
Jag sitter med på en samling på en förskola som observatör. Pedagogen som leder samlingen 
har en stor silverfärgad sångpåse och ur den plockar hon djur eller saker med anknytning till 
en sång. För varje djur hon tar upp så frågar två pojkar om de får klappa det. Men med en 
pedagogisk tanke att det skulle bryta magin med de ”talande” djuren så får de nekande svar. 
Vid tredje djuret gör en av dessa två pojkarna en ansats att hoppa fram till djur samtidigt som 
han frågar om han får klappa. Pedagogen stoppar snabbt ner djuret i påsen igen och säger att 
det är blygt och först kommer fram när alla sitter ner. Samlingen fortsätter. När fjärde djuret 
kommer fram ur påsen har pojke nummer två förstått leken och nästan samtidigt hoppar de två 
fram mot djuret som med pedagogens hjälp dyker ner i påsen. Nu har leken blivit en 
omedveten tävling mellan dessa två pojkar och pedagogen. När så djur nummer fem gör entré 
ur påsen är de två pojkarna blixtsnabba så djuret hinner inte ner i påsen och pojkarna försöker 
få tag i pedagogens händer. Nu griper två femåriga flickor in och drar pojkarna i byxorna och 
försöker att skrattande pussa dem. Pojkarna lugnar sig, sätter sig ner och samlingen fortsätter. 
Samlingen var på intet sätt otrevlig eller stökigt. Många i rummet reflekterade knappt över 
vad som hände, det är sådant som sker på samlingar flera gånger i veckan. Men just här och 
just nu skapas stereotypa könsroller. Det som förskolans läroplan så starkt skriver att vi ska 
motverka men som är så svårt att få syn på. Det vi gör på denna samling är att två pojkar 
tydligt blir avvikare från normen, det är de två pojkarna som syns, märks och koms ihåg. De 
andra åtta pojkarna och nio flickorna som satt stilla och följde den vuxnes intentioner, följde 
förväntad norm, uppmärksammades inte. De två pojkarna bildar en tankefigur hos många barn 
så när vi frågar gruppen sedan i enskilda intervjuer hur pojkar är på samlingen så är det två av 
tio de beskriver. 
Det är som när min farmor var i livet och åkte in till stan. Det var högljudda ungdomar och 
mystiska typer med grönt i håret som hon berättade om efteråt. Det handlade om ungefär tio-
tjugo personer av de hundratals hon mötte. Men det är det som avviker från normen vi lägger 
märke till och med hjälp av det skapar vi oss stereotypier och kategoriserar. 
 
Tidigt uppfångas signalerna som formar de socialt konstruerade villkoren utifrån vårt 
biologiska kön. Det syns i många lekar och intressen att pojkar och flickor snappat upp 
skillnaderna mellan det som gäller för flickor och pojkar, i hemmet såväl som i det 
pedagogiska rummet. Skillnaderna ger sig tillkänna i flickors och pojkars medvetna och 
omedvetna föreställningar om livet, världen, samt prioriteringar av färdighetsmässiga 
övningsområden. Ett annat sätt att organisera förskolan och innehåll skulle kunna förändra 
förskolans genusskapande praktiker. Både flickor och pojkar skulle därmed ges nya 
erfarenheter i pedagogiska miljöer och få möjlighet att utveckla och utvidga såväl sin 
självuppfattning som omvärldsuppfattning. Den enskilde individens möjlighet till en allsidig 
mognad skulle därmed öka. 
Varken barnen eller pedagogerna kan förändras utan att skapa nya bärande föreställningar – 
diskurser – inom vilka de kan förstå varandras handlingar på ett nytt sätt. Inom ramen för en 
ny diskurs, med andra innebörder, kan de skapa utrymme att pröva andra och nya handlingar, 
samt att uppleva sig själv som pojke respektive flicka på flera sätt.1  
 
Pojkar ska växa upp och bli män och flickor ska bli kvinnor. Det är en enkel sanning som 
kompliceras av att vi alla bär på mer eller mindre medvetna uppfattningar och normer om vad 
som ingår i just manlighet och kvinnlighet. 
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Om jag beskriver en person som resultatinriktad, aktiv, beredd att ta risker, innovativ och 
framåt så brukar nästan alla jag frågar säga att de tänker på en man. Om personen jag istället 
beskriver är omsorgsfull, vänlig, känslosam, noggrann och eftertänksam kopplar många det 
till en kvinna. 
I alla sammanhang där människor möts skapas normer för hur vi bör vara, hur vi ska prata, 
vilken aktivitet vi ska ägna oss åt, vilken typ av kläder vi bör bära osv. Normer beskriver 
sällan verkligheten utan är generaliseringar. När vi konstruerar normer och värderingar om 
kön kallas det genus, men det menas att vi kulturellt och socialt skapar kvinnor och män.2 
Ingen människa föds manlig eller kvinnlig utan vi lär oss det i mötet med andra människor. 
När en människa föds till världen har hon inget förflutet, inga erfarenheter av hur hon ska 
uppföra sig, ingen måttstock att mäta sitt eget värde med. Vi formas av de budskap som vi får 
av andra när vi prövar olika sätt att vara. Det vi är med om och hur vi förstår det blir våra 
erfarenheter. Vi har ofta ett stort behov att i mötet med en ny människa leta markörer och 
ledtrådar, så att vi kan sortera efter kön. Våra ögon letar efter hårtofsar, blå eller rosa keps, bil 
eller docka i famnen. De traditionella föreställningarna och myterna om ”kvinnligt” och 
”manligt” påverkar oss att inom alla upptänkliga områden skilja människor och deras 
beteende åt beroende på kön. Föreställningarna leder till förutfattade meningar om hur vi 
borde bete oss beroende på om vi är kvinnor eller män. 
Vårt kön spelar en stor roll för hur vi kommer att leva våra liv. Enligt filosofen Judith Butler 
innebär benämningen flicka/pojke att det barn som begreppet avser i hög grad formas och 
bestäms av de förutfattade föreställningarna som historiskt knutits till begreppet. Denna 
bestämning innebär också begränsning eftersom föreställningar ofta inbegriper 
handlingsmönster för vad som är möjligt att göra.3 Beroende på en klassificering, enligt vilka 
synlig yttre könsorgan vi har, så uppfostras vi till olika sociala varelser med olika uppgifter 
och roller. Till dessa roller som man/pojke och kvinna/flicka knyts vissa typer av intressen, 
leksaker, färger, språk etc. Just i bemötandet och samspelet med andra människor formas 
barnets upplevelse om vad det innebär att vara flicka eller pojke. I förskolan pågår denna 
genussocialiserande process varje dag och varje stund. Pojkar och flickor prövar och utforskar 
sätt att bete sig, handla och vara på. Utifrån de reaktioner och den respons barnen får från 
andra människor skapas tysta överenskommelser om vilka positioner barnet kan inta och vilka 
positioner som är lämpliga endast för pojkar respektive flickor. 
Dessa förhållningssätt, mönster och praktiker, som formats under tusentals år, betraktas idag 
av många som en naturlag. Utvecklingen har gått framåt i Sverige gällande jämställdhet så 
ojämställdhet är inte längre påbjuden i lag, utan upprätthålls helt och hållet av frivilliga och 
mer eller mindre medvetna krafter. För att de jämställdhetspolitiska målen som samhället 
eftersträvar ska kunna uppnås är det en viktig uppgift för pedagoger att gå bortom de 
traditionella förväntningarna på de två könen. Kanske kan vi då skapa en förskola med 
förutsättningar för varje individ att förverkliga sin unika potential oavsett kön? Eftersom vi i 
dag begränsas av vissa normer beroende av vilket kön vi tillhör, berövas både flickor/kvinnor 
och pojkar/män full mänsklighet.4 
Traditionell manlighet definieras i många fall i förhållande till kvinnlighet, faktiskt ofta som 
dess motsats. Barn upplever det som självklart att man är enbart pojke eller flicka och inte lite 
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av varje.5 På så vis görs många av de egenskaper som kännetecknar en hel människa 
otillgängliga för pojkar/män och flickor/kvinnor, något som alla självfallet förlorar på. 
Förhållandet mellan social manlighet och kvinnlighet kan också uttryckas i termer av makt. 
Att traditionella manliga handlings- och tankemönster resulterar i makt och privilegier i 
förhållande till kvinnlighet är idag vedertaget. Historiska och nutida vittnesmål visar på 
snedfördelningen av makt. Eftersom även svenska manliga och kvinnliga normer ännu är 
starkt påverkade av traditionella könsideal, och därmed konstruerade, existerar ännu 
maktobalansen. Den nyfödda pojken är norm från födseln, och att pojkar är norm och flickor 
undantag bekräftas och förstärks under hela uppväxten. Barn organiserar sin sociala 
verklighet utifrån vad de lär sig och deras förhållande till kön är att det används som symbol i 
sökandet efter en identitet. Könsmaktsordningen finns inbyggd i de böcker vi läser för barnen, 
i de kläder de får, i det sätt de bemöts på och så vidare och det införlivas också i barnen.  
Arbetet med jämställdhet i förskola måste handla om att vi visar på att flicka och pojke går det 
att vara på hundra olika sätt. På en förskola i Stockholmstrakten har de arbetat medvetet med 
att vidga barnens syn på vad som är möjligt för pojkar och flickor genom sagans värld. 
Personalen har läst två böcker om alternativa prinsessor; Prinsessan Papperspåse och Så gör 
prinsessor för barnen.6 De har en dag även varit och sett den förstnämnda boken som teater. 
På återvägen till förskolan frågar 5-åriga Sebastian personalen med djup eftertänksamhet 
”Vad har det tagit åt alla prinsessor nu för tiden egentligen”? Han har uppmärksammat en 
förändring som inte stämmer med de normer han har införlivat och nu har det skapats en 
genusyrsel som han försöker skapa ordning i eller en nyordning. 
Vi måste få tag i de vardagliga små stunderna när normer skapas så som exemplet med 
samlingen i inledningen. Det viktiga är inte att skapa pojk- och flickgrupper och tillföra dem 
nya erfarenheter utan att observera vår egen vardag och börja medvetandegöra oss själva om 
när vi gör kön.  
 
Förankringen av normer och förväntningar på de två könen sker till stor del kollektivt när barn 
delar en vardagstillvaro, exempelvis förskolan.7 Barns val av lek och aktiviteter är i stort 
styrda av de sociala och kulturella förväntningar som är knutna till det egna och det motsatta 
könet.8 

I den traditionella förskolan möter flickor och pojkar samma pedagogik, ska följa samma 
regler och rutiner och har tillgång till samma material och leksaker. Under den fria leken har 
de möjlighet att själva välja inriktning på sina aktiviteter och att välja kamrater för leken. 
Studier visar att barnen just då väljer könsstereotypt, dvs. att pojkar väljer varandra och ett 
speciellt rum att vara i och speciella leksaker att leka med.9 På motsvarande sätt väljer flickor 
varandra och aktiviteter i närheten av de vuxna. Att barn väljer efter sociala stereotyper är 
problematiskt, då det leder till begränsning av barnens, både flickors och pojkars, erfarenheter 
och lärande. Ett tidigt könsstereotypt mönster får förmodligen stor betydelse för hur flickor 
och pojkar formar sin framtid. Alla barn är oerhört mottagliga för subtilt uttalade och 
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outtalade signaler, krav, normer, förväntningar, regler och villkor som de möter. 
Barnforskaren Bronwyn Davies menar att barn på detta sätt lär sig sitt ”rätta” kön, det vill 
säga hur de måste vara för att accepteras av omgivningen. De lär sig att de måste vara 
antingen pojkar eller flickor.10 Hjalmar 4 år har alltid tyckt om att rita, han är högerhänt och 
har välutvecklad finmotorik. En dag kommer hans föräldrar mycket bekymrade och säger att 
han nu bara ritar med vänsterhand och detta för att fröken, enligt honom, sagt att höger hand 
är en tjejhand. Personalen fick rannsaka sig för att förstå vad Hjalmar kunde ha menat. Det 
visar sig att de när de går på promenad hade de i jämställdhetens namn bestämt att en flicka 
och en pojke skulle gå med fröken och flickan då på den högra sidan. 
 
Det gäller att få kontakt med känslan av ett behov för förändring för barnens skull, men också 
en nyfikenhet på möjligheten att själv kunna tänka nytt och utveckla sig själv. Pedagogen 
behöver förstå att hon/han är delaktig i en ständigt pågående process av identitetsskapande 
bland barn. Pedagoger har makt och möjlighet att inverka, påverka och omforma barns och 
ungas identiteter i det dagliga pedagogiska arbetet. 
För att kunna bedriva ett framgångsrikt jämställdhetsarbete gäller det således för pedagogen 
att finna viljan att förändras, och samtidigt se sin egen roll i ett nytt perspektiv. Arbetslaget 
behöver kunskap om genus, maktsystem och strukturer, så att de kan hitta en gemensam 
plattform att utgå ifrån. Det är en plattform där man skiljer på strukturella värderingar på 
samhällsnivå och personliga åsikter och värderingar på individnivå.  
Som med allt annat pedagogiskt arbete handlar det mindre om vad det är vi gör, utan mer om 
hur vi gör det och varför. Varje enskild verksamhet behöver lyfta upp och analysera de dolda 
föreställningarna om könen på ett medvetet plan, innan metoder för förändring kan stakas ut. 
Frågan huruvida man ska sära på flickor och pojkar eller ej, handlar mest om varför vi ska 
göra det. Det finns en risk med att fokusera genusperspektivet alltför starkt på ett särtänkande, 
dvs. att flickor och pojkar av "naturen" är olika.11 Risken finns att man förenklar 
genusproblematiken i skolan med könssegregerade grupper, och därigenom inte ser den 
övergripande strukturen. Jämställdhet blir då lätt ett åtgärdsproblem. 
För att kunna lyfta jämställdheten till en pedagogisk fråga behöver frågeställningen om 
genusproblematiken ligger hos barnen eller i de villkor för inlärning och utveckling som de 
möter i förskolan lyftas. Alltså åter igen: Är det för att barn är på ett visst sätt eller är det för 
vad vi gör dem till?  
Det handlar inte om att ”förbättra” pojkar och flickor, utan att frigöra dem från hur kön 
manifesteras i vardagen. Forskning har också visat att vi lätt riktar uppmärksamheten mot det 
som syns mest. Det innebär att vissa flickor eller vissa pojkar blir stereotyp för gruppen.12 
Variationen inom könet försvinner. Det är viktigt att komma ihåg att variationerna i 
egenskaper, förmågor och kompetenser ibland är större inom gruppen pojkar respektive 
flickor, än mellan dessa båda grupper. Även aspekter såsom klass, etnicitets-, kultur- och 
situationsrelaterade skillnader hamnar i skymundan när vi generaliserar något typiskt 
beteende till hela gruppen. 
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Jämställdhetsarbete handlar om att befria sig från effekterna av att ha vuxit upp i det sociala 
arvet av traditionell manlighet och kvinnlighet. 
Jämställdhetsarbetet är ett inre arbete som, i takt med att ögonen öppnas för en ny 
verklighetsuppfattning, behöver paras med yttre konkreta förändringar i våra liv och i vårt 
samhälle. Jämställdhet handlar inte om att göra män kvinnliga och kvinnor manliga. Det 
handlar om att radera ut mallarna för traditionell manlighet och kvinnlighet, och att låta 
individer få vara hela och kraftfulla människor med lika möjligheter oavsett vilket biologiskt 
kön man föds med. Pedagoger behöver kunskap om att hon/han är delaktig i en ständigt 
pågående process av identitetsskapande bland barn och har makt och möjlighet att inverka, 
påverka och omforma barns och ungas identiteter i det dagliga pedagogiska arbetet. På många 
förskolor och skolor arbetar man idag med könsåtskild undervisning, men förändringsarbete 
när det gäller kön och jämställdhet kan inte reduceras till en fråga om gruppsammansättning.13 
Ett aktivt jämställdhetsarbete måste börja med att bli medveten om hur traditionella 
uppfattningar om kön påverkar det egna arbetet. Att känna igen begränsande beteenden och 
att åtgärda dem. Könshomogena grupper är ett sätt, att efter observationer och analyser av 
verksamheten ur ett genusperspektiv, ge barn möjlighet att vidga sina kunskaper och 
erfarenheter. Genom träning och uppövad skicklighet kan barn som vill delta i lekar som ofta 
domineras av det andra könet lättare vara gränsöverskridare.14 Men dessa grupper är inte, och 
får inte heller bli, ett självändamål utan är metoder att motverka stereotypa genusstrukturer. 
Pedagoger kan med kunskap, mod och kraft att prova nya sätt att arbeta ge pojkar och flickor 
samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i förskolan, med andra ord en jämställd tid i 
förskolan. Vill vi ha någonting vi aldrig har haft måste vi göra någonting vi aldrig har gjort. 
Sverige har aldrig varit jämställt och med kunskap och ett nytt synsätt på hur vi gör kön i 
vardagen i förskolan kanske vi är på väg dit! 

 
 
 
    Kajsa Svaleryd 
    Förskoletidningen 2006, tema genus 
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