den svenska läroplanen och bland pedagoger i förskolan. Vad ligger bakom 

dessa begrepp? Menar pedagogerna att genom dessa begrepp försvinner automatiskt 

dikotomin pojke – flicka och barnen blir jämställda med samma möjligheter? Två olika 

statliga utredningar (SOU 2004:115 & SOU 2006:75) menar att ett individtänk inte skapar 
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jämställdhet mellan könen och lika möjligheter. Att dela upp kön är en grundbult i det 

svenska samhället och kan bara upplösas genom diskussioner kring detta. Kön skapas i varje 

möte och vad innebär då barnens möte med lärmiljöerna i detta fall? Vem är det som skapas? 

Det manliga barnet eller det kvinnliga barnet? 

Individ är enligt pedagogerna en könsneutral varelse, en hen med andra ord, men i 

lärmiljöerna på avdelningarna möter vi både kvinnliga individer och manliga individer. 

Lärmiljöerna skapar dessa individer med sitt budskap. Läser man utifrån de observerade 

lärmiljöerna så kommer barnen att positioneras utifrån det som lärmiljön talar om för dem. Är 

det ett manligt fokus så kommer barnen att positioneras efter det, likaså om det är ett kvinnligt 

fokus i miljön. Möjlighet att kombinera dessa två diskurser gör att möjligheten blir större för 

varje individ, för varje barn att kunna positionera sig och positioneras på olika sätt oavsett 

deras eget biologiska kön. I lärmiljöerna som återfinns på dessa avdelningar ser man en tyngd 

på en pojkdiskurs med förvisso ett starkt kreativt element som hör hemma i flickdiskursen. 

Att få möjlighet att uttrycka sig med många språk är en grundbult inom Reggio diskursen och 

när jag läser denna möjlighet mot könsdiskurserna så hamnar denna lärmiljö inom 

flickdiskursen med alla sina kreativa, sinnliga, vackra, skapande kvinnliga element. Reggio 

och dessa Reggio inspirerade förskolor använder skapande miljöer på många ställen, både 

som ateljéer men också mindre bord där skapande aktiviteter äger rum. Att skapa flertalet 

skapande möjligheter med rötter i flickdiskursen känns som en motvikt till det som anses 

manligt i många av de andra miljöerna. Här återkommer jag till att De Jong (2010) menar att 

integrera miljöerna har gynnsam effekt för både pojkar och flickors interagerande med 

varandra och möjligheten att göra kön och vara gränsöverskridande. Även att planera 

lärmiljöernas placering är av stor betydelse. Här knyts lärmiljöernas oftast enkönade diskurs 

samman med individerna/barnen, pojkar och flickors möjlighet att positionera sig på olika 

sätt. Hemvrå och bygg och konstruktion återfinns på två av avdelningarna. Här ligger de i 

olika rum där en liten interaktion kan ske mellan dessa miljöer, ett sätt för att kunna sudda ut 

linjen mellan dikotomin manligt och kvinnligt. Här finns en lättare möjlighet att glida mellan 

manliga och kvinnliga element, att testa olika kön och vara gränsöverskridande. 

Individ eller barn är för pedagogerna ett sätt att inte se på barnen som pojkar och flickor utan 

att se deras möjligheter att göra vad de vill utan att begränsas av sitt biologiska kön. Dock så 

kan detta synsättet inte utvecklas att bli det som pedagogerna önskar när även flera pedagoger 

nämner att barnen har en biologisk kärna som skapar dem. Forskare som Browne (2004) och 
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Eidevald (2009) menar att det är svårt att använda sig av ett individbegrepp om man som 

pedagog anser att det finns en biologisk kärna som gör att pojkar och flickor är på olika sätt. 

Det räcker inte med att se barn som kompetenta och specifika individer utan även som 

individer som redan är inskrivna i diskurser exempelvis som flickor och pojkar. 

(Eidevald, 2009, s.49).   

När jag för samman mina läsningar av lärmiljön som antingen har manliga förtecken eller 

kvinnliga förtecken med begreppet individ som det används hos pedagogerna så återkommer 

jag åter till kompetensen i ämnet. Lenz Taguchi, Bodén och Ohrlander (2011) påpekar att 

pedagogerna behöver ha både teoretisk kunskap om jämställdhet/genus, men också praktisk 

erfarenhet för att kunna upprätthålla ett jämställdhetsarbete, för att ge barnen goda 

förutsättningar att utveckla en egen könsidentitet. 

Användandet av ordet individ/barn samt synen på lärmiljöer hör starkt samman med det som 

jag kommer ta upp i nästa stycke, nämligen begreppet könsneutral. Här kommer en knut i 

mina undersökningar, när Reggio diskursens könsneutralitet verkligen smälter samman med 

pedagogernas kompetens i genusvetenskap och val av strategi i sitt genusarbete.  

Könsneutral 

Jag börjar med att citera det jag tagit upp i min litteraturbakgrund och tidigare forskning:  

Detta vore inget problem om en könsneutral diskurs verkligen såg kön som 

något neutralt och om det inte existerade några skillnader i hur pojkar och 

flickor, män och kvinnor positionerade sig och positionerades av andra. Det 

problematiska med en könsneutral diskurs är att den inte alls är könsneutral 

(Eidevald, 2009; Browne, 2004, s.14). 

Alla pedagoger använde begreppet könsneutral vid frågor på enkäten, valde könsneutrala 

genusstrategier omedvetna om att dessa strategier tillhörde det könsneutrala synsättet och de 

benämnde också sitt arbete med detta begrepp vid samtalen. Vid min läsning av mitt material 

av lärmiljöerna så fann jag att dessa antingen var manligt eller kvinnligt kodade med en 

tyngdpunkt på manligt. Sätter jag samman min läsning, litteratur och bara pedagogernas 

enkätsvar så hade jag kunnat säga att könsneutral hade kunnat passa in på verksamheterna. 

Med det menar jag att lärmiljöerna gärna har manliga egenskaper och stödjer mer det manliga 

än det kvinnliga egenskaperna. Det är just detta som begreppet könsneutral betyder i 
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litteraturen och forskningen. Vad ligger då bakom detta begrepp hos pedagogerna? All 

forskning visar att det könsneutrala begreppet är allt annat en neutralt. I detta begrepp ligger 

dikotomin man – kvinna, där det manliga är det som väger över i vågskålen. Mitt fokus när jag 

läst mina undersökningar har varit på kön och dikotomin pojke – flicka men i det könsneutrala 

begreppet återfinns andra dikotomier. När man som pedagog använder det könsneutrala 

begreppet när man möblerar sina miljöer uppkommer denna dikotomi: 

Lekmiljöer oberoende av kön – lekmiljöer beroende av kön 

 

Dessa två sidor är inte värda lika mycket. Det är alltid en av sidorna som har större värde. I 

alla dikotomier finns det en maktproduktion närvarande. Lenz Taguchi, Bodén och Ohrlander 

(2011) skriver att om man som pedagog har detta synsätt så är en jämställd förskola således 

en förskola där pojkar och flickor leker i alla miljöer med samma saker och som inte blir 

begränsade av att de är pojkar och flickor. När pedagogernas tankar kring detta begrepp 

kommer upp handlar det om att: 

 se varje människa  

 se varje barn 

 vara sig själv 

 att få möjlighet att göra allt  

 det ska vara öppet synsätt 

 tillåtande klimat 

 vill inte specificera barnens kön, pojke respektive flicka. 

 

Fokuseringen på individen, på barnet kan göra så att pedagogerna missar hur barnen 

positionerar sig i gruppen utifrån sitt biologiska kön. Det finns i detta en maktproduktion som 

är skapad av dikotomin man – kvinna och pedagogerna kan bli könsblinda när deras eget 

fokus är så starkt kring att inte se barnens biologiska kön och vad samhällets normer gör med 

hur barnen positionerar sig och blir positionerade av omgivande normer och värderingar. 

När jag gör läsningen kring detta begrepp blir det könsneutrala sättet att se på 

individen/barnet ett hinder för pedagogerna att observera det andra som sker bortom deras 

egna synsätt som vill att alla barn skall få möjlighet att bli den som de önskar. 

 

Att se alla för den de är, få möjlighet att vara och bli den man vill är ett synsätt som alla 

pedagogerna vill ska spegla deras verksamheter, dock som går på kant med samhällets normer 

och värderingar. Det blir även svårt att till fullo följa dessa saker då medvetenheten kring 

centrala begrepp inom genusvetenskapen saknas till en viss del. Sheridan och Pramling 
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Samuelsson (2009) betonar vikten av att ha ämneskompetens inom det ämnet som man skall 

arbeta med. I genusarbetet är det av vikt att skaffa sig kompetens kring centrala begrepp och 

strategier för att arbeta aktivt med detta i barngruppen. 

 

Alla pedagogerna har på något sätt skaffat sig mer kunskap kring Reggio Emilia genom 

föreläsningar, litteratur och studiebesök i Italien. Diskussioner har förts i rektorsområdet för 

att arbeta fram ett förhållningssätt att arbeta efter. Många diskussioner har skett som handlar 

om lärmiljöer, pedagogens förhållningssätt och de hundra språken men en nyhet för 

pedagogerna är Reggio Emilias könsneutrala grund och att den betyder att de ser en biologisk 

skillnad mellan pojkar och flickor. Även forskare Browne (2004) menar att Reggio Emilia 

inte har problematiserat kön, klass och etnicitet och hur detta kan påverka individerna och 

dess identitetsutveckling. Mitt fokus ligger nu på en av dessa aspekter kön och makten mellan 

de båda könen. Denna dikotomi har inte förts in i diskussionerna hos pedagogerna vilket är 

anmärkningsvärt med tanke på att forskning kring Reggiodiskursen påtalar att de har en 

könsneutral bas vilket inte är i samklang med läroplanen för förskolan (1998, rev 2010) och 

dess inledande avsnitt om värdegrunden. 

 

Bristen på kunskapen kring genusvetenskap hos pedagogerna är inget som speciellt utpekande 

för just dessa enkäter som pedagogerna gjorde utan både min egen uppsats Pedagogers 

kompetens och genusstrategier. Att använda ett reflekterande och utmanande arbetssätt i 

förskolans genusarbete (2014) och Skolinspektionens rapport (2012:7) påvisar att det finns en 

brist i genusvetenskapliga begrepp och vad olika genusstrategier innebär för arbetet med 

barngruppen. Det könsneutrala arbetet blir en mellanväg, för det som är neutralt finns inga 

värderingar i och kan inte uppröra någon. Fast i just detta neutrala gömmer sig något som inte 

alls är neutralt utan som istället befäster den manliga normen i samhället, oftast utan att 

pedagogerna är medvetna om detta. Genom kunskap kring detta så lyfts ögonen och 

pedagogerna kan börja ifrågasätta, utmana och reflektera kring sina lärmiljöer med fokus på 

att barnen skall kunna vara gränsöverskridande och göra kön på olika sätt. Detta 

reflekterande, utmanande, utforskande arbetssätt är det sätt som används när pedagogerna 

arbetar med allt det andra i förskolan. Barnen är inte utan blir! Barn har inte möjligheten att 

bli om vi som pedagoger har förutfattade meningar om vad man som barn skall kunna. Ett 

utforskande, utmanande och reflekterande arbetssätt är att föredra och förekommer hos alla tre 

av avdelningarna jag besökte. Lärmiljöer utformas efter att pedagoger har reflekterat 

tillsammans kring barnens intressen, vilket projekt de befinner sig i och vilket lärande som 
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skall erbjudas barnen i miljöerna. Aspekten att kunna vara gränsöverskridande, göra kön på 

olika sätt i lärmiljöerna är inte parametrar som tas i beaktning. Att aktivt arbeta med olika 

aspekter av genus såsom kön, makt, etnicitet på likadant sätt som allt annat arbete är inte 

påtaglig. Det könsneutrala synsättet har tagit ett grepp kring genusperspektivet vid skapandet 

av lärmiljöerna och när det gäller individ begreppet.  

 

Jag vill knyta samman pedagogernas utforskande, utmanande och reflekterande arbetssätt som 

de använder tillsammans med barnen till att också gälla genusarbetet i lärmiljöerna och i 

mötet med barnen gällande frågor i detta ämne. Pedagogerna måste därför observera hur 

lärmiljöerna och lärande situationerna är utformade för att barnen ska få möjlighet att 

utvecklas efter sina förutsättningar och inte efter sitt kön (Skolinspektionen, 2012:7). Enligt 

Dolk (2013) handlar det om ett aktivt ifrågasättande och utmanade av normer och värden i 

vardagen och att dekonstruera dessa. 

 

Dekonstruktion 

Jag har hittills i min text utgått från kategorierna flicka och pojke. Jag har visat hur dessa 

diskurser är varandras motpoler främst genom hur det är organiserat i lärmiljöerna men även 

hur dessa dikotomier uppkommer vid ett individtänkande och vid användandet av det 

könsneutrala arbetssättet. Nu vill jag försöka undersöka detta med nya ögon, utforska vad som 

finns bortom det som jag skrivit och gräva mig djupare för att utröna om det finns andra 

vinklar på det hela. Jag kommer att återvända till mina tre områden som var lärmiljöer, 

individ och könsneutral vid min dekonstruktion.  

Vi återvänder till citatet som jag använde under läsningen under det könsneutrala begreppet: 

Detta vore inget problem om en könsneutral diskurs verkligen såg kön som 

något neutralt och om det inte existerade några skillnader i hur pojkar och 

flickor, män och kvinnor positionerade sig och positionerades av andra. Det 

problematiska med en könsneutral diskurs är att den inte alls är könsneutral 

(Eidevald, 2009; Browne, 2004, s.14). 

Till detta lägger vi pedagogernas egna ord kring begreppet könsneutral: 

 se varje människa  

 se varje barn 
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 vara sig själv 

 att få möjlighet att göra allt  

 det ska vara öppet synsätt 

 tillåtande klimat 

 vill inte specificera barnens kön, pojke respektive flicka. 

 

Pedagogernas tankar kring ett könsneutralt begrepp hör starkt samman med individ begreppet. 

Tillsammans med mina observationer och frågor så dekonstruerade vi under samtalet detta 

begrepp och även individ begreppet. För forskarna så finns dikotomin pojke – flicka, man – 

kvinna i detta vilket enligt dem gör att det är det manliga som är normen och som omedvetet 

följs i det könsneutrala arbetssättet. Genom att själva utforska djupare och lägga till 

pedagogernas ord så upptäcker jag ett annat sätt att förstå det könsneutrala begreppet. Jag har 

observerat att det finns två olika betydelser, en från forskningsvärlden och en från 

förskolevärlden. Att se varje barn, få vara sig själv, möjlighet att göra det man vill oavsett 

kön betyder just det som dessa ord utläses som. En manlig och kvinnlig sida i en dikotomi 

existerar bara för att de sätts emot varandra. Att vara manlig är inget om det inte sätts emot att 

vara kvinnlig. Bakom pedagogernas ord om det könsneutrala och individ begreppet gömmer 

sig inga dikotomier som betyder mer än det andra. Bakom orden finns ett barn, en individ som 

får möjlighet att vara just det som orden står för. 

 

Låt oss använda ett annat utdrag ur tidigare forskning som fortsatt utgångspunkt i min 

dekonstruktion: 

Två olika statliga utredningar (SOU 2004:115 & SOU 2006:75) menar att ett 

individtänk inte skapar jämställdhet mellan könen och lika möjligheter. Att 

dela upp kön är en grundbult i det svenska samhället och kan bara upplösas 

genom diskussioner kring detta. 

 

Pedagogerna menar dock i samtalen att de har en annan betydelse på individ begreppet: 

Individ eller barn är för pedagogerna ett sätt att inte se på barnen som pojkar 

och flickor utan att se deras möjligheter att göra vad de vill utan att 

begränsas av sitt biologiska kön. 

I förskolevärlden verkar det genuina bakom dessa ord finnas, utan en maktdimension, utan ett 

bråkande med manliga och kvinnliga normer. Förskolan och pedagogerna står utanför 

samhällets debatt om dikotomin manligt och kvinnligt samt att detta positionerar oss som man 
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respektive kvinna. Det finns även här två möjligheter betydelser av begreppet individ, ett som 

forskningen definierar och ett som förskolan står bakom. Barnen möter här en verksamhet 

som arbetar för att barnen skall ses för den de är och ha möjlighet att utvecklas enligt hela sin 

kapacitet. Här återkommer orden vara sig själv, tillåtande klimat, öppet synsätt och att få lova 

att göra allt. 

Lärmiljöerna i förskolan är den tredje pedagogen som skall erbjuda barnen att få göra allt, 

vara tillåtande, ha ett öppet synsätt och där barnen får vara sig själva. Pedagogernas syfte 

när det gäller lärmiljöerna på avdelningen handlar om att observera vad barnens intressen för 

tillfället är, att den ska kunna vara föränderlig, att den ska följa projektet på avdelningen och 

vara en del av Reggiodiskursen. Pedagogerna själva medger att det inte finns ett genustänk 

när de möblerar lärmiljöerna. Jag skapar här själv en dikotomi: 

Lärmiljö efter Reggio – Lärmiljö efter genus 

Översätter du denna dikotomi med andra begrepp från genusvetenskapen blir dessa: 

Könsneutrala lärmiljöer – Normkritiska lärmiljöer 

Vad händer då bakom förskolornas lärmiljöer som består av både pojk – som flickdiskurs och 

är allt annat än könsneutral. Reggio Emilia har en könsneutral grund men i deras miljö 

gömmer sig både manliga och kvinnliga element. Jag går bakom alla begrepp och öppnar upp 

genom att påstå att den blandade miljö som finns, det vill säga miljöer som både har manliga 

och kvinnliga fokus, är en grund att stå på när det gäller lärmiljöer.  Det könsneutrala 

återspeglas inte här i utan det finns en mångfald av både manliga och kvinnliga begrepp att 

utforska för barnen. Att Reggio Emilia i lärmiljöer eftersträvar en mångfald och många 

möjligheter att undersöka och utforska både själv och tillsammans med andra återfinner vi i 

litteraturen så dekonstruktionen här handlar inte om mångfalden i miljön utan handlar om att 

utifrån ett könsperspektiv komma bakom mångfalden och utforska om denna mångfald stärker 

möjligheten att göra kön och att vara gränsöverskridande. Bara genom att observera 

lärmiljöerna och barnens interagerande i dessa kan jag efter att ha läst dem observerat att 

mångfalden i miljöerna berikar barnen att utvecklas och med ett tillägg av normkritiskt arbete 

hos pedagogerna så kan Reggio Emilias miljöer skapa stora förutsättningar för barnen att 

utvecklas i en mångfald av språk.  

Lärmiljöerna som återfanns på avdelningarna uppvisade en mångfald inom både pojk – och 

flickdiskursen dock oftast med att en lärmiljö tillhörde den ena eller andra sidan. Med detta 
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menar jag att bygg och konstruktion innehöll många manliga element vid materialvalet såsom 

klossar, rör, kakelplattor, burkar, bilar. Konstruerandet och det tekniska är manliga element 

som uttrycks. Likaså innehåller ateljén och de olika skapande miljöerna kvinnliga element 

med sin kreativa, sinnliga, vackra, skapande sida. För att tydligare visa på dessa motsatser och 

hur det har varit under historien så vill jag i tabellform presentera hur man inom feministisk 

forskning och i ett historiskt perspektiv tydliggjort hur det manliga och kvinnliga ordnats till 

varandras motsatser. Detta visar också att det manliga placerats som överordnat och mer 

värdefullt än det kvinnliga. 

Tabell 1. Dikotomier  

Manligt Kvinnligt 

Kunskap (accepterad visdom) 

Positivt 

Intellekt, huvud, ande (idéer) 

Kultur 

Det rationella 

Kyla 

Ordning 

Kontroll 

Objektivitet (upptäckten av de utanför) 

Fakta 

Målorientering 

Ljus 

Skriven text 

Apollo som solen och himlen 

Det offentliga 

Seende 

Avskild, oberoende 

Lineärt 

Ideala (fixerade) former 

Hårt 

Dualistiskt 

 

Okunnighet (det ockulta och tabubelagda) 

Negativt 

Kropp, livmoder (kött, blod) 

Natur 

Känslor och det irrationella, relationella 

Hetta 

Kaos 

Låt gå, släppa taget, tillåtande, spontanitet 

Subjektivitet (det immanenta/innanför) 

Konst, poetisk, sanning, metafor 

Processorientering 

Mörker 

Talad tradition, myter 

Sophia som jord – grotta – måne 

Det privata 

Lyssnande 

Beroende 

Cyklist 

Förändring, rörelse 

Mjukt 

Helhetligt 

 

( Med inspiration av Palmer, 2005) 
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Det blir med denna uppställning tydligt hur Reggio Emilia som diskurs inte bara har velat 

upplösa några av dessa dikotomier (exempelvis det rationella – känslor, det irrationella) utan 

även hur man också ofta framhäver den högra (kvinnliga) sidan i dessa hierarkiskt ordnade 

dikotomier (tillåtande spontanitet, subjektivitet, konst, poetisk sanning, metafor, 

processorientering, lyssnande, cykliskt, förändring, rörelse, mjukt). Det betyder att man 

värdesatt det som traditionellt förknippats med det kvinnliga och därmed också det 

underordnade.  

Dessa dikotomier härstammar från långt tillbaka i historien. Dessa dikotomier som samhället 

delas in i kallas av Hirdman (2001) den patriarkala ordningen och har funnits så mycket 

längre än den utvecklingspsykologiska grund som Reggio vilar på från första början. I den 

utvecklingspsykologiska teorin framkommer barnet som ett pojkbarn och ser vi bakom 

Reggiodiskursen så kan vi hämta svar därifrån angående deras grund i det könsneutrala 

arbetet. Läser vi bakom dessa avdelningars Reggioinspirerande arbetssätt så kan vi öppna upp 

för att pedagogernas syn inte baseras på samma grund som de italienska pedagogernas. Genus 

är som sagt föränderligt i den kulturella kontexten och här tar jag hjälp av vad den svenska 

kontexten gör med genusbegreppet och synen på två kön. Den svenska läroplanen hjälper 

pedagogerna att förändra Reggio när den pedagogiken kommer in i den svenska kontexten, 

dock omedvetna om att detta styrdokument hjälper dem att färdas i en riktning mot 

normpedagogiken. Normpedagogiken handlar enligt Dolk (2013) om att man som pedagog 

aktivt ifrågasätter, analyserar, bråkar och utmanar rådande normer. Detta gör man tillsammans 

med barnen och tillsammans dekonstruerar man normerna runtomkring. Lenz Taguchi, Bodén 

och Ohrlander (2011) menar att genom ifrågasättandet kan det bli möjligt att lösa upp fasta 

kategorier i samhället rörande kvinnligt, manligt, sexualitet, handikapp, mångkulturellt m.fl. 

Som pedagog ligger utmaningen i att tänka annorlunda kring kön och hur jag som pedagog 

kan arbeta praktiskt med detta i vardagen för att konkret påvisa och synliggöra orättvisor, 

maktrelationer, outtalade föreställningar om kön, sexualitet mm.  

Tidigare i min uppsats tog jag upp om den språkliga vändningen och genom den så skapar jag 

förståelse för ord och tecken och orden går bara att förstå mot de andra orden och tecknen. 

När vi beskriver vår verksamhet, ja hela vår omvärld klassificerar vi den och tvingar in den i 

olika kategorier. Våra beskrivningar skall därmed inte ses som speglingar av en verklighet 

utanför språket utan som konstruktioner. Pedagogernas ord av sin verksamhet måste sättas i 

förhållande till de motsatsord som existerar. De starka diskurser som uppkommer i 

verksamheterna och som jag har velat uppmärksamma kan sägas vara styrande och dominanta 
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men det går att utmana och till och med förändra dessa genom att börja uppmärksamma dem. 

Genom dekonstruktion kan vi tillsammans förstå att de dikotomier som uppkommer i 

lärmiljöerna, genom individ begreppet och det könsneutrala arbetssättet inte bygger på några 

sanningar utan är konstruktioner i den verklighet som vi just nu befinner oss i. Därmed kan vi 

plocka isär dem och försöka se på dem på nytt sätt, skapa nya betydelser i dem som blir nya 

konstruktioner av den verklighet vi befinner oss i nu. Pedagogerna har tillsammans med mig 

genom samtalen börjat undra, ifrågasätta både ordens betydelse i denna verklighet mot ordens 

betydelse i deras egen verklighet. Genom att med nya ögon observera språket (med språket 

menar jag allt språk, inte bara det verbala utan även tingens språk) kan vi ändra betydelser för 

vad detta språk betyder eller säger till oss. Det kräver dock att det reflekterande, utforskande, 

ifrågasättande, utmanande arbetssättet som används för övrigt i förskolan används av 

pedagogerna här också och för att komma dit krävs det som i vilket annat ämne som helst 

ämneskompetens. Vikten av detta tar flertalet forskare upp såsom Sheridan och Pramling 

Samuelsson (1999), Lenz Taguchi, Bodén och Ohrlander (2011) och Dolk (2013). 

Min förhoppning är att läsaren liksom jag känner hur dessa begrepp och begreppspar kanske 

kan framträda som varandras motsatser språkligen men att detta sätt att tänka, även om det är 

starkt, lätt kan sättas ur spel, åtminstone för stunden. Jag har också velat visa hur en 

medvetenhet om de dominerande diskurserna kring kön kan öppna upp för andra möjliga sätt 

att tänka. Detta kräver mer kompetens hos pedagogerna för att kunna observera och finna 

dikotomier som sedan kan utmanas och ifrågasättas. Kanske kan vi då ändra betydelser på 

orden? Kan vi då sätta dikotomierna ur spel? Öppna upp för en bredare arena för båda könen 

där dagens motsatsord (se bilaga 1) inte är motsatser utan ord som tillhör alla oavsett kön. 

Dessa dikotomier upplöses för att skapa en bred arena där ordet gränsöverskridande inte 

behöver finnas för orden tillhör alla, pojke som flicka, kvinna som man. Avslutar här min 

analys med många fler frågor än innan starten och övergår till en avslutande diskussion. 

Avslutande diskussion 

Jag återvänder till Reggio Emilia i Italien för att börja med att där menar pedagogerna att 

barnen skall lära sig ha en kritisk syn på samhället för att kunna vara med och förändra samt 

utveckla det. Likaså är det så att barnsynen hänger samman med människosynen och den har i 

sin tur att gör med de grundläggande värderingarna. Till sist så skall Reggio Emilia 

pedagogiken vara öppen för en mångfald av olika perspektiv (Åberg & Lenz Taguchi, 2007; 

Forsell, 2011; Kragh – Muller, Orestad Andersen & Veje Hvitved, 2012). Läser jag dessa 
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meningar rakt av så framstår det för mig som att Reggio Emilia är lösningen på genusarbetet. 

Det är klappat och klart känns det som men sedan börjar jag krafsa på ytan för att sedan dyka 

djupare bakom alla orden. Det visar sig att bakom orden gömmer det sig en olikhet i synen på 

barnen, det vill säga att pojkar och flickor är olika i grundkärnan. Vad händer då när denna 

pedagogik kommer in i den svenska kontexten och möter läroplanen för förskolan? Reggio 

Emilia pedagogiken är nämligen inget som kan tas rakt av och inte förändras utan det sker 

något när den möter en annan kontext. I Sverige tog man tillfället i akt att ta tillvara på 

möjligheten att problematisera förgivettagna dikotomier och då i första hand vuxen – barn 

men även teori – praktik och fantasi – kunskap (Dahlberg, Moss & Pence, 2002). I mitt möte 

med pedagogerna så blir det tydligt under samtalen att dessa saker har diskuterats mycket och 

pedagogerna har synen på barnen som kompetenta och där teori och praktik blandas genom 

att använda sig av ett lustfyllt lärande tillsammans med barnen och på detta sätt får barnen en 

ny kunskap med sig. Här hade jag också kunnat stanna och konstaterat att barnsynen och 

lärandesynen har utvecklats enormt under åren och att pedagogerna arbetar efter att varje barn 

blir till något i varje möte. Barnen är inte något förutbestämt utan de blir något tillsammans i 

mötet med antingen andra individer eller med miljön.  

Detta synsätt är väl uttalat anser jag hos dessa pedagoger och i deras miljöer kan jag se deras 

tankar kring att barn blir konstruerande, sorterande, byggande, skapande, samtalande, 

interagerande men jag ser inte att barnen blir gränsöverskridande eller har möjligheten att bli 

olika kön i en och samma lärmiljö. Jag ser miljöer som är både manligt och kvinnligt kodade 

men sällan återfinns båda elementen integrerade med varandra i samma lärmiljö. Den tredje 

pedagogen, lärmiljön, skall vara utformad så att det finns olika lärandefokus där. Jag kan 

utläsa många olika lärandefokus som handlar om teknik, bygg, matematik, skapande i många 

olika former och så vidare men likväl här tappar pedagogerna lärandefokus kön och 

gränsöverskridande. Att det blir så är inte konstigt när enkäterna sammanställs och visar att de 

olika genusvetenskapliga begreppen är svåra att definiera för pedagogerna. För precis som de 

andra ämnena exempelvis matematik, svenska, teknik så är genus ett ämne i sig som också 

kräver ämneskompetens för att behärska. Hur barn agerar manligt, kvinnligt, kön och genus 

beror på miljön runtomkring dem. Förskolan är en plats där genusbegreppet kan utmanas i 

miljön, omförhandlas och förändras (Fagerström & Nilsson, 2008; Martinsson & Reimers, 

2008). 

Samtidigt som jag genom enkäterna får svar på att ämneskompetensen måste breddas i 

genusämnet så får jag samtidigt genom samtalen svar från pedagogerna vad de menar med 
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könsneutralt arbetssätt och individ begreppet. Pedagogerna vill annat med detta begrepp. De 

vill att vi skall vara individer som får lov att utvecklas och vara som vi vill vara utan att vårt 

biologiska kön skall sätta ramar. I en värld där ordet neutral betyder just ett nolläge så hade 

det fungerat utmärkt, men nu finns samhällets normer och värderingar omkring oss. Normer 

och värderingar som höjer de manliga egenskaperna och som berättar för oss hur vi skall 

positionera oss som man respektive kvinna. Därför kan inte pedagogernas definition av 

begreppen individ och könsneutral ses som optimala för bakom dessa så gömmer sig det 

manliga idealet som samhället men även utvecklingspsykologin har bestämt. 

Det räcker inte med att se barn som kompetenta och specifika 

individer utan även som individer som redan är inskrivna i diskurser 

exempelvis pojkar och flickor (Eidevald, 2009. s.49). 

Genom att skaffa sig en kompetensgrund som bygger på teori och inte tyckande och tänkande 

så leder detta till att pedagogernas ögon öppnas och andra saker kommer i deras fokus. 

Kunskap gör att man observerar andra saker; vilket inte är lustigare här än i något annat ämne. 

Inte lustigare för dessa pedagoger som för mig själv. Jag själv som också vandrat denna 

genusväg och sagt många av dessa saker som just dessa pedagoger sagt men som genom mer 

kunskap och reflektioner förändrat mitt synsätt. 

Miljön och materialet kan förändras när pedagogernas kompetens ändras så att barnen kan 

vara gränsöverskridande och göra kön på olika sätt. Viktiga faktorer enligt mig men även 

enligt Lenz Taguchi, Bodén och Ohrlander (2011) är att det på väggarna skall finnas 

dokumentation och bilder på olikheter som finns i vårt samhälle. Likaså skall materialet i 

miljöerna påvisa olika könade positioner. Vad finns det för pussel, böcker, utklädningskläder, 

material i bygg som påvisar den manliga sidan men likväl den kvinnliga? Författarna ovan 

poängterar starkt vikten av att barnen skall kunna utforska kön, etnicitet, olikheter, likheter, 

makt och så vidare oavsett om det finns närvarande i barngruppen. Det finns i samhället och 

det är för detta samhälle som vi rustar barnen i förskolan och skolan. 

I läroplanen för förskolan (1998, rev.2010) finns meningen: ”Förskolan ska motverka 

traditionella könsmönster och könsroller” (s.5). Ställ dig då frågan, vad betyder det att 

motverka traditionella könsmönster och könsroller? Om formuleringen på denna mening 

ändrades till förskolan ska erbjuda barnen många möjligheter till att göra kön på och rika 

tillfällen att kunna vara gränsöverskridande, får det en tydligare innebörd i vad förskolan 

skall erbjuda i både miljö och arbetssätt?  
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Ställ er framför era lärmiljöer och tänk på denna mening när du observerar vad som finns i 

miljön. Vad är det för kön som är det som väger tyngst i denna lärmiljö? Vad kan vi göra för 

att det skall finnas av båda sidor i denna miljö? Hur är miljöerna placerade i förhållande till 

varandra? Hur påverkar det barnen att kunna vara gränsöverskridande? Hur visar vi i våra 

miljöer på mångfalden som finns i samhället? Hur utmanar och utforskar jag denna mångfald 

med barnen? Vad visar vår dokumentation kring detta? 

Vi använder inte några genusglasögon när vi möblerar våra lärmiljöer utan vi utgår från 

barnens intressen och våra projekt påtalar alla de tre arbetslagen. Loris Malaguzzi menar att 

barnen berövas många av sina 100 språk genom lärmiljöernas utformning och pedagogik. 

Reggio Emilia pedagogiken skall erbjuda barnen många olika sätt att bli genom sitt starka 

fokus på olika sätt att uttrycka sig på men jag vill hävda att i den italienska kontexten och den 

svenska kontexten försvinner några språk ändå när möjligheten att göra kön på olika sätt och 

vara gränsöverskridande inte återfinns på det medvetna sätt som andra aspekter återfinns i 

lärmiljöerna.  

Pedagogernas arbete med könsneutrala miljöer som betonar att kön inte skall ha någon 

betydelse på förskolan och att alla skall behandlas efter den individ de är blir till en skyddad 

verkstad när kön finns ändå där mitt ibland oss. När pedagogerna har sina könsneutrala och 

individ glasögon på sig är det lätt att missa hur barnen positionerar sig utifrån sitt biologiska 

kön. Samhället talar så starkt om ”rätt” sätt att vara flicka och pojke på och detta finns 

ständigt närvarande och måste arbetas med oavsett om pedagogerna själva vill att det skall 

vara på det andra sättet. Genom det normkritiska arbetssättet och medvetna miljöer sett ifrån 

ett genusperspektiv skapar vi en grund för barnen att kritiskt kunna förhålla sig till samhällets 

normer och värderingar. Nu är vi åter tillbaka till en av grunderna i Reggio Emilia 

pedagogiken, att barnen skall kunna vara med och förändra samhället. Nu skall vi genom att 

pedagogerna får mer ämneskunskap i genusvetenskapliga begrepp och strategier ge den 

meningen en annan innebörd i den svenska kontexten. Idag är idag men framtiden är barnens 

så låt de vara med och förändra den genom att ge dem verktygen till att göra detta! 

Metoddiskussion och vidare forskning 

Studiens syfte var att undersöka lärmiljöer, den så kallade tredje pedagogen, i Reggio Emilia 

inspirerade förskolor sett ur ett genusperspektiv. För att kunna få en bred bas för ett resultat 

valde jag inte bara att observera lärmiljöerna på avdelningarna utan jag gjorde en 

förinventering hos pedagogerna vad de hade för kompetens kring viktiga centrala begrepp 
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samt en uppföljning med ett pedagogiskt samtal med arbetslaget. Jag anser att dessa tre 

metoder var ett bra val för att kunna få med många av de aspekter som påverkar hur man 

arbetar. Här fick jag både bakgrund, nuläge och en diskussion kring dessa två i och med det 

pedagogiska samtalet.  

 

I efterhand kan jag känna att nu fick jag en bredd på hur pedagoger arbetar på olika Reggio 

Emilia inspirerade förskolor men hade gärna undersökt djupare på en avdelning för att kunna 

både göra fler observationer och haft fler pedagogiska samtal med pedagogerna. Detta skulle 

kunna vara en vidare forskningsfråga, det vill säga att undersöka samma sak mer djupgående.  

 

Dock så fick jag med mig ett resultat som dels blev en fortsättning på min kandidatuppsats 

som handlade om pedagogers kompetens i genusvetenskapliga begrepp och genusstrategier 

men mer ingående på ett speciellt fokus nämligen lärmiljöer och Reggio Emilia.  Resultatet i 

undersökningen det vill säga att det finns en bristande kunskap i genusämnet som i sin tur gör 

att pedagogerna inte har möjlighet att observera det som verkligen sker i barngruppen eller 

hur lärmiljöerna är utformade efter ett specifikt kön styrktes av vad den tidigare forskningen 

och litteraturen kommit fram till. Att Reggio Emilia i Italien har ett könsneutralt synsätt som 

baseras på att man som pedagog tror att det finns biologiska skillnader som påverkar hur vi 

blir var en stor nyhet för alla pedagogerna och inget som de berört vid sina diskussioner i 

rektorsområdena. Genom dessa undersökningar anser jag att jag besvarade mina 

frågeställningar och att dessa styrktes av tidigare forskning gjorde att den fick hög validitet. 

Ser jag till Brymans (2011) justerade kriterier kring validitet som handlar om trovärdighet, 

överfarbarhet och konfirmering så anser jag att resultaten är trovärdiga och överförbarheten 

anser jag också vara relativt hög då både tidigare forskning och min egen visar på samma 

saker, det vill säga att den bristande kompetensen i genusämnet och kring grunden i Reggio 

pedagogiken gör det svårt att observera lärmiljöerna utifrån ett genusperspektiv. Fokuserar vi 

på det sista kriteriet, konfirmering, anser jag att mina egna åsikter och förutfattade meningar 

innan undersökningen inte har påverkat undersökningen att bli negativ till sin karaktär utan 

mina åsikter har kommit fram till det som jag har observerat och samtalat med pedagogerna 

om.  

 

Ovan skrev jag om att fortsätta forska mer djupgående med ett arbetslag. Jag skulle vilja 

undersöka vad inhämtande av mer kunskap i genusvetenskapen skulle göra för både 

lärmiljöerna, genusstrategierna som pedagogerna väljer att arbeta efter och vad den 
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kompetensen gör när de utmanar och diskuterar Reggio Emilia pedagogiken. Detta är en 

undersökning som enligt mig bör bedrivas under en längre period, minst ett år, eller allra helst 

under en doktorand period. Genom att bedriva denna forskning hoppas jag att jag hade kunnat 

statuera ett exempel på vad kompetens inom genus gör för verksamheten och barnens 

möjligheter att möta samhället mer kritiska och mer öppna för att se varandra för de individer 

de är. 
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Bilaga 1 Manliga respektive kvinnliga egenskaper 

 

 
Intuition 

 

 
Logisk 

 
Osäker 

Bra lokal- 
sinne 

Inkänn- 
ande 

 
Teknisk 

 
Mjuk 

 
Principfas

t 

 
Auktoritär 

 

 
Gråta 

 
Krigare 

Ta hand 
om 

Hävda din 
rätt 

 
Trösta 

Dejta och 
betala 

Krama sin 
kompis 

 
Ha kjol 

 

 
Köra snabbt 

 
Vara varm 

 
Slåss 

 
Vara rar 

 
Tuff 

 
Laga mat 

 
Självsäker 

 
Boxas 

Gilla 
blommor 

 
Praktisk 

 
Fnittra 

 
Ha slips 

Noppa 
ögon- 

brynen 

Bygga 
muskler 

 
Söt 

 
Barnkär 

 

Gilla 
spänning 

Duka vackert Ha sex med 
ånga 

 
Banta 

 
Tävla 

Gå i 
högklackat 

 
Självständ

ig 

 
Aggressiv 

 

 
Omtänksam 

 
Ta initiativ 

Ha nagel- 
lack 

 
Bära kniv 

Visa 
känslor 

Bygga 
saker 

Tvivla på 
sig själv 

Sentimen- 
Tal 

 
Ta för sig 

 

Visa omsorg  
Spotta 

 
Empatisk 

 
Rapa 

Ha en 
bästis 

Vara en 
hjälte 

 
Påhittig 

Använda 
mascara 

 
Bestämma 

Krav på att 
vara snygg 

 
Aktiv 

Pluta med 
läpparna  

Makt och 
status 

      Prata 
    problem 

Vit färg: Vad vi ofta uppfattar som manliga egenskaper/aktiviteter. 

Svart färg: Vad vi ofta uppfattar som kvinnliga egenskaper/aktiviteter. 

(Josefsson, 2005) 
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Bilaga 2 Informationsbrev 

 

 

Till verksamma pedagoger 

Mitt namn är Caroline Wiking och jag läser en kurs i pedagogik vid Umeå universitet. Denna 

kurs innefattar en magisteruppsats och jag har valt att undersöka lärmiljöer, det vill säga den 

tredje pedagogen, på Reggio Emilia inspirerade förskolor. Jag har valt att ha på mig 

genusglasögonen under denna uppsats. Min undersökning innefattar en liten enkät för 

arbetslaget för att få en bakgrund, en observation av lärmiljöerna och barnens agerande under 

en förmiddag samt ett återbesök där vi samtalar kring vad min analys visat samt era tankar.  

Om du har fått detta brev så är det för att jag vill att du skall delta i min studie. Ditt 

deltagande är helt frivilligt men jag hoppas att du vill vara med under mina olika 

undersökningar och hjälpa mig i min forskning kring lärmiljöer, genus och Reggio Emilia. 

Undersökningen och dess resultat kommer att presenteras i form av en uppsats vid Umeå 

universitet. Undersökningen följer Vetenskapsrådets kriterier för hur en undersökning skall gå 

till, allt för att garantera din konfidentialitet. 

Jag är mycket tacksam för din medverkan! 

Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta: 

Caroline Wiking 

Tel: 072-3115352 

Mejl: carolinewiking@hotmail.com 

Handledare: Katarina Weinehall 
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Bilaga 3 Informationsbrev 

 

 

Till vårdnadshavare 

Mitt namn är Caroline Wiking och jag läser en kurs i pedagogik vid Umeå universitet. Denna 

kurs innefattar en magisteruppsats och jag har valt att undersöka lärmiljöer, det vill säga den 

tredje pedagogen, på Reggio Emilia inspirerade förskolor. Jag kommer att vara med under en 

förmiddag i barngruppen för att observera lärmiljöerna, materialet och vad barnen gör i dessa. 

Jag kommer att använda mig av papper och penna vid mina observationer, inga kort eller film 

på barnen kommer att förekomma. Jag är intresserad av miljön främst och vad den ”säger” till 

barnen. Inget av barnen kommer att figurera i min uppsats utan fokus är på lärmiljön.  

Undersökningen och dess resultat kommer att presenteras i form av en uppsats vid Umeå 

universitet. Undersökningen följer Vetenskapsrådets kriterier för hur en undersökning skall gå 

till, allt för att garantera att allt är konfidentiellt. 

Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta: 

Caroline Wiking 

Tel: 072-3115352 

Mejl: carolinewiking@hotmail.com 

Handledare: Katarina Weinehall 
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Bilaga 4 Enkät 

Enkät i genusvetenskap 

Underlag för magisteruppsats i pedagogik vid Umeå universitet 

 

Nedan finner du några frågor som kommer att vara en förundersökning i min studie av 

lärmiljöer, den tredje pedagogen, sett ur ett genusperspektiv. 

 

Var vänlig och markera det svar som passar dig bäst eller skriv ditt svar på raderna.  

 

1) Definiera begreppet genus?____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2) Ett annat begrepp inom genusvetenskapen är den patriarkala ordningen, vad står det 

begreppet för?____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3) Ett tredje begrepp som jag vill att du definierar är norm, vad står det begreppet för? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
4) Utgår din inställning till pojkar och flickors beteenden från att de är biologiskt 

betingade eller socialt betingade? Pojkar och flickors beteenden är: 
□ biologiskt betingad 

□ socialt betingat 

 

 

5)  Förskolan skall motverka traditionella könsmönster, vad innebär det för dig? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

HT 2014 
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6) På vilket sätt arbetar ni i ditt arbetslag med genusämnet? 

□ Tänker på vårt förhållningssätt 

□ Tänker på hur vi pratar med barnen 

□ Låter alla barnen få möjlighet till allt i förskolan 

□ Utforskar och analyserar tillsammans med barnen kring kön, genus, etnicitet, 

orättvisor. 

□ Skapar neutrala lekmiljöer  

□ Ändrar namn på lekmiljöer 

□ Låter pojkar träna på speciella flickegenskaper och flickor träna på speciella 

pojkegenskaper 

□ Arbetar med olika maktdimensioner 

□ Avdelningens miljö är utformad så barnen har rika möjligheter att utforska 

könstillhörighet, etnicitet, olikheter i familjeförhållanden, orättvisor mm 

□ Tänker på vad vi handlar för leksaker 

□ Utmanar, ifrågasätter barnen aktivt som pedagog i genusrelaterade ämnen såsom 

olika kön, sexualiteter, funktionsförmågor, familjeförhållanden mm 

□ Ser barnen som individer 

 

7) Har du gått någon fortbildning i genusvetenskap? 

□ Ja 

□ Nej 

 

8) Tycker du att du har tillräckligt med kunskap för att arbeta genusinriktat/ 

genusmedvetet? 

□ Ja 

□ Nej 

 

Tack för din medverkan!  

 

Caroline Wiking 
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Bilaga 5 Observation 

 

 

Lärmiljö Material Manligt/ 
kvinnligt 

kodat 

Med vad  
leker  

hon/han? 

Vilka är i 
lärmiljön? 

+ 
Samspel? 

Vad visar 
dokumenta-

tionen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 



74 

Övergripande observation: 

 Var befinner sig pojkarna? Flickorna? Vad gör de? Samspel? 
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Bilaga 6 Intervjuguide 

Dessa frågor var de som jag hade med mig som stöd i mitt pedagogiska samtal. Frågorna kom 

jag fram till efter att ha analyserat enkäterna och sammanställt mina observationer. 

 Vad har bestämt på vilket sätt ni möblerat i verksamheten? Syfte? 

 Vad skulle ni kunna göra för att barnen/individen/pojken/flickan får möjligheter att 

göra kön på olika sätt i dessa lärmiljöer?  

 På vilket sätt kan barnen enligt er vara gränsöverskridande och göra kön i er 

lärmiljöer när ”endast” ett kön är representerat i lärmiljön? 

 Oftast när man som pedagog möblerar om i lärmiljöerna för att locka båda könen 

till utforskande och lek tillsammans så ser man att flickorna gärna anammar den 

nya möbleringen och utökar sin lekrepertoar, är mer könsöverskridande. Varför är 

det på det sättet tror ni? 

 I enkäterna har jag sett att några har och andra har inte gått någon genusutbildning 

men oavsett det svaret så är definitionerna av begreppen oklara och det 

gemensamma för er alla är att ni anser att ni arbetar könsneutralt. Vad innebär det 

könsneutrala arbetssättet för er? 

 Hur kommer det sig att ni inte använder det mer aktivt i genusarbetet, 

värdegrundsarbetet? 

 Vem är individen, det kompetenta barnet? Vad är er definition på det kompetenta 

barnet? 

 På vilket sätt anser ni att ni ger barnen/individen/pojken/flickan möjligheter att 

utvecklas som individ? 

 Är ni medvetna om detta synsätt både inom Reggio och inom ert arbetslag? Anser 

ni detta vara förenligt med den svenska läroplanens värdegrund? 

 Om ni anser att det beror på det sociologiska, att barn BLIR inte ÄR så hur blir då 

barnen i en könsneutral miljö? Vilka gränsöverskridande möjligheter skapas efter 

en miljö som höjer de manliga egenskaper? 

 Vilken teoretisk grund har ni pedagoger för detta arbetssätt? Utbildning? 

Litteratur?  

 För att arbeta med Reggio har ni skaffat er kunskap kring inriktningen, varför har ni 

inte gjort det i genusvetenskap? 

 Känner ni att ni kommer att reflektera, diskutera, ändra osv.  något i er 

verksamhet? 
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Bilaga 7 Avdelning 1 

 

Lärmiljö Material Manligt/ 
kvinnligt 

kodat 

Med vad  
leker  

hon/han? 

Vilka är i lärmiljön? 
+ 

Samspel? 

Vad visar 
dokumentationen? 

Bygg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klossar 

Brädor 

Burkar 

Speglar 

Stenar 

Gubbar 

Färgade djur 

Kakelplattor 

Små färgade 

klossar 

Kaplastavar 

Byggbord 

Podie 

Pinnar  

Manligt 

kodat 

De leker med 

olika djur, bilar, 

klossar och på 

podiet. 

2 pojkar som leker någon 

form av rollek/familje- 

lek.  

Pratar mycket genom djuren, 

djuren pratar mycket. De 

diskuterar hur leken skall 

fortsätta. Ibland blir rolleken, 

bredvidlek, för att sedan 

återgå till rollek. 1 pojke 

tillkommer, de förklarar 

leken. Frågar om han kan få 

en drake. Leker mer vid 

sidan inte I leken.  

I lärmiljön finns 

ingen 

dokumentation. 

 Lärmiljö bygg- och konstruktion. 
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Bilaga 8 Avdelning 1 

Lärmiljö Material Manligt/ 
kvinnligt 

kodat 

Med vad  
leker  

hon/han? 

Vilka är i lärmiljön? 
+ 

Samspel? 

Vad visar 
dokumentationen? 

Dockis / 

Hemvrå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frisör 

Utklädning, 

speciellt 

klänningar. 

Hattar 

Masker  

Spis, skåp 

Telefon 

Dockor 

Mat 

Korgar   

Bord 

Stolar 

 

Kvinnligt 

kodat 

De sitter först 

vid bordet, 

dukar fram, 

börjar gå och 

hämta saker, 

leker sedan 

affär. 

3 flickor & 1 flicka som tittar 

på.  

Pratar först mycket med 

varandra. 2 av flickor 

samspelar mest. En av dem 

sitter vid ett tangentbord 

och pratar med den ena 

flickan om vad hon köpt i 

affären. En av flickorna 

börjar tramsa mycket och 

den ena flickan finner sig 

mer i detta, den tredje 

flickan verkar vilja leka 

”ordentligt” och försöker 

prata med dem. 1 flicka tittar 

fortfarande bara på vad de 

gör. Flickan som vill leka 

ordentligt leker själv istället. 

Sedan styrs leken upp och 

affärsleken fortsätter, till 

trams igen av den ena 

flickan, styrs upp igen för att 

börja tramsas igen. 3:de 

flickan väljer åter att leka 

själv. 

I lärmiljön finns 

ingen 

dokumentation. 

Lärmiljö Dockis/Hemvrå 
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Bilaga 9 Avdelning 1 

Lärmiljö Material Manligt/ 
kvinnligt 

kodat 

Med vad  
leker  

hon/han? 

Vilka är i lärmiljön? 
+ 

Samspel? 

Vad visar 
dokumentationen? 

Ateljén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna 

aktivitet, 

pinnar, 

limpistol 

men annars 

är denna 

ateljé fylld 

med 

naturmateria

l, t.ex.  

pinnar, 

stenar, 

kottar, 

bokfrön, 

växter. 

I fönstret är 

det saker 

som är där 

för att 

försköna, 

låta ögat vila 

på mm 

Mycket 

sinnligt och 

kreativt 

material som 

kopplas till 

det kvinnliga 

men även 

med attibut/ 

tillbehör som 

hör mer till 

den manliga 

världen och 

att 

konstruera t. 

ex. limpistol, 

hammare, 

rep att knyta 

samman. 

Limmar en koja 

inne på 

avdelningen, 

samma koja 

som finns i 

deras skog. 

1 pojke och 1 flicka. Inget 

direkt samspel dem emellan 

utan mest när pedagogen 

kommer in i rummet. Hon är 

både där och på andra 

ställen samtidigt. Flickan 

tittar på först. De har ett 

foto av kojan i skogen. När 

den andra limpistolen 

kommer så limmar båda ett 

tag men de pratar inte med 

varandra utan bara med 

pedagogen. 

Dokumentation kring 

ett växt/odlarprojekt 

samt ett annat 

projekt om fåglar.  

Lärmiljö Ateljé 
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Bilaga 10 Avdelning 2 

Lärmiljö Material Manligt/ 
kvinnligt 

kodat 

Med vad  
leker  

hon/han? 

Vilka är i lärmiljön? 
+ 

Samspel? 

Vad visar 
dokumentationen? 

Projektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektor 

Ipad 

App Gravity 

Ljusspel på 

väggen 

Spetstyg 

mellan 

bänkar 

Finns även 

byggmaterial 

precis 

bredvid, 

djur, klossar, 

naturmateria

l. 

Manligt 

kodat 

Barnen har 

igång appen 

Gravity på 

ipaden. Ett av 

barnen styr 

appen därifrån 

och genom 

spetstyget 

flödar ljusspelet 

och barnen 

både ligger 

under tyget, 

ställer sig och 

”känner” ljuset 

mot sin kropp. 

Pojkar och flickor cirka 

hälften hälften, barnen går i 

och ur mellan de närliggande 

lärmiljöerna. En pedagog är 

hela tiden närvarande som 

samspelar med barnen och 

dokumenterar. Samspelet 

sker mestadels mellan 

barnen och pedagogen, 

pedagogen ställer undrande 

frågor. Barnen är mellan 1-3 

år så mycket av 

kommunikationen är genom 

kroppspråket.  

I lärmiljön finns 

dokumentation om 

ljusprojektet, färger, 

barnens händer, 

byggnader. 

Lärmiljö Projektor 
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Bilaga 11 Avdelning 2 

Lärmiljö Material Manligt/ 
kvinnligt 

kodat 

Med vad  
leker  

hon/han? 

Vilka är i lärmiljön? 
+ 

Samspel? 

Vad visar 
dokumentationen? 

Mörkerrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljusslinga, 

discoboll, 

hängande cd 

– skivor, rör, 

reflexer, 

trämoln 

både med 

hål och utan, 

spegel, 

ficklampor 

Manligt Lyser med 

ficklamporna 

speciellt på den 

roterande 

discobollen. Vad 

händer då? Det 

blir solkatter. 

Lyser på 

speglarna, 

genom rören, 

på cd – 

skivorna. 

3 pojkar, 2 flickor och 1 

pedagog. Pedagogen 

samspelar och pratar med 

barnen, ställer frågor. 

Barnen vänder sig till 

pedagogen, inte till 

varandra. De samspelar inte 

genom det verbala utan 

genom att göra det som t.ex. 

kompisen gör.  

I lärmiljön finns 

ingen 

dokumentation. 

Lärmiljö Mörkerrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

Bilaga 12 Avdelning 2 

Lärmiljö Material Manligt/ 
kvinnligt 

kodat 

Med vad  
leker  

hon/han? 

Vilka är i lärmiljön? 
+ 

Samspel? 

Vad visar 
dokumentationen? 

Ateljé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pennor i 

sorterade 

färger, vita 

och färgade 

papper, 

penslar, färg, 

tyg, kork, 

fjädrar, 

flirtkulor, 

lera, lim, 

silkespapper, 

tidningar, 

saxar, 

piprensare 

Kvinnligt 

kodat 

De ritar, klipper 

& klistrar. 

En 

leksakskatalog. 

1 pojke, först 2 flickor, sedan 

1 flicka + 1 pedagog.  

Samspelet sker även här 

mellan barn och pedagog, 

inte alltid verbalt utan med 

mycket kroppspråk.   

Pojken och flickan pratar lite 

och pekar i leksakskatalogen. 

Pratar med mig. Sedan går 

de iväg. 

Ritade och målade 

teckningar av 

barnen. Målat av en 

pumpa. Bilder på att 

dela med sig, vara 

glad och säga stopp. 

Lärmiljö Ateljé 
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Bilaga 13 Avdelning 3 

Lärm 
Iljö 

Material Manligt/ 
kvinnligt 

kodat 

Med vad  
leker  

hon/han? 

Vilka är i lärmiljön? 
+ 

Samspel? 

Vad visar 
dokumentationen? 

Ateljé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färg, pärlor, 

väva, spel, 

natur- 

material, 

bords-

stafflier, 

växter, 

instrument. 

Låga bord. 

Kvinnligt 

kodat 

Aktivitet med 

pedagog, 

”Petter och 

hans fyra 

getter” ska 

målas med 

fingrarna. 

3 pojkar, 2 flickor och 1 

pedagog. Pedagog och barn 

samtalar med varandra. 

Barnen pratar om vad som är 

rätt och fel. Pedagogen 

ställer frågor kring ”Petter 

och hans fyra getter”. 

Antalet ben, hur många ben 

tillsammans osv. 

I lärmiljön finns två 

nyfikenhetsfrågor. 

En kring 

naturvetenskap och 

en kring mönster.  

Lärmiljö Ateljé 
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Bilaga 14 Avdelning 3 

Lärmiljö Material Manligt/ 
kvinnligt 

kodat 

Med vad  
leker  

hon/han? 

Vilka är i lärmiljön? 
+ 

Samspel? 

Vad visar 
dokumentationen? 

Podie i ena 

rummet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podie, 

Bokhylla, 

stolar, 

tangentbord, 

bänkar 

 Leker med 

materialet jag 

räknade upp, 

leker rollek, 

åker buss. 

1 pojke och 2 flickor. Först är 

de pappa (pojke) och sedan 

en mamma och en 

storasyster. 2 flickor 

tillkommer och pojken ser till 

att de är lillasystrar. Sedan 

fantiserar barnen 

tillsammans om att deras 

föräldrar är döda och de bor 

i ett träd. Då vill en av 

flickorna leka Törnrosa. 

Pojken vill det inte så 

rolleken de startat fortsätter, 

sedan blir det ändå Törnrosa 

och pojken blir då kung. De 

yngsta barnen(flickor) blir nu 

hundar, pojken bestämmer 

det. Sedan går de en 

promenad med hundarna. 

Om vattentornet 

som är deras projekt.  

Lärmiljö Podie 
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Bilaga 15 Avdelning 3 

Lärmiljö Material Manligt/ 
kvinnligt 

kodat 

Med vad  
leker  

hon/han? 

Vilka är i lärmiljön? 
+ 

Samspel? 

Vad visar 
dokumentationen? 

Ateljé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pumpor, 

papper, lågt 

bord, stolar. 

Bord med 

staffli, staffli 

på väggen. 

Både och Pumpor 

 

4 flickor. Ordnar pumporna 

hit och dit. När en flicka 

sedan bestämmer att de 

skall rita av pumporna så 

försvinner de andra. 

”Kan vi över tid se 

att det blir skillnad i 

barnets skapande 

kring samma 

installation?” Det 

finns pumpor som är 

ritade och skapade 

med garn.  

Även dokumentation 

av avmålade 

vattentorn. 

Lärmiljö Ateljé och ”pumpor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


