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Sammanfattning 

Genom vårt examensarbete
1
 har vi för avsikt att belysa hur pedagogers talade språk 

kommer till uttryck i bemötandet av flickor och pojkar i förskolans pedagogiska 

verksamhet. Vi perspektiverar och problematiserar pedagogers språk i förskolan med 

stöd av två, så som vi ser dem, kontrasterande teoretiska tankefigurer – den 

modernistiska essentialismen och det postmodernistiska feministiska 

poststrukturalismen – i syfte att visa fram olika sätt att förstå pedagogers ageranden och 

förhållningssätt i sitt bemötande av barnen. 

Vår undersökning lyfter fram pedagogers språk som en stark maktbärande faktor för 

barns identitetsprocesser och att pedagogers kunskap om sitt förhållningssätt möjliggör 

en breddning av flickors och pojkars aktionsarenor/könsroller. 
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1 Examensarbete motsvarar vad som tidigare betecknats som C- uppsats.  
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Inledning 

”Tjena, vad snabbt du kom in!”   

”Hej, vilken fin jacka du har i dag, rosa och röd, är den ny?”  

 

De här meningarna har vi
2
 många gånger hört ute på förskolorna och (måste vi tillägga) vi har 

själva gjort liknande uttalanden. Den första meningen är riktad till en pojke och den andra 

riktad till en flicka. Vad är det som styr vårt språkliga bemötande? Hur medveten är man om 

sitt språkbruk ute på förskolorna? Hur kan vi se på pedagogers språkbruk ur ett 

genusperspektiv? 

Vi började på allvar intressera oss för genusfrågor och jämlikhet under inriktningen 

Utforskandets pedagogik – dialog Reggio Emilia på lärarhögskolan i Stockholm. Den 

litteratur vi fick tillgång till gjorde oss intresserade av hur mycket eller lite ”genustänk” det 

förekommer i förskolan. Vi vill undersöka hur detta kan förstås tillika yttra sig i pedagogers 

tal och handling. Vi kommer i vår undersökning att lägga tonvikten på hur pedagoger på 

förskolorna bemöter barnen med sitt språk (främst det verbala men även kroppens talande 

språk) och huruvida det finns skillnader mellan hur man bemöter och talar till flickor 

respektive pojkar. Kanske finns det ett feminint sätt att tala till vissa barn och ett maskulint 

sätt att prata med andra barn beroende på erfarenheten av, samt hur man förstår, vad det är för 

ett ”sorts” barn man har framför sig. 

 

Kajsa Svaleryd
3
 menar att ordet pojke ofta förknippas med brottning, blåmärken, bilar, 

klätterträd och hög ljudvolym medan ordet flicka förknippas med rosa rosetter, målarböcker, 

pyssel, dockor och bästisar (Svaleryd, 2005). Vi tänker oss att det, i lika hög grad som dessa 

definitioner, även förekommer andra slags definieringar, till exempel att vissa ord i det 

verbala språket är förbehållet flickor respektive pojkar. Sådana stereotypa kategoriseringar 

kan tyckas harmlösa och stämmer dessutom ofta väl överens med hur verkligheten ser ut, men 

de underbygger och formar likväl våra föreställningar om och förväntningar av flickor och 

pojkar.  

                                                 
2 Då vi skriver ut ordet vi avser vi oss själva i egenskap av uppsatsskrivare och då vi skriver ur man avser 

vi oss och pedagoger, eller oss och människor i allmänhet. 

3 Kajsa Svaleryd – förskollärare och handledare i genuspedagogiskt arbete i förskola, grundskolan och 

gymnasiet samt vuxenutbildningar i Gävleborg. 
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Människans bild av världen är på ett sätt mer verkligt än världen själv, för den 

styr deras handlingar. 

(Svaleryd, 2005, s. 7)  

 

Redan innan barnet är fött pratar man om det och tar på mammans mage på olika sätt om man 

tror sig veta vilket kön barnet. Det fortsätter sedan på BB med feminina markörer såsom rosa 

lappar (eller nålar för att markera antalet födda flickor på anslagstavlan) till den nyfödda 

flickan och då inte helt överraskande blå lapp till pojken (Olofsson, 2007, Wahlström, 2006). 

När man håller det lilla barnet gör man det oftast just utifrån erfarenheten och föreställningen 

om vad en pojke respektive flicka är med alla deras egenskaper (Olofsson, 2007, Elvin- 

Nowak & Thomsson, 2003). Pojken hålls ofta framvänd för överblicken av omvärlden och 

flickan vänt mot trygga bröstet (Elvin- Nowak & Thomsson, 2003). 

 

Man gör alltid könsregistreringar av varandra eftersom man vill veta vilket kön personen man 

möter, eller talar med, har. Beroende på personens kön bemöter man denne utifrån sina 

föreställningar av vad/hur en flicka/kvinna/pojke/man är (ibid.). Betyder detta att man 

automatiskt ändrar sättet att uttrycka sig verbalt beroende på om det är en flicka eller pojke 

man vänder sig till eller pratar om?  

Ylva Elvin- Nowak
4
 exemplifierar blöjbyten i förskolan. Hon menar att det finns en tendens 

att man lätt talar i vi - form med flickorna genom att exempelvis säga, kom så ska vi byta 

blöjan. Då blöjbyte på pojkar görs har pedagogerna oftast ett annat förhållningssätt genom att 

tala om du och jag, kom så ska jag byta blöjan på dig, och så vidare. Vi tänker att pedagogers 

olika sätt att bemöta barnen påverkar deras syn på sig själva, samt underbygger 

föreställningarna om hur flickor respektive pojkar är och ska vara. Utifrån detta vill vi mena 

att identifikationsprocessen gällande kön/genus börjar väldigt tidigt i livet. Förskolan har en 

stor del i barns tidiga lärande om sig själva och om andra och därför tänker vi att vår 

undersökning är viktig för läraryrket.  

Om det inte framgår tydligt vilket kön personen man möter har, medför det en osäkerhet i hur 

man ska förhålla – tala eller föra – sig (ibid.). Det gör det svårt att bortse ifrån kroppsspråket 

och utgör således en intressant aspekt för vårt undersökande. På vilket sätt talar kroppen och 

                                                 
4 Ylva Elvin- Nowak - filosofie doktor i psykologi och specialiserad på psykologiska aspekter av 

könstillhörighets- och jämställdhetsproblematik, Stockholm 
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skiljer det sig beroende på vilket kön människan man bemöter har? Hur kommunicerar 

pedagogen verbalt och kroppsligt?  

Problemformulering 

Vårt syfte är att undersöka hur pedagogers verbala och kroppsliga språk gestaltas i 

bemötandet av flickor respektive pojkar i förskolans pedagogiska verksamhet. 

Frågeställningar 

- Skiljer sig pedagogernas verbala språk och röstläge
5
 åt, beroende på om det är en 

flicka eller en pojke som bemöts?  

- Skiljer sig kroppsspråk beroende på om pedagoger bemöter flickor eller pojkar och i 

så fall på vilka sätt? 

- Är det möjligt att, utifrån observationstillfällena, urskilja specifika ord som kan 

igenkännas som öronmärkta för flickor respektive pojkar? 

Metod 

Vi har för avsikt att genom observationer på fem förskoleavdelningar genom 

ljudupptagningar, undersöka hur pedagogers talade språk gestaltas i bemötandet av barn, med 

fokus på skillnader och likheter i pedagogers bemötande av flickor och pojkar. 

  

Vi har avgränsat oss till vissa situationer i förskolans verksamhet så som, avdukning, av- och 

påklädning samt projektpass. Vi är två uppsatsskrivare som kommer att genomföra detta 

undersökande gemensamt, med syftet att genom ett kooperativt utforskande synliggöra och 

hörliggöra så mycket som möjligt av det talade språket. Kroppshållning, mimik och gester ser 

vi som talande språk i sig men även som förstärkningar till det verbala språket. 

Vi vill undersöka vad som sker i praktiken. Därför betraktar vi inte intervju som en passande 

metod. Vi vill höra och se det som sker i den vardagliga pedagogiska praktiken i förskolan. 

Vi är inte heller ute efter att fånga pedagogers egna tankar kring huruvida de använder språket 

olika beroende på om de talar med flickor eller pojkar, utan de föreställningar som de ger 

uttryck för i sina språkliga ageranden. Det outtalade i ett agerande (föreställningar som ges i 

                                                 
5
 Vad vi menar med röstläge är tonens karaktär. 
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uttryck via handling) är i sig väldigt talande och detta anser vi skulle bli svårt att fånga under 

en intervju. Vi menar att det sätt man använder språket i vardagliga/rutin- situationer ofta är 

omedvetet/oreflekterat och blir, av den anledningen därmed svår att synliggöra/hörliggöra i 

en intervjusituation (där pedagogers egna tankar sätts i främsta rummet). Våra gemensamma 

yrkeserfarenheter efter många år av arbete inom förskolan, säger oss därmed att den mest 

fruktbara metoden för vår undersökning är att helt enkelt vara på plats och observera. Då kan 

vi också ställa frågor direkt anknutna till den situation som vi observerar om vi skulle finna 

det relevant.  

 

Vi ser inte oss själva som något ”neutrum” när vi, i vårt undersökande, observerar 

pedagogerna. Objektivitet beskriver Jan- Eric Johansson
6
 (Brenner mfl, 1979) är när två 

observatörers iakttagelser stämmer överens. Vi kommer vid våra observationstillfällen att 

vara två men även om våra iakttagelser skulle stämma överens kommer vi inte att klassificera 

dem som opartiska/objektiva observationer. Historiskt sett ute i förskolan har observationer 

varit något man använt sig av för att bedöma barnet utvecklingsmässigt och/eller för att ”rätta 

till” något – alltså brister hos barnet (Lenz- Taguchi, 2000, Nordin Hultman, 2004). Vårt syfte 

med att vara två är att förstå pedagogers ageranden utifrån flera perspektiv. Vi kommer att 

reflektera kring våra upplevelser från observationstillfällena. Av den anledningen är det också 

av högsta relevans att vi även reflekterar kring vårt eget tänkande (Ehn & Klein 1994). Vi ser 

oss som deltagarobservatörer med ett reflexivt förhållningssätt. ”Att vara reflexiv är således 

att vara medveten om sin egen medvetenhet” (ibid. s. 11). Vi förstår att vår närvaro har 

betydelse för vad som kommer att sägas av pedagogerna och hur det kommer att sägas. På 

liknande sätt kommer de teoretiska verktyg som vi valt att använda oss av att ha betydelse för 

vad som kommer att framskrivas som ett resultat för undersökningen.  

 

När vi nu kommer att gå ut på förskoleavdelningarna för att observera handlar det om ett 

antal (isolerade) situationer som vi valt att titta närmare på. Hur pedagogers språk gestaltas 

för övrigt i den pedagogiska verksamheten är inget som vi kommer att undersöka. För oss är 

det viktigt att poängtera att dessa begränsade observationstillfällen inte kan representera 

någon slags generell ”sanning” om dessa verksamheter. Dessa kan inte heller betraktas som 

ett facit för hur det generellt sett ser ut i förskolan som institution. Möjligen kan resultatet av 

vår undersökning utgöra en värdefull aspekt för genus- och jämställdhetsforskningen genom 

                                                 
6 Jan- Eric Johansson – Dåvarande lärare vid Förskoleseminariet, Göteborg. 
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att till exempel bekräfta de vanligt förekommande mönster i förskolans pedagogiska 

verksamhet som tidigare forskning
7
 redan tillkännagivit, men även påvisa ytterligare aspekter. 

Vår undersökning är alltså ingen felsökning. Vi är inte ute efter att granska huruvida 

pedagogerna i fallbeskrivningarna gör rätt eller fel. Vår avsikt är att identifiera för givet tagna 

föreställningar, ageranden och handlingar för att synliggöra dem ur olika perspektiv, bland 

annat genom dekonstruktion (se nedan). Vi har för avsikt att använda oss av vissa utvalda 

empiriska exempel/fallbeskrivningar
8
 som underlag till ett problematiserande av vardagliga 

situationer i den pedagogiska verksamheten. Vi är intresserade av vad som sägs av vem, till 

vilka och hur det sägs. Förskolan är, enligt oss, diskursiv och språkbruket är en del som bär 

upp förskolans normsystem – diskurserna
9
. Vi undersöker vad som sägs vid de tillfällen vi 

observerar och utifrån det analyserar vi språkliga ageranden med hjälp av de teoretiska 

verktyg och utgångspunkter som vi har.  

 

Jacques Derrida
10

 myntade begreppet dekonstruktion som innebär att först synliggöra det 

förväntade och förgivet tagna för att sedan kryssa över det, inte för att välja bort det som vi 

synliggör till förmån för något annat, utan för att möjliggöra andra/fler sätt att förstå en 

praktik. Dekonstruktionen kan förändra ett tänkande och vara en hjälp att upptäcka fler sätt att 

förstå något. Därigenom kan en förskjutning mellan olika perspektiv möjliggöras och ett nytt 

framträder. Det möjliggör ett ”både och-” istället för ett ”antingen eller- tänkande”. Med 

utgångspunkt i traditionella, befintliga teoretiska perspektiv kan nya vinna mark. 

 

Med hjälp av historisk kunskap om specifika mänskliga praktiker kan forskaren, 

den intellektuelle eller filosofen åstadkomma en förskjuten blick på samtida 

praktiker.  

(Lenz- Taguchi, 2000, s. 72) 

 

                                                 
7 Vad vi avser med tidigare forskning är bland annat jämställdhetsprojektet i Gävleborg, samt Svaleryd 

(2005) och Olsson (2007). 

8
 Vi kommer alltså inte att delge alla insamlade exempel från observationerna utan dessa utvalda får 

representera situationer som vi under undersökningstillfällena upplevt som vanligt förekommande.  

9 Diskurs kan beskrivas som ett särskilt sätt att tänka och tala om en viss praktik, till exempel barns 

könsskapande process/könsidentitetsutveckling (som vi skriver om under rubriken Teoretiska 

utgångspunkter) – hur man gör sig (agerar och ser ut) och bör göra sig som flicka respektive pojke. Det är 

en tankestruktur som präglas av dominerande föreställningar om hur flickor och pojkar är och bör vara.  

Detta förändras förstås över tid och ser olika ut från kultur till kultur. Dessa dominerande föreställningar 

får därigenom en normativ och reglerande funktion. Det är med andra ord ett maktbärande regelsystem.  

10 Jacques Derrida (1930- 2004), filosof och poststrukturalist, Frankrike. 
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Vi vill exemplifiera en dekonstruktion: På en förskola ställde sig pedagogerna frågan, varför 

det bara var flickor som var med och dukade inför lunchen? Svaret som följde var att det bara 

var flickorna som ville. De hade vid den tidpunkten ännu inte fått syn på det förgivet tagna: 

att anledningen till att det enbart var flickor som ville duka faktiskt berodde på att det bara var 

flickor som tillfrågades. Då pedagogerna nådde den insikten möjliggjordes en förändring. De 

kunde nu ställa sig frågan varför de var så övertygade om att pojkarna inte ville vara med och 

började nu istället fundera på hur de bjöd in barnen till dukningen. ”Man behöver först förstå 

hur man styrs av det som nästan blivit naturligt för att sedan kunna göra förändringar” 

(Nordin- Hultman, 2003, s. 196). Genom att synliggöra sitt tillvägagångssätt kunde de nu 

även inkludera pojkarna i dukningen. Dekonstruktion blev ett verktyg genom vilket de kunde 

synliggöra ett för givet tagande i sin egen praktik, som i det här fallet hade utgångspunkt i 

diskursen om flickor som hjälpsamma. 

Ett sådant exempel kanske kan uppfattas banalt men vi anser att det är i det vardagliga arbetet 

man kan åstadkomma en skillnad. Vad som också bör poängteras är att den här förskolan 

betraktade dukning som en del i den pedagogiska verksamheten – i vilken alla barn har rätt 

till delaktighet (Lpfö- 98).  

Urval 

Inför vår undersökning har vi noga valt ut våra fem förskolor. Vi vill inte vara helt obekanta 

för pedagogerna utan att samtidigt vara för bekanta. Vår avsikt är att vara tillräckligt kända 

för pedagogerna för att ha deras förtroende, vilket vi anser är värdefullt och har stor betydelse 

inför vårt kommande arbete. Vi vill att pedagogerna ska vara så bekväma som möjligt med att 

ha oss där. De pedagoggrupper som vi valt ut anser vi oss ha en distanserad relation till. En 

för nära – vänskaplig – relation skulle kunna påverka med vilka ögon vi ser på pedagogernas 

praktiker.  Med dessa förutsättningar som vi skapat tror vi oss ha goda möjligheter att 

upptäcka skillnader och likheter i pedagogers språkliga bemötande gentemot flickor och 

pojkar. 

 

De förskoleavdelningar vi valt ut är alla belägna i Stockholms kommun, de flesta ligger i 

villaområden. Barngrupperna är relativt etniskt homogena. Pedagogerna som arbetar på 

avdelningarna har över lag lång erfarenhet av arbete i förskolan, många av dem har även i 

flera år arbetat tillsammans.  
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De förskolor som vi kommer att genomföra våra observationer på bedriver verksamheter som 

mer eller mindre inspireras av Reggio Emilias
11

 pedagogiska förhållningssätt.  

En av förskolorna har nyligen arbetat med ett jämställdhetsprojekt och det gör oss nyfikna på 

om och hur en skillnad skulle kunna yttra sig mellan våra olika urvalsförskolor.  

Tidigare forskning 

Då vi sökt efter tidigare (svensk) forskning om hur pedagogers språk gestaltar sig i 

kommunikationen med barn i förskolan har sökresultaten visat sig vara begränsade. När vi 

sökt på ordet språk har vi kunnat se att den dominerande forskningen inom förskolefältet 

begränsats till barns språkutveckling, samt språkstimulering till flerspråkiga barn (exempelvis 

Svensson, 1998). Dessa sökresultat behandlar visserligen språk men då ur ett mer 

semiotiskt/semantiskt perspektiv (exempelvis Wellros, 1998) eller om barns språkliga 

utveckling. En nog så viktig forskning, anser vi men inte direkt relevant för vår undersökning.  

Det vi intresserar oss för fann vi under Jämställdhetsprojektet Tittmyran och Björntomten
12

, 

som Ingemar Gens
13

 startade i Gävle. Syftet med projektet var att vidga flickor och pojkars 

könsroller för att de skulle få ett bredare utbud av valmöjligheter. En av de förskolor som 

ställde upp på att filma sig själva i den pedagogiska verksamheten överraskades över hur 

olika de använde språket i relation till flickor respektive pojkar. Här blev vi nyfikna: hur 

används språket ute på förskolorna? Skulle vi upptäcka liknande mönster och synliggöra 

samma slags föreställningar
14

 som man i Gävle synliggjort och hörliggjort på Tittmyran och 

Björntomten? Vi kommer även att referera till Valerie Walkerdines
15

 undersökning av flickor 

och pojkars relation till matematik och hur de bemöts av lärare i sin matematikångest (1998). 

                                                 
11 Reggio Emilia – de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia utgår ifrån Loris Malaguzzis (1920- 

1994) pedagogiska filosofi som inspirerar allt fler förskolor i Sverige. Arbetssättet utmärker sig genom att 

barnens utforskande och delaktighet står i fokus. Barn betraktas som kunskapsskapare och pedagoger är 

medaktörer, till skillnad från den traditionella svenska förskolepedagogiken där barnen är 

kunskapsåterskapare och pedagogerna innehar en kunskapsförmedlande position. 

12 Se bilaga 2 

13 Ingemar Gens – Jämställdhetsexpert (förr på Länsstyrelsen i Gävleborgs län, numer) frilansande konsult 

och föreläsare. 

14 Pedagogerna på Tittmyran och Björntomten hade föreställningen om att de behandlade flickor och pojkar 

jämställt. Genom jämställdhetsprojektet synliggjordes att så var icke fallet. De bemötte flickor och pojkar 

olika. 

15
 Valerie Walkerdine – Genusforskare och Professor i psykologi vid Cardiff school of Social sciences, 

Cardiff University, UK. 
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Hon forskar dock inte i språkets inflytande på individen utan mer hur föreställningarna styr 

lärarens agerande/förhållningssätt, vilka, vi anser, likafullt gestaltas i det verbala bemötandet. 

Teoretiska utgångspunkter 

Under inriktningen på vår utbildning, Utforskandets pedagogik – dialog Reggio Emilia, tog 

en betydelsefull kunskapsprocess fart hos oss där vi genom olika teoretiska perspektiv – 

tankeverktyg – gavs möjlighet till nya sätt att se på och förstå oss själva och vår omvärld. Vi 

fick tillgång till det postmodernistiska synsättet utifrån vilket man kan betrakta kunskap 

(exempelvis kunskapen om barn) som något tillfälligt och föränderligt. Kunskap är något som 

människor skapar/konstruerar. Med stöd i ett postmodernistiskt synsätt (vilket även inbegriper 

det feministiska poststrukturalistiska synsättet, vilket vi kommer in på längre ner i avsnittet) 

gavs vi möjlighet att förstå det välbekanta – den modernistiska föreställningen om en sann 

kunskap – på ett nytt sätt. Elisabeth Nordin- Hultman
16

 beskriver modernismen som präglad 

av idén om att ”världen är möjlig för människan att få (sann) kunskap om. Världen är  /…/ 

vetbar, dess inneboende natur går att lära känna” (2004, s. 33). Genom tillgången till den 

postmodernistiska förståelsen av kunskap och sanning kunde vi synliggöra olika regelsystem 

som vi lever efter i samhället, alltså de normer och diskurser som vi internaliserat i våra liv 

och omedvetet domineras av. Dominerande diskurser representerar det för givet tagna – våra 

föreställningar, tanke- och handlingsmönster – som vi själva inte ser. De blir synliga först då 

någon gör ”fel”.  

 

Den modernistiska synen på kunskap genomsyrar hela vårt samhälle, där ting och egenskaper 

delas upp i kategorier och i polära motsatsförhållanden, dikotomier. Vi är, var och en av oss, 

fångade i ett ständigt dikotomt tänkande. Dikotomi- begreppet innebär att ord bär på 

motsatsbetydelser. Om den ena säger ordet pojke, läser den andra in betydelsen ”alltså inte 

flicka” och så vidare. En annan form av dikotomisering är att tala om vad som är ”flickigt” 

respektive ”pojkigt” eller att vuxna till exempel hänvisar barn till deras samkönade kamrater. 

Det här innebär med andra ord att också kön/genus är ett dikotomiserat begrepp där flicka och 

pojke särhålls som varandras motsatser.  

                                                 
16

 Elisabeth Nordin- Hultman – Lektor i psykologi och pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm. 
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Uppdelningen i kategorier har vi gjort själva. De finns inte i ”naturen”; världen 

och verkligheten är inte ”färdigkategoriserad” från början.  

(Elisabeth Nordin-Hultman 2004, s. 45) 

 

Genom sitt språk har pedagogen ett starkt maktbärande verktyg. Genom att ta en närmare titt 

på pedagogers olika språkliga uttryck har vi möjlighet att i vår undersökning upptäcka 

invanda, naturaliserade uttryck och lyfta upp dem till ytan och göra dem synliga och på 

samma sätt kan vi synliggöra pedagogers kroppsspråk.  

Enstaka ord, uttalanden och handlingar kan endast förstås i relationen till föreställningarna 

om dess motsatser. Det outtalade - det uteslutna - bär alltså lika stor betydelse som det 

uttalade (Lenz- Taguchi, 2000). Hur kan till exempel en pedagogs bekräftelse av ett barn 

förstås av ett annat som i sin tur inte blir uppmärksammad? 

 

Kunskapsmålet var /…/ att skapa bilder av vad och hur ett barn ”egentligen” 

utvecklas och lär, oberoende av olika mänskliga tänkesätt och 

uppfostringsmönster.  

(Nordin- Hultman, 2004, s. 35) 

 

Med tillgång till det postmodernistiska synsättet kunde vi börja göra förskjutningar till andra 

sätt att tänka om och förstå kunskap. Det vill säga att inta fler perspektiv och inte enbart de 

för givet tagna. Utifrån ett postmodernistiskt synsätt kan man till exempel ställa sig frågan om 

det över huvud taget är möjligt att skaffa sig kunskap om hur barn utvecklas och lär utan att 

först ta i beaktande barns livsvillkor samt överväga vilka tänkesätt som kan tyckas relevanta 

(se citatet ovan: Nordin- Hultman, 2004, s. 35)? 

 

Sedan förskolans införande (och tidigvarande daghem, barnträdgårdar, kindergarten, 

barnkrubba) har den, som institution, varit och är en del av samhället och präglas av den 

modernistiska kunskapssynen, precis som samhället i övrigt. Den har länge dominerats av en 

empiristisk barn- och kunskapssyn – barnet som ett tomt kärl som ska fyllas med kunskap. 

Förskolan präglas parallellt av en essentialistisk syn där barnet betraktas inneha en 

inneboende potential, en ”sann kärna”
17

.  

                                                 
17 Föreställningen om den ”sanna kärnan”: barnet betraktas inneha en inneboende potential bara det ges 

tillräckligt goda uppväxtvillkor. Barnet som planta är en växtmetafor myntad av Friedrich Fröbel (1782-

1852), barnträdgårdarnas grundare.  
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I förskolans pedagogiska verksamhet arbetar pedagoger dagligen med fokus på barn och 

barns lärande. Detta anser vi är pedagogens främsta uppdrag. Vår upplevelse är att man 

många gånger kategoriserar barnen (exempelvis resursbarn, flickor, pojkar, regnbågsbarn, 

invandrarbarn, lugna, aktiva eller krävande barn och så vidare) i tron om att man ska hinna se 

barnen och tillmötesgå de olika behov som en barngrupp inrymmer. Det kan också många 

gånger betraktas som ett effektivt sätt att hinna med sitt uppdrag och nå ut till alla barn, men 

vi ser det också som ett vanskligt sätt eftersom alla barn inte alltid låter sig kategoriseras, de 

kanske inte passar in i den kategori som pedagoger och andra vuxna tagit sig rätten att placera 

dem i. Fördelen med detta kategoriserande/generaliserande är att det göra det lättare för 

pedagogen att tycka att denne räcker till medan nackdelen blir något helt annat, nämligen, att 

för varje gång man placerar/positionerar ett barn i en bestämd kategori bestämmer man 

samtidigt hur denna person är och ska vara, vilket lätt får konsekvensen att man börjar 

betrakta barnen utifrån sina förutbestämda kategorier där de tillmäts olika egenskaper. Det 

blir en ond cirkel i form av självuppfyllande profetior och ”frusna stillbilder” hos barnet där 

”andras bild av mig blir min egen” (Wehner- Godée/Lindström & Lindberg, 2005, s. 95) – 

stökig pojke eller blyg flicka. Frusna stillbilder påverkar hur barnen ser på sig själva, och kan 

etsa sig fast med sådan kraft att dessa sedan följer dem till vuxen ålder. Detta, anser vi, blir en 

konsekvens av den essentialistiska barnsyn där barnet betraktas ha en sann inre kärna. 

Så länge barnen i förskolan betraktas utifrån en sådan barnsyn kommer de att felsökas och 

tillskrivas brister som kanske beror på andra saker. Det innebär att pedagoger istället måste 

synliggöra sitt eget förhållningssätt och ta ansvar över sitt bemötande. ”Vi måste se barnens 

agerande som svar på pedagogens bemötande” (Wahlström, 2006, s. 39). Så, hur kan vi i 

förskolan frångå ett skapande av schablonbarn som till exempel passiva och blyga flickor och 

stökiga och våldsamma pojkar. Dessa är barn som vi dagligen möter och be- möter i våra 

förskoleverksamheter.  

Betraktat ur ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv/subjektssyn är det inte möjligt att 

kategorisera barn, eftersom människor inte kan vara ”bestämda av en specifik föreställning 

eller diskurs” (Nordin- Hultman, 2004, s. 168). Förskolan måste alltså frångå synen på 

förskolebarnen utifrån schabloniserade kategorier och istället börja ta hänsyn till barnen 

kontextuellt och se till vilka förutsättningar som ges.  

Hillevi Lenz- Taguchi
18

 menar att det kan betraktas som ”ett ´omlärande´, eller en ständigt 

pågående läroprocess, där ny kunskap ger möjlighet till nya förhållningssätt och ageranden” 

                                                 
18 Hillevi Lenz- Taguchi – Docent och universitetslektor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm.  



 

        14 

(2004, s. 210). Utifrån ett feministiskt poststrukturalistiskt sätt att se på varandra ges och 

skaffar sig barn och pedagoger hela tiden nya förutsättningar att lära av, och mötas med 

varandra, utan att för den skull tilldömas fastlagda kategorier och egenskaper. Vi 

genomkorsas hela tiden av olika diskurser som påverkar oss i hur vi gör oss. ”Vad som 

´kommer ut´ som ett beteende beror av den mening subjektet gör sig i förhållande till de 

diskurser hon/han har tillgängliga /…/” (ibid. s. 110) Den feministiska poststrukturella 

subjektsteorin avser att ”varje unikt subjekt kan förhålla sig på olika sätt till en situation, 

beroende på vilka diskurser som för tillfället är mest dominerande /…/” (ibid. s. 111). Detta 

benämner Lenz- Taguchi som det multipla subjektet (2004). Med andra ord kan man säga att 

barn agerar utifrån de förutsättningar de får, de förväntningar de har på sig och utifrån det kan 

de ta de diskurser, som för dem längst beroende på sammanhang, i bruk. Kalla det 

självbevarelsedrift. Man ska dock inte förutsätta att detta alltid är planerade, medvetna 

ageranden, utan helt enkelt se dem som svar på omgivningens bemötande. 

 

Så, från att, innan utbildningen ha sett på oss själva, vår praktik i förskolan och barnen som 

något som bara ”är”, har vi fått tillgång till ytterligare perspektiv att se på praktiker och 

människor. Allt är föränderligt. Vi blir till i vår yrkesroll och barnen blir till varje dag och 

varje stund. Det finns ingen värld ”där ute”, den är inom oss genom att vi är en del av den. 

Detta gav oss en insikt om att vi tidigare inte reflekterat tillräckligt kring pedagogers och 

förskolans roll samt vilken inverkan dessa har på vad barns lärande och socialisation. 

Förskolan har för oss varit en institution med fasta (låsta och opåverkbara) strukturer. Vi såg 

på oss själva som en del av den struktur som fanns – som var given – utan någon direkt makt 

att påverka.  

Språkets väv 

Språket är förbundet med kultur och historia. Det är ett kommunikationsmedel som 

människan konstruerat för att förstå varandra. Det bygger på pragmatik
19

 och semantik
20

. 

Detta innebär att språket innefattar vissa regler som vi kanske själva inte alltid (längre) är 

                                                 
19 Pragmatik – Enligt språkfilosofi och språkvetenskap handlar det om läran om språkets användning och 

meningars egentliga betydelse. 

20 Semantik – betydelsen hos språkligt uttryck och mening.  
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medvetna om, dessutom förändras språk över tid. I talet förekommer subtila nyanser beroende 

på vem som talar och vem man talar till/om. Budskapet i vad som sägs relateras till 

referensramar. Så, hur kan pedagogers talade språk skilja sig då de talar till/om barnen i 

förskolan beroende på om det är en flicka eller pojke? Diskurser och sociala kontexter är 

också avgörande för huruvida någon lyckas göra sig förstådd eller inte. Detta innebär att i 

lyssnarens tolkning vävs allt annat som sägs, hörs och syns in (Wellros, 1998).  

 

Språkets pragmatik är alltid oskiljaktigt förbunden med beteendet. Att tala är helt 

enkelt ett sätt att bete sig, att tiga är ett annat. 

(Wellros, 1998, s. 32) 

 

Wellros talar om att man, tyst eller talande, kommunicerar något. Medvetet med en avsikt 

eller omedvetet. Den medvetna språkliga kommunikationen, menar hon, har alltid ett bestämt 

syfte. Pragmatikreglerna utgör en del av språkets inbyggda kommunikationsstrategier och 

som ibland kallas för social kompetens (ibid.).  

 

När man är vuxen och talar sitt modersmål är man sällan medveten om 

pragmatikreglerna när man kommunicerar med varandra. De är internaliserade 

på samma sätt som alla de andra normer som man lärt sig under socialisationen. 

Man säger det man brukar i den aktuella situationen, man svarar på tilltal på det 

sätt man är van vid. 

(Wellros, 1998, 33).  

 

Hon talar om det sociala samspelets manuskript som var och en ”har med sig” på de olika 

arenor där människor möts. I manuskriptet står bland annat ”vem som säger vad till vem, i 

vilken situation, i vilket syfte och med vilket resultat” (ibid. s. 33). Det är vad som med andra 

ord är pragmatikens huvudfrågeställningar och som binder ihop språk och beteende och gör 

människan begriplig – materialiserad
21

 i sitt sammanhang. Olika kommunikationsstrategier 

resulterar i olika konsekvenser, självförtroendet och självbilden påverkas huruvida man 

lyckas följa språkets regler och göra sig begriplig inför andra. 

                                                 
21 Materialisering – En diskurs materialiseras/framträder genom att man kroppsligt och verbalt agerar 

utifrån den. Till exempel då en pojke agerar ”pojkigt” utifrån de dominerande föreställningarna om hur 

pojkar vanligen är. Diskkursen framträder – materialiseras – via kroppens förhållningssätt och gör den 

således synlig för betraktaren. En konkret gestaltning. 
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Gester och miner beskriver Wellros som symbolhandlingar som brukar ha alldeles 

bestämda betydelser inom en viss grupp (ibid.). Beröring så som vem som får röra vem, på 

vilket sätt och i vilket syfte, är även det en del i språkets pragmatik, det icke verbala. ”Var 

gränsen går, räknat i centimeter och decimeter, mellan en kylig attityd, en artig distans och 

en besvärande påflugenhet är ytterligare en sådan fråga” (ibid. s. 36). I de mest vardagliga 

situationer tänker man inte ens på att man över huvud taget följer några regler. ”Man gör 

bara ´som vanligt´, man beter sig ´normalt´. En del av vardagslivet har förvandlats till enkla 

rutiner, till reflexhandlingar /…/” (idib. s. 39). I de flesta situationer där man agerar per 

automatik råder oftast flera olika slags regelsystem/normsystem/diskurser sida vid sida.  

Föreställningarnas makt 

”Ända sen grottmänniskorna så har kvinnan tagit hand om barnen medan männen jagat. Det 

har ju alltid varit på det viset så varför försöka ändra på något som är ett biologiskt faktum. 

Män och kvinnor ÄR olika och har olika uppgifter i livet. Män kan ju inte föda barn precis!” 

Detta är långt ifrån ovanliga påståenden, dock hävdar Sandra Dahlén
22

 att kvinnligt och 

manligt inte alls är något evigt. Hon förklarar att sanningen om könsrollerna skapas och fakta 

anpassas efter vår kulturella syn på människan samt manligt och kvinnligt (Dahlén, 2006). 

Det sätt som vi språkligt beskriver oss själva – människan – på, är så djupt rotat i våra 

kulturella föreställningar att vi kanske inte reflekterar över vad språket gör med våra oss. Vårt 

sätt att se på omvärlden och hur vi talar om den bestäms av språket (Nordenstam, 2005). Så 

att påstå att språket inte är maktbärande vore, enligt oss, felaktigt. 

 

I utställningsmontrarna i många museer framställs grottmänniskan på ett sätt som är 

överensstämmande med den västerländska normen (Dahlén, 2006). Man visar fram 

urtidsmänniskan med ett västerländskt ursprung och man visar fram parrelationer, 

heterosexualitet, kvinnlig femininet (långt huvudhår, mindre kroppsbehåring än mannen, 

moderlig, passiv, ljuv hållning, lika eller lättare klädd än mannen). Man visar fram manlig 

maskulinitet (kortare huvudhår än kvinnan, rik kroppsbehåring, aktiv, kraftfull, innehavare av 

jaktredskapen och lika eller mer klädd än kvinnan) – allt enligt den västerländska normen. 

Det är genom framställningen av urtidsmänniskan som våra föreställningar av vad det innebär 

                                                 
22 Sandra Dahlén – frilansande utbildare och konsult i RFSU 
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att vara kvinna respektive man, präglas. Då är det också lätt att missledas och ”tänka sig att 

det handlar om våra gener eller hormoner eller ”naturens ordning” (Dahlén, 2006, s. 36). 

 

Det är bland annat så här föreställningar om kvinnligt och manligt skapas. 

(Dahlén, 2006, s. 36).  

 

Vi kan inte veta någonting om hur de första människorna sett ut och levt, och de fynd man 

funnit är för få för att på något sätt kunna fastställa någon generell sanning om människornas 

leverne (Dahlén, 2006). Man har hittat fynd från äldre stenåldern men fynden räcker varken 

för att fastställa hur människor levde, vilka som levde i bostäderna eller vilka som använde 

olika redskap (Dahlén, 2006). ”Många museer bygger utställningar på gammal forskning och 

fördomar” (Dahlén, 2006, s. 35). Vårt normsystem verkar helt enkelt vara så dominerande att 

vi förutom att reglera vårt samtida samhälle även tycks ta oss rätten att reglera 

urtidsmänniskan, för till och med sådant som vi inte har tillräckliga kunskaper om lyckas vi 

anpassa till vår tids normer. Dahlén vill påstå att biologi och kultur är mer variationsrik än 

vad många vill tro eller låtsas om (Dahlén, 2006).  

Dahlén skriver, ”Att vara flicka/kvinna eller pojke/man är något var och en lär sig” (2006, s. 

42) och menar att kön är en social konstruktion. Hon hävdar att människor konstruerar regler 

för hur en flicka, respektive pojke ska se ut och bete sig för att på så sätt stämma överens med 

de framväxta/förekommande föreställningarna om kön och genus. Hon menar att åtskillnaden 

mellan könen verkar vara så viktig att de kroppsliga olikheterna inte räcker och att vi av den 

anledningen hittar på och förstärker olikheter (Dahlén, 2006). Föreställningar, förväntningar, 

dominerande diskurser förmedlas via media, (barn-) litteratur, tv, leksaker, föräldrar, grannar, 

släktingar, pedagoger. Utöver detta förändras synen på kvinnligt och manligt över tid. Porträtt 

av kungligheter framvisar till exempel på att maskulin auktoritet under olika tidsåldrar kunde 

kräva bland annat rödmålade läppar och egenskaper så som gråtmildhet. Sådant är, enligt den 

västerländska normen i dagens samhälle, något som snarare betraktas som en påtaglig feminin 

markör (Elvin- Nowak & Thomsson 2003). 

 

Både flickor och pojkar föds till ett sammanhang där normerna säger att kvinnor 

ska vara feminina och män maskulina. 

(Elvin- Nowak & Thomsson, 2003, s. 25) 
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Kvinnligt och manligt, samt hur vi förhåller oss till just det står för ett stort, ja kanske till och 

med det största, normsystem som vi har att göra med (Dahlén, 2006, Elvin- Nowak & 

Thomsson, 2003). Thomson förklarar att ett normsystem inte behöver inneha särskilt stor 

sanningshalt för att kunna råda som om de vore sanningar. Hon menar att det finns mängder 

av ”osanna sanningar om kvinnor och män”, till exempel att kvinnor generellt anses 

välvilliga och omhändertagande och att män har svårigheter med simultankapaciteten och en 

större sexdrift än kvinnor (Elvin- Nowak & Thomsson 2003, s. 29). Vi ställer oss frågan om 

det finns osanna sanningar om förskolebarnet?  

Språket som vägvisare och reglerare 

Då vi talar om förskolebarn, vem är det som avses då? En pojke eller flicka? Vi kan hur som 

helst inte bortse från kön eller generalisera och kalla det för ”barnet”, för vi har alltid en 

föreställning om vad det är och ska vara.  I vår modernistiska tankevärld kategoriserar vi ting 

och egenskaper och dikotomiserar: antingen eller, antingen pojke eller flicka. Byxa eller kjol. 

Blått eller rosa. Vi kan härleda denna ständiga uppdelning till upplysningsfilosofen Jean-

Jacques Rousseaus
23

 föreställning/teorier om hur världen genom dessa dikotomier delas upp. 

På ena sidan har vi det maskulina och den andra sidan har vi det feminina. Ljus (upplysthet), 

rationalitet, logik står på den maskulina sidan motsatsen finns då på den feminina: mörker 

(förvirring), irrationalitet och känslor. Kvinnan har varit och är ännu underordnad mannen 

sett utifrån bland andra dessa värden. Genom Walkerdines undersökning kan vi se Rousseaus 

dikotoma värden fortfarande reproduceras (se nedan). Man bekräftar och stärker fortfarande 

flickor och pojkar på olika sätt (Walkerdine, 1998). Hennes undersökning av flickor och 

pojkar i skolan har visat ett urskiljbart mönster i hur elever bemöts i sin ”matematikångest”. 

Flickor blir i regel bemötta av lärare med en beskyddande inställning där man kanske också 

sänker kraven medan pojkar, tvärtom, ofta pressas att kämpa vidare utan sänkta krav (ibid.). 

Walkerdine konstaterar att pojkars självförtroende värderas högt och att flickors lågt:  

 

 while ´self-confidence´ is viewed as the key to girls´ success, the mode of 

achieving it appears to be gender- differentiated. While boys may be described as 

´abounding in confidence´, ´overconfidence´ in girls is a bad quality.  

(walkerdine, 1998, s. 86) 

                                                 
23 Jean-Jacques Rousseau (1712- 1778), upplysningsfilosof, Genève.  
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Om en flicka kräver samma utrymme som en pojke ges tillåtelse till i form av självständighet 

och självförtroende menar Walkerdine att hon stöter på motstånd. Det är inte fullt ut 

accepterat (ibid.). Utifrån hur samhällsstrukturen ser ut reglerar vi varandra. Självsäkerhet är 

en nyckel till framgång för flickor, precis som för pojkar, men till skillnad från pojkar så är 

stort självförtroende generellt sett en dålig egenskap hos flickor. Hon menar att pojkar 

uppmuntras att ta för sig och skaffa sig självförtroende medan flickor, tvärtom, uppmuntras 

att släppa fram andra (ibid.).  

 

She´s never pushy. She´s not overconfident. Shes doesn´t imagine that she has 

amazing qualities or capabilities. That´s part of her whole charm.  

(Walkerdine, 1998, s. 90)   

 

Flickor förväntas också hjälpa fram andra. Walkerdine talar om den ”duktiga flickan” och 

menar att självförnekande flickor som är tysta och hjälpsamma får mest bekräftelse. De anses 

mogna och förväntas ”mödra” sina klasskamrater, något som inte förväntas av en pojke. En 

sådan egenskap gör flickan till hjälpfröken vilket kommer läraren till godo. Så, av vilken 

anledning bekräftas flickan? För att hon underlättar lärarens arbete eller för att hon är rätt som 

flicka och blivande mor? Enligt vår erfarenhet finns dessa hjälpfröknar ofta även i förskolan. 

Flickor får ofta visa tålamod och ”vänta på sin tur” medan pojkars otålighet prioriteras. Pojkar 

ges oftare ordet och tillåts (förväntas!) att ta ett större utrymme i barngruppen, fysiskt och 

verbalt. Livliga, äventyrslystna pojkar bekräftas mer än stillsamma, tysta pojkar medan 

blygsamma och hjälpsamma flickor bekräftas mer än livliga flickor (Walkerdine, 1998, Elvin- 

Nowak, & Thomsson, 2003).  Så, på vilket sätt gör ett sådant förhållningssätt det möjligt för 

pedagoger att uppfylla läraruppdraget enligt läroplanen?  

 

Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva 

/…/ 

(Lpfö- 98, s. 10) 

 

En pojke materialiserar pojkdiskursen via maskulina/pojkkodade aktiviteter och sätt att vara 

medan en flicka materialiseras via feminina. Där i ligger dock en skillnad, flickors tillgång till 

det maskulina är större och mer accepterat än pojkars tillgång till det feminina (Davies, 

2003). Begreppet pojkflicka känner de flesta till men det finns ingen accepterad motsvarighet 

för pojkar. En pojke som föredrar flickkodade aktiviteter genererar i stor utsträckning oro 
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såvida han inte har något alibi, en garanti för att han enligt pojkdiskursen fortfarande är en 

”riktig” pojke som också tilltalas av pojkkodade aktiviteter. Alibi betraktar vi därmed som en 

viktig faktor som bestämmer vad barn har tillåtelse till.  

Särartstänkande 

Rousseau har haft, och har fortfarande, ett stort inflytande på den västerländska synen på 

manligt och kvinnligt samt den svenska traditionella förskolepedagogiken (Lenz- Taguchi, 

2000 och 2004). Han hävdade bestämt att män och kvinnor var skapta för olika uppgifter i 

livet och därmed skulle betraktas som varandras motsatser (Lenz- Taguchi, 2004). Detta är en 

föreställning som idag hålls levande på olika sätt. Rousseau konstruerade tankefigurer som 

byggde på särartstänkande där han formulerade en hypotetisk barnuppfostran av två barn: 

Émile och Sophie. Genom dessa tankefigurer hade han för avsikt att lyfta fram ett 

asymmetriskt maktförhållande
24

, ett motsatsförhållande mellan barnen och deras skilda 

biologiska förutsättningar (ibid.). Genom den visar Rousseau fram en polaritet där den ena 

värderas som norm medan den andra underordnas: 

 

Émile Sophie 

Autonom, självständig Beroende, under mannens förmyndarskap 

Familjens partiark, förmyndare Vårda mannens heder 

Förnuft, rationalitet Förneka sitt förnuft 

Lära objektivt tänkande och moral Frustrera och lära lydnad och ödmjukhet 

Styrka Skönhet 

Revoltera mot orättvisor Uthärda orättvisa 

Aktiv Passiv 

Frihet och självreglering Självdisciplin och manipulation 

Lyda under det gemensamma goda Lyda under patriarken i familjen 

 (Lenz- Taguchi, 2004, s. 33) 

 

Tittar vi i Émiles fält – det pojkkodade – signaleras en positiv laddning och en kraftfullhet 

medan Sophie fält – det flickkodade – kan uppfattas som negativt laddade och underordnade 

                                                 
24 Asymmetriskt maktförhållande kan beskrivas som att den ena polariteten tillskrivs ett högre värde än den 

andra. 
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Émile. Vi skulle kunna utläsa de ovanstående beskrivningarna av dessa två tankefigurer att 

Sophie uppfostras i en jantelags- anda där hon kuvas till underordning medan Émile behöver 

förstå (måste lära sig) att han inte har något annat val än att göra sig till en auktoritet och 

ledare. Sophie ska inte tro att hon är något medan Émile inte tillåts försvinna i mängden. 

Émile ska uppfostras till att tänka självständigt och rationellt och hans ansvar är att bli 

familjens överhuvud och förmyndare (ibid.). För att Émile och Sophie ska kunna matcha 

varandra krävs därför att Sophie fostras till att bli beroende/osjälvständig och 

självuppoffrande. Sophies ansvar är lojalitet – att legitimera Émile genom att vårda hans 

heder. Hillevi Lenz- Taguchi
25

 pekar på en paradox i Rousseaus beskrivning, nämligen att 

Rousseau å ena sidan menar att det ligger i kvinnans biologiska natur som gör henne kvinnlig, 

passiv, beroende och vacker medan han, å andra sidan ger henne en särskild uppfostran för att 

inte bli för lik Émile (ibid.). Därigenom menar Lenz- Taguchi att man följaktligen kan förstå 

det hela som att Sophie och Émile trots allt är i besittning av samma potentialer (ibid.).  

 

Är Rousseaus teorier om flickor och pojkar en dominerande diskurs i förskolan? 

Kajsa Wahlström
26

 talar om att man i dagens samhälle (både föräldrar och pedagoger) fostrar 

barnen till huvudroller och biroller. Detta sker, enligt oss, till stor del just så som Rousseau 

lyfter fram Émile och Sophie som varandras motsatser. Pojkar fostras till 

huvudrollsinnehavare som ska ha rörelsefrihet och möjlighet att upptäcka världen, medan 

flickor fostras till birollsinnehavare, som skall serva och vara till lags och ge pojkarna det 

som de behöver för att klara av sin huvudroll (Wahlström, 2006). Man fascineras av att pojkar 

blir ”pojkiga” och att flickor blir ”flickiga”. Man låter sig förvånas över hur pojkar formligen 

dras till bilar och pojkattribut och att flickor älskar söta dockor utan att reflektera kring vad 

som får barnen att skaffa sig just sådana intressen. Varje gång en pedagog verbalt hänvisar en 

flicka till en flickkodad aktivitet eller socialt umgänge upprätthåller denne särartstänkandet 

och dikotomiseringen av flickor och pojkar. Då barn hänvisas till sina samkönade kompisar är 

det baserat på vuxnas föreställningar om att homosocialitet
27

 är viktigt och att ett 

igenkännande, en identifikation förväntas ska ske inom respektive könskategori. Ofta har man 

som pedagog bemött barn med att säga Kom Lisa så ser vi vad flickorna gör i dockis!  

                                                 
25 Hillevi Lenz- Taguchi, docent och lektor vid Lärarhögskolan i Stockholm. 

26 Kajsa Wahlström – Förskolechef på Tittmyran och Björntomten i Gävle, samt pedagogisk konsult i 

jämställdhet frågor. 

27 Homosocialitet – samhörighetskänsla mellan personer av samma kön. 
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Vi anser att pedagoger, genom sitt verbala språk, omedvetet upprätthåller Rousseaus 

särartstänkande. 

 

”Genom att imitera omgivningens representanter av respektive kön /…/ lär sig 

barnen så småningom vad som är rätt eller fel”  

(Elvin- Nowak & Thomsson, 2002, s. 103).  

 

Därigenom påverkas barnen av och internaliserar normer/intryck från föräldrar, mor-, 

farföräldrar, kompisar, pedagoger, grannar, media, litteratur och så vidare i sina 

könsgörarprocesser. Föreställningarna, om att flickor rent naturligt älskar klänning, rosa och 

balett och att pojkar rent naturligt älskar att brottas är så närvarande att vi inte ens ser dem. 

Manligt och kvinnligt är något man tar för givet och detta fält är därmed en redan 

upptrampad stig som barnen rör sig på. 

 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som 

ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är 

kvinnligt och manligt. 

(Lpfö- 98, s. 8) 

 

Utifrån denna korta beskrivning av Rousseaus teorier kan vi förstå hur det kan komma sig att 

flickor kodas med ljusa väna färgtoner medan pojkar kodas med modigt mörka färger, 

förstärkta med heroiska tryck. Vi kan förstå hur flickor görs ”rörelsehindrade” i klänning och 

kjol medan pojkar ges utrymme i lediga byxor (Davies, 2003). Vi kan förstå varför flickor 

uppfostras att föredra flickaktiviteter och pojkar pojkaktiviteter (Elvin- Nowak & Thomsson, 

2003). Det kan räcka med att vuxna ger barnen språkliga bekräftelser – riktningar – genom att 

uppmuntra vissa val framför andra. Utifrån det skaffar sig barnet en uppfattning om vad som 

är mest gångbart och ”rätt”. Barnen internaliserar den kunskapen/normen och börjar så 

småningom reglera sig själva.  

 

/…/ vi erfarer og ser en jente eller gutt, tillegges de ofte noen spesifikke kroppslige 

egenskaper, som for eksempel at jenter er mer omsorgsfulle enn gutter og at gutter 

trenger å bevege seg mer fysisk enn jenter. Da blir biologisk kjønn noe som kobles 

til visse måter å være jente og gutt på.  

(Nina Rossholt, 2006, s. 15) 
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Kön ska inte ge hänvisningar till vem du blir och vad du gör, men samtidigt är det dessvärre 

just vad vi hela tiden låter ske (Elvin- Nowak & Thomsson, 2003). Vi kan inte bemöta någon 

könlöst eller ”neutralt”. Elvin- Nowak talar om ”att göra kön”. Kön är den mest 

grundläggande kategoriseringen av människan. Oavsett om det är barn eller vuxna vi möter så 

har vi ett ständigt behov av att könsbestämma varandra (ibid.). Förskolan måste motverka de 

för givet tagna föreställningarna om könen och ge barnen utrymme att vara flickor och pojkar 

på fler sätt än de schabloner som de stereotypiska könsrollerna erbjuder.  

 

Oavsett likheter och skillnader vi tror oss finna mellan könen, i ett socialt och 

kulturellt sammanhang, så är de ingenting annat än resultatet av våra egna 

skapade förväntningar och föreställningar.  

(Svaleryd, 2005, s.40) 

 

Frågan är om pojkars intresse för motorer och flickors intresse för dockor och disktrasor 

verkligen har om något med kromosomer och hormoner att göra, eller om det faktiskt är våra 

föreställningar som styr (ibid.)?  

Britta Olofsson
28

  menar att det är troligt att pedagoger, som påstår sig inte gör någon skillnad 

på flickor och pojkar i sina verksamheter, inte förstått problematiken och att de, precis som de 

flesta människor i samhället – helt enkelt inte uppmärksammar könsmönstren.  ”Kanske är vi 

så vana vid att tjejer till exempel är lugna och lämnar plats åt killar, att vi inte ser att det är 

ett gängse mönster” (Olofsson, 2007, s. 20). Kanske är det så att pojkar tillåts gå längre innan 

de uppfattas som stökiga medan flickor stoppas i ett tidigare skede? 

 

I själva verket är vi hela tiden med och skapar kön. Inte enbart genom det vi 

säger, utan också mer subtilt genom leenden, blickar, kroppshållning, mimik och 

röstläge. På så sätt bekräftar eller bestraffar vi barnens beteenden. 

 (Olofsson, 2007, s. 21) 

 

Olofsson hävdar att man genom sitt språk hänvisar barn till olika sätt att göra sig som flickor 

och pojkar (ibid.). Man kan bemöta barnen jämställt i den pedagogiska verksamheten men 

fortfarande hänvisa dem till respektive könsmönster via kommentarer som: oj vad du blev 

smutsig, men det gör inget. Mamma kan ju tvätta. Det är ju inte bara mammor som kan tvätta 

                                                 
28 Britta Olofsson – Förskollärare och filosofiekandidat, Härnösand. 
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och städa, så varför lyfta mamman som den självklara aktören? Samma budskap signalerar 

man om barnet insjuknar på förskolan och man behöver ringa efter en förälder. Av någon 

anledning ringer man ofta ringer man upp mamman. I sådana här situationer reproducerar och 

befäster pedagoger föreställningarna om kvinnan som husmor och den ömmande modern 

medan pappan helt enkelt räknas bort. Vi drar en direkt parallell till förskolans verksamhet. 

Exempelvis dock-/hemvrån blir arena där stereotypa könsroller reproduceras. Där härskar 

flickorna och de pojkar som får vara med ges, inte sällan, rollen som pappa som gått till 

jobbet.  

 

Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 

pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor 

och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.  

(Lpfö– 98, s. 8) 
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Undersökningen 

Vi fick möjlighet att utföra ett antal observationer på fem olika förskoleavdelningar i 

stockholmsområdet. Inför våra första observationer utrustade vi oss med mp3-spelare för att 

göra ljudupptagningar samt dokumentera våra observationer genom att föra anteckningar. 

Videoinspelning valde vi att inte använda oss av på grund av integritetssjäl. En filmkamera 

kan allt för lätt upplevas som ett hot (Wahlström, 2006), mångas upplevelse av kameran är att 

den visar hela sanningen och vår undersökning var redan lätt att tolka som en slags 

”felsökning”. För att vår närvaro skulle göra så liten påverkan som möjligt under 

observationerna valde vi därför bort filmningen.  

 

Det var viktigt för vår undersökning att vi observerade pedagoger i situationer där flickor och 

pojkar ingick samtidigt eller i olika situationer där vi kunde göra direkta jämföranden i 

pedagogens bemötanden av olika barn. Vi hade för avsikt att se och lyssna efter bemötanden 

där pedagoger både gjorde skillnad på flickor och pojkar och där pedagoger inte gjorde någon 

skillnad. Trots det skulle detta dock visa sig leda till en konfrontation med våra egna 

fördomar i starten av vår undersökning. Vår förförståelse var att pedagoger i förskolan 

bemöter barn mer eller mindre jämställt men, detta till trots, förväntade vi oss att se ett 

mindre jämställt bemötande. Vi förväntade oss att bli ”serverade” med konkreta exempel som 

visade på hur pedagoger genom sina bemötanden gjorde skillnad på flickor och pojkar. Den 

insikten var viktig för oss att reflektera närmare kring under vårt arbete, för vad sade detta om 

oss själva?   

Vi valde att begränsa oss till vissa specifika situationer då det skulle vara en hjälp för oss att 

upptäcka pedagogernas olika språkpraktiker och bemötanden. Det visade sig dock inte vara så 

fruktbart som vi hade tänkt oss, delvis på grund av att dessa specifika situationer inte var 

specifika nog för att synliggöranden av olika skeenden skulle vara möjliga, och delvis på 

grund av att vi var så upptagna med att lyssna efter just de konkreta exempel som vi väntade 

oss skulle komma, och därigenom missade vi förmodligen andra väsentligheter. Vi var så 

upptagna av att se och lyssna efter skillnader
29

 i pedagogers språk så att vi inte upptäckte de 

                                                 
29 Då vi skriver skillnader talar vi om hur pedagogers bemötande skiljer sig gentemot flickor respektive 

pojkar.  
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likheter
30

 som troligtvis också uppenbarades. Med den insikten kunde vi bara konstatera att 

likheterna var precis lika betydelsefulla för vår undersökning som skillnaderna i pedagogers 

språk och bemötande av flickor och pojkar. Dessa kom att visa sig inte bara vara 

betydelsefulla utan var även en förutsättning för vårt kommande analysarbete eftersom de 

utgjorde ytterligare ett perspektiv från vilket vi kunde jämföra och analysera pedagogers 

bemötanden. 

 

För att skapa goda förutsättningar för vår insamling av empirisk data fick vi utvärdera våra 

observationsverktyg. Mp3- användningen visade sig vara en mindre lyckosam metod 

eftersom det många gånger blev svårt för oss att avgöra hur samt vilka av barnen som 

pedagogerna vände sig till då vi i efterhand lyssnade på ljudupptagningarna. Av den 

anledningen lämnade vi idén om användning av mp3- spelare och använde oss istället enbart 

av att dokumentera observationerna med papper och penna. Vi bestämde oss för att begränsa 

oss ytterligare genom att rikta in oss på mer specificerade fält i pedagogernas språkbruk så 

som tempoväxlingar, ”könade” ord
31

, tonlägen och emotionella färgningar. Genom dessa 

epiteter möjliggjorde vi ett synliggörande av så väl skillnader som likheter i pedagogers 

verbala språkbruk och bemötande av barnen.  

Vi vill understryka att alla situationer bär upp en komplexitet där det inte finns ett givet ”rätt 

eller fel” som på ett enkelt sätt går att fastställas. 

 

Vi kommer att framvisa sekvenser ur ett antal av våra observationer, men för att ge läsaren 

möjlighet att få ett något större helhetsperspektiv har vi lagt varje observationstillfälle i 

utförligare versioner i en bilaga.  

 

 

 

 

 

                                                 
30 Då vi skriver likheter talar vi om hur pedagogers bemötande inte skilde sig gentemot flickor respektive 

pojkar. 

31 Ett ord, menar vi, blir könskodat när det uteslutande används till det ena eller det andra könet.  
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Analys 

Skillnader eller likheter i pedagogers förhållningssätt? 

Pedagoger styrs av de diskurser och normer som förskolan som institution domineras av, 

däribland de föreställningar som finns om vad flickor och pojkar är. Vi upptäckte att 

pedagogers förhållningssätt gav uttryck för olika syn på flickor och pojkar. Det vi tydligt 

kunde se var att där man gjorde en skillnad i bemötandet av flickor och pojkar använde man 

också öronmärkta/könskodade ord.  

 

Eftersom vi inte följt pedagogerna i deras arbete dagligen under en längre tid eller 

kommunicerat med dem under våra observationer (förutom vid ett tillfälle) kunde vi 

följaktligen inte få förklarat vilka val pedagogen ansett sig stå inför i de pedagogiska 

situationerna. Av den anledningen känner vi heller inte till utifrån vilka syften pedagogerna 

valt/antagit sina förhållningssätt under observationstillfällena. Med utgångspunkt i vår egen 

förståelse av vad vi uppfattat under observationerna kommer vi att utforma vår analys.   

 

Vid en första genomgång av våra första observationer blev vi förbryllade och hade en känsla 

av att vi inte fått in så mycket material att arbeta med. Efter att ha analyserat vårt empiriska 

material närmare insåg vi att vi inte skulle kunna göra några ”revolutionerande” upptäckter 

och valde då att byta fokus till att istället undersöka vad som skedde i det ”lilla” – i rutinerna 

– i den vardagliga pedagogiska verksamheten. Det var när vi gick in i det lilla som vi kunde 

lyfta fram stora betydelser. Det var här som det blev tydligt för oss att likheterna var till lika 

stor gagn för vår undersökning som skillnaderna i pedagogers förhållningssätt och 

bemötande. Vi vill exemplifiera en sådan situation där pedagogen inte gjorde någon skillnad i 

sitt bemötande av flickor och pojkar: 

 

Barngruppen kommer in efter utevistelsen och en pojke går fram till 

pedagogen och berättar att han har fått en tröja med spindelmannen och 

bröstar upp sig inför henne. Han säger ”Titta jag har spindelmannen!” 

Pedagogen bemöter honom med ett leende och säger, ”ja titta, den ser skön 

ut.” Pojken fortsätter att söka bekräftelse och visar gång på gång upp sig 

men får inga andra kommentarer. En flicka i flätor går fram till samma 
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pedagog och säger, ”mamma har gjort den här frisyren på mig.” Pedagogen 

ler mot henne och säger, ”den frisyren passar bra på dig.”  

 

Båda barnen, som vi uppfattade det, sökte bekräftelse för sina könskodade attribut men fick 

något annat. Pedagogen förstärkte inte heller bekräftelsen genom språkliga värderingar och 

avhöll sig därmed från att placera barnen i stereotypa könsroller.  

 

I exemplet ovan gjordes ingen åtskillnad i bemötandet av barnen, möjligen på grund av ett 

medvetet jämställdhetsarbete som de arbetade med i sin pedagogiska verksamhet. Genom ett 

medvetet/reflekterande arbete skaffar man sig ett bredare register att bemöta barn, kollegor 

och föräldrar utifrån. Kanske man kan se det som en slags handlingsberedskap som kan visa 

sig bli en avgörande hjälp för pedagogen att undgå att ”falla offer” för rådande diskurser och 

för givet tagna samhälleliga normer. 

 

Det är pedagogerna som via sitt verbala språk visar vägen och antingen reglerar barnen till att 

följa respektive könsdiskurs eller möjliggöra ett överskridande/motstånd mot de rådande 

diskurserna. Pedagogen i exemplet hade kunnat uttrycka att flickan var cool i sin nya frisyr 

och att killens spidermantröja var gullig men det hade blivit ett istället för, ett utbytande av 

ord och enligt oss, inte så trovärdigt. Pedagogen valde istället att göra ett överskridande som i 

våra ögon blev trovärdigt. Hon bekräftade pojken och hans tröja på ett helt annat område än 

det hänvisande till stereotypa könsroller som att den är häftig eller tuff, och på ett liknande 

sätt bemötte hon flickan med ny frisyr.  

Pedagoger kan via sitt verbala språk göra omedvetna eller medvetna val vad det gäller att ge 

barnen flickkodade respektive pojkkodade bekräftelser. I den här situationen gav pedagogen 

barnen något annat, hon gjorde motstånd mot att bekräfta barnen utifrån stereotypa 

könsroller. Hon visade istället på att en tröja framförallt kan vara skön och behaglig mot 

kroppen och inte enbart vara ett tufft attribut, och hon visade på att frisyren kan passa bra på 

just den här flickan. Hon såg flickan och pojken och synliggjorde dem. Genom det 

förhållningssättet stärkte hon barnen, på ett mer personrelaterat plan. Om pedagogen istället 

hade bekräftat barnen genom att sätta ord på och uppmuntra barnen till stereotypa könsroller 

anser vi att barnen snarare skulle ha blivit o- synliggjorda. De barn som i så fall hade 

synliggjorts skulle ha varit Rousseaus två hypotetiska barn  Émile och Sophie för sina  

(stereo-) typiska karaktärsdrag: Pojken/Émile för sin längtan efter äventyr och läskigheter och 

flickan/Sophie för sin strävan att, med sin mammas medverkan, göra sig vacker för att behaga 
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andra.  Vi anser att den här pedagogen inte gjorde någon skillnad i sitt bemötande av flickan 

och pojken, vare sig i det verbala språket eller i röstläget. Inte heller kunde vi se att hon 

använde sig av olika kroppsspråk. En annan vardaglig rutin situation kunde vi se ett annat 

förhållningssätt som gav utrymme för flera sätt att förstå pedagogens bemötande av barnen.  

 

Efter ett mellanmål kommer en pojke fram till pedagogen som står vid 

diskbänken och ger henne sin tallrik. Hon ger honom ett bekräftande leende 

då hon tar emot tallriken och säger med uppskattande röst ”tack så mycket” 

och ställer den i diskmaskinen alldeles intill. Kort därefter kommer en flicka 

med sin tallrik varpå pedagogen, med ett neutralt ansiktsuttryck, visar med 

handen flickan till diskmaskinen. 

 

Kön ska inte ge anvisningar om hur livet ska levas enligt Elvin- Nowak (2003). Vad är det då 

som vi får exemplifierat i situationen ovan? Är det ett motverkande eller ett uppmuntrande av 

stereotypa könsroller? 

 

Oavsett om pedagogen agerade medvetet eller omedvetet så finns även här utrymme för oss 

att förstå det ur flera perspektiv. Vi kan välja att se utifrån perspektivet att pedagogen var fullt 

medveten om sitt agerande och vill åstadkomma en skillnad och göra motstånd mot det för 

givet tagna könsmönster – duktiga flickor och slarviga pojkar. Hennes erfarenhet i det här 

fallet kan vara att det är flickorna (alternativt just den här flickan) i barngruppen som är 

ansvarstagande och att pojkarna (alternativt just den här pojken) ofta slipper undan och av 

den anledningen ville uppmuntra honom i sådana (ansvars-) sysslor. Pedagogen tonade ner 

responsen gentemot flickan genom att vara sparsam med att bekräfta hennes ansvarstagande i 

syfte att ge henne möjlighet att hitta andra/fler positioner/sätt att vara och göra sig på än via 

rollen som ”duktig flicka”. Pedagogens avsikt var att motverka stereotypa könsroller men vi 

menar att det resulterade i att flickan istället blev fråntagen det positiva bemötande som 

pojken fick (ett leende och en uppskattande röst). Hon osynliggörs. 

 

Vi kan också välja att se utifrån perspektivet att pedagogen agerar helt omedvetet i sitt 

bemötande. Pedagogen var så van att flickorna oftast var väldigt ansvarstagande och uppfattar 

inte denna, generellt sett, faktiska obalans mellan flickors och pojkars ansvarstagande. 

Flickans hjälpsamhet har blivit en självklarhet för pedagogen. Pedagogens agerande 

upprätthåller den traditionella synen om att ordningen i hemmet/på avdelningen (städning, 
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matlagning, tvätt, barn) är kvinnans ansvar medan mannen frikopplas för att kunna göra sig 

upptagen med annat (självständighet och karriär). Pojkens skyldigheter gällande 

ansvarsområden som till exempel avdukning och städning är inte alls självklar för pedagogen. 

Här får också flickan en funktion som hjälpfröken, till fördel för pedagogen i hennes egna 

arbetsuppgifter och ansvar (Davies, 2003, Lenz- Taguchi, 2004, Wahlström, 2006).  

Vi påstår att pedagogen inte gav flickan något verbalt bemötande och hennes ansiktsuttryck 

visar inte heller att hon ser flickan. Pedagogens kroppsspråk blir det gensvar flickan får när 

hon kommer fram med tallriken, till skillnad mot pojken. Han får ett leende och en 

emotionellt positivt färgad röst. Vi kan se att ett möte sker mellan pedagogen och pojken men 

inte mellan flickan och pedagogen. 

Flickrummet 

Ateljén är, enligt förskolediskursen, ett rum som domineras av flickorna. Under ett arbetspass 

uppmuntrade pedagogen pojkarna i kreativt skapande
32

. Genom att bekräfta dem med 

schvungiga tonfall och pojkkodade uttryck (action) så som häftigt, tufft och läckert 

legitimerar hon deras rätt att agera i en flickkodad aktivitet.  

Det starkast könskodade ordet under hela vår undersökning var ordet häftigt.  Det ordet 

uttalades åtta gånger under ett av våra observationstillfällen, alla var riktade till pojkarna i 

gruppen varav fem av gångerna till en och samma pojke.  Actionord sammanflätades med en 

kraftfull schvung i rösten och yviga gester. Action i talet genererade action i kroppsspråket 

vilket visar på hur kropp och verbalt språk hänger samman. Det vi lade märke till här var att 

pedagogens tonläge ändrade sig beroende på om hon vände sig till flickor eller pojkar. Då 

pedagogen talade med pojkarna använde hon sig av en schvungig, snabb, glad, pigg och 

kraftfull röst med temperament- och tempoväxlingar med medföljande kroppsspråk. Då hon 

vände sig till flickorna övergick den till att bli mjuk, låg, moderlig, långsam och mer 

monoton, utan något nämnvärt kroppsspråk. Vår uppfattning var att pedagogen har 

tillförskansat sig en flickröst och en pojkröst. Denna polarisering av rösten synliggör för oss 

en tydlig koppling till Rousseaus särartsteori, där pedagogens språk blir aktivt i 

kommunikationen med pojkarna och passivt i sin kommunikation med flickorna. Den röst 

som dominerade största delen av arbetspasset var pedagogens ”pojkröst”.   

                                                 
32 Se bilaga 1, exempel 4 
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Det var pojkarna som fick mest av pedagogens uppmärksamhet, samtalstid och engagemang. 

Genom att de gavs mer uppmärksamhet, ett mer levande och dynamiskt verbalt bemötande än 

vad flickorna fick privilegierades pojkarna. Detta gav dem fler sätt att vara och göra sig på. 

Generellt sett kan vi konstatera att pojkarna gavs tillgång till fler ord än flickorna vid fler 

tillfällen i vår undersökning. 

 

Genom en dekonstruktion prövade vi att korrespondera pojk- och flickkodade verbala och 

kroppsliga uttryck som till exempel action i tonläge och kroppsspråk samtidigt som vi 

använde oss av ord som gulligt och söt. Vi fann det omöjligt att gestalta dessa på ett 

trovärdigt sätt. I ett bemötande, anser vi, att om det råder en diskrepans mellan det verbala 

och det kroppsliga språket tappar bemötandet trovärdighet. Vi vill påstå att språk har en 

inverkan på individen. Språket formar och reglerar mottagaren.  

Om vi drar pedagogens polariserande (via röstläge) till sin spets kan vi tänka oss att hon 

genom sin pojkröst lyfter pojkarna i (den flickkodade) aktiviteten och uppmuntrar till 

initiativtagande och kreativitet – handlingsutrymme. Medan pedagogens flickröst reglerar 

flickorna till passiva, duktiga flickor som sitter snällt på sina platser och väntar på sin tur 

(Walkerdine 1998).  

 

Vad hade skapandet kunnat resultera i om pedagogen inte laddat det kreativa skapandet med 

pojkkodade uttryck? Genom sitt bemötande av pojkarna förmedlar hon att tufft och häftigt är 

vad som krävs för att pojkar ska vilja vara kreativt skapande, och befäster därigenom 

könsmönstren snarare än motverkar dem. Genom att maskulinisera det kreativa skapandet 

tvingar pedagogen flickorna att anpassa sig. Skapandet sker på pojkarnas villkor. Deras roll i 

ateljén blev att lämna plats för pojkarna, de tilldelades birollerna som Wahlström beskriver 

har som funktion att lämna plats och stötta pojkarna i sina huvudroller (Wahlström, 2006). 

Det kan också vara så att pedagogens erfarenhet av just dessa pojkar är att det effektivaste 

sättet att nå dem i just den här situationen är genom maskulint pojkkodad bekräftelse. Utifrån 

ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv kan vi förstå att pedagogen tar två olika 

diskurser i bruk och skapar en möjlig könsöverskridning. Pedagogen förmedlar genom sitt 

språk att det kan vara häftigt med kreativt skapande för killar. 

 

Utifrån ett essentialistiskt perspektiv kan vi se att flickorna ger tydligt uttryck för att vara 

inskrivna i flickdiskursen genom att arbeta självständigt med sina arbeten, de sitter lugna och 

tysta, just på det sätt som Walkerdine (1998) beskriver flickor generellt – som regelföljare. 
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Detta ser vi som en förklaring till att pedagogen kan ägna just så mycket tid åt pojkarna i 

gruppen. Detta signalerar till pojkarna att de får uppmärksamheten, rampljuset, pedagogens 

fokus så snart de ger uttryck för minsta otålighet.  Pedagogen är med all säkerhet inte ens 

medveten om konsekvensen eftersom könsdiskurserna är så internaliserade i henne (ett 

förgivet tagande om att flickor är mognare och mindre barnsliga än pojkar, och behöver 

därför inte lika mkt stöd i den pedagogiska verksamheten). Då pedagogen är inskriven i den 

essentialistiska diskursen och har bestämda föreställningar om hur pojkar och flickor är, blir 

det svårt att vara mottaglig för fler sätt att se på flickor och pojkar, till exempel att de kan 

göra sig olika beroende på vad som förväntas av dem.  

 

Under samma arbetspass observerade vi pedagogernas förhållningssätt i kommunikationen 

med en av flickorna. Pedagogerna instruerade barngruppen i en arbetsuppgift men den här 

flickan ville hellre arbeta med något eget, vilket hon också gjorde. Pedagogerna försöker få 

henne att gå in i uppgiften. En pedagog sätter sig bakom henne, lägger båda armarna 

omhuldande runt henne och försöker övertala henne på olika sätt. Hon använder en långsam, 

mjuk, varm, låg och moderlig röst då hon säger fraser som, ”vill du inte… - ska du inte… - 

skulle du vilja… - tror du att du kan…?” Flickan är dock fast besluten om att göra sin egen 

grej. Kort därefter gör den andra pedagogen ett försök att locka henne till gruppuppgiften. 

Hon lägger armen runt henne och säger ”kom så ska vi gå och se vad de andra gör här 

borta”. Pedagogen tar flickan i handen och leder henne bort från hennes arbete över till 

bordet där de andra barnen arbetar. Hon drar upp henne i knäet och tillsammans iakttar de, de 

övriga barnens skapande.  

 

Sett utifrån hur pedagogerna talade till flickan och genom deras kroppsspråk kan vi uppfatta 

att pedagogerna betraktade henne utifrån den vårdande modersdiskursen som kännetecknas av 

omhändertagande. En essentialistisk syn på flickan lyste igenom i och med pedagogernas 

bemötande av henne; liten, skör, i behov av omsorg och vägledning samt trygga relationer. 

 

De pojkar som ingick i gruppen fick inte samma kroppsspråk, närhet och röst. 

Kroppskontakten bestod där i en kort kamratlig (grabbig) enarmskram sida vid sida och 

rösten som användes av pedagogerna var den schvungiga pojkrösten (som vi ovan beskrivit). 

Pojkarna fick individbaserade instruktioner och bemötanden medan flickorna 

kollektiviserades till en grupp. 
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Då pedagogerna inte lyckades locka in henne i den gemensamma uppgiften kunde vi se en 

förskjutning i deras kommunikation med flickan, från att tala i jag och du- form till att tala i 

vi- form, som Wahlström (2006) och Elvin- Nowak (2003) skriver fram som vanligt 

förekommande gällande pedagogers kommunikation med flickor i förskolan. De gick in i en 

närmare relation genom att ingå i ett kollektiv med henne. De övriga barnen tilltalades inte 

med vi- form.  

 

Enligt Walkerdine (1998) fostras flickor till att bli regelföljare. I denna situation föll den här 

flickan utanför den diskursen medan pojkarna vid en första anblick verkade vara regelföljarna 

under det här arbetspasset. Genom att få pedagogernas uppmuntrande ord och bemötande, 

kan vi tänka oss att pojkarna agerar regelföljare eftersom de utför uppgiften, men de tänjer 

samtidigt på reglerna – uppgiftens ramar – och skaffar sig därigenom ett större spelutrymme. 

Uppgiften växer och inrymmer därigenom fler möjligheter. Flickan hade inte däremot inte 

den möjligheten att förskjuta uppgiften till något annat eftersom förväntningarna på en lydig 

flicka är så stark (Wahlström, 2006 och Walkerdine, 1998). Hon upptäckte dock andra vägar.  

 

Vi kan relatera pedagogernas förhållningssätt till Rousseaus uppfostringsmodell där flickan 

förväntas vara i behov av/ska vilja vara i relation med andra och inte får agera autonomt. 

Detta bekräftas även av Walkerdines resonemang om att självsäkerhet är en dålig egenskap 

hos flickor (1998). Genom röst och kroppsspråk reglerar pedagogerna flickan till att vara just 

liten och behövande. Flickan börjar mysa i pedagogens knä och suger på fingrarna. Efter en 

stund går hon tillbaka till sitt bord och hämtar sitt arbete. 

 

Utifrån ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv kan vi se att hon utstrålade en 

självständighet, en styrka och beslutsamhet. Hon vek sig inte för pedagogernas försök att 

påverka henne i annan riktning (regelföljare). Envis och med en stolt hållning gjorde hon sitt 

eget arbete medan resten av barngruppen arbetade med den uppgift som pedagogerna gett 

dem. Flickan agerade utifrån flickdiskursen (genom att göra sig till den lilla flicka som 

pedagogerna förväntade sig) samtidigt som hon tog en annan diskurs i bruk där hon gjorde 

sig självständig. I ”tryggt förvar” i pedagogens knä kunde hon få fortsätta med sitt eget arbete 

utan de vuxnas övertalningsförsök.  

Innan vi lämnar den här sekvensen vill vi först ställa oss en fråga. Om flickan (genom sitt 

blygsamma sätt i kommunikationen med pedagogerna och genom sitt söta flickutseende i den 
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lilla kroppen) inte skulle ha uppfyllt flickdiskursen om hur flickor bör se ut och bete sig (eller 

om hon hade varit en pojke). Hade hon bemötts annorlunda då?  

Tuf… fin groda 

I vårt följande exempel har pedagogen en medvetenhet och försöker aktivt att motverka 

stereotypa könsroller. Vi fick möjligheten att ställa henne frågan vad hennes tanke var då hon 

bemötte den här pojken och hon berättar: 

 

En pojke på avdelningen var på väg ut på gården och ville ha hjälp med 

blixtlåset som krånglade. Jag hjälpte honom gärna och ville passa på att 

bekanta mig lite med honom eftersom vi inte kände varandra så bra. Jag fick 

syn på en reflex som hängde på hans jacka och jag sa, ”vilken tuf… fin groda 

du har där”. Jag insåg direkt att jag var på väg att säga tuff groda men bet av 

det, för om han hade varit en flicka skulle det inte ha varit lika troligt att just 

tuff hade varit mitt ordval. Då hade gullig eller söt legat närmare att säga, 

för det var den… också. 

 

Vi betraktar det här exemplet som väldigt talande för hur lätt man, trots en medvetenhet och 

vilja att motverka stereotypa könsroller, ändå agerar utifrån rådande diskurser. Pedagogen 

ändrar sig mitt i meningen och gör motstånd mot det starkt pojkkodade ordet tuff och väljer 

ordet fin istället. Med det ordvalet blev hennes kommentar ändå trovärdig och uppriktig. 

Gullig eller söt hade inte förmedlat samma trovärdighet utan snarare uppfattats som ett 

förlöjligande. Ordet kan vi tänka oss fungerar som en brygga mellan flick- och pojkkodade 

ord. Till en början betraktade vi ordet fint som ett ord tillhörandes både flickor och pojkar. 

När vi problematiserade det och undersökte närmare hur det användes och i vilka 

sammanhang framträdde dock en annan bild – ett mönster. Nämligen att flickorna generellt 

sett fick ordet i form av bekräftelse för sitt utseende/attribut medan pojkarna bekräftades för 

vad de presterat. Den här pedagogen använder ordet fint för att bekräfta pojkens 

utseende/attribut. Med andra ord gör hon inte enbart motstånd mot den rådande diskursen 

utan använder även ordet på ett sätt som sällan görs. 
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Sammanfattande analys 

Syftet med vår undersökning var att utreda hur pedagogers talade språk gestaltas i bemötandet 

av barn i förskolans pedagogiska verksamhet. Vår avsikt var att undersöka skillnader men 

också likheter i pedagogers förhållningssätt gentemot flickor och pojkar. Vi fann både 

skillnader och likheter i pedagogers verbala språk, röstläge och kroppsspråk.  Det vi saknade 

under observationerna var dialogerna mellan pedagogerna och barnen. Det observationerna 

gav oss var till största delen kortare samtal och instruktioner. Sammanfattningsvis kan vi 

skriva att minst åtskillnad i bemötandet av barnen gjordes på småbarnsavdelningarna. Vi 

tänker oss att det kan bero på att den essentialistiska omsorgsdiskursen om ”det lilla barnet” 

är den dominerande, som Lenz- Taguchi också beskriver som en rådande diskurs i svenska 

förskolor (2000). Flick- och pojkdiskurserna blev betydligt mer framträdande på 

storbarnsavdelningarna där barnen ”lär sig” att med rätt attribut, rätt språk och så vidare, bli 

riktiga flickor och pojkar (Dahlén, 2006). Vi tänker oss att det var just dessa diskurser som 

låg till grund för de skillnader som vi såg i pedagogers förhållningssätt.  

 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som 

ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är 

kvinnligt och manligt. (Lpfö- 98, s. 8) 

 

Vi kunde se att könsdiskurserna var väldigt styrande och att flickorna i vår undersökning gavs 

närhet i betydligt större utsträckning än pojkarna då det gällde pedagogers verbalt språkliga 

innehåll, tonlägen och kroppsspråk. Pojkarna fick däremot mer av pedagogernas 

uppmärksamhet och fokus. Vi ställer oss frågan om det kan bero på en rädsla för att pojkarna 

ska tappa intresse (och börja ”störa”)? 

 

Språket är ett kraftfullt maktmedel genom vilket man kan reglera och forma mottagaren. Det 

innebär också att det uteblivna språket har samma makt. Ett inkluderande av någon innebär 

samtidigt ett exkluderande av någon annan. Något som vi också uppmärksammade som tungt 

vägande faktorer i pedagogers bemötande, förutom det verbala språket, var just rösten (tonfall 

och nyanser) och kroppsspråket. Det blev tydligt för oss då vi kunde urskilja pedagogers 

”flick-” och ”pojkröster”. När pedagogen vänder sig mot pojkarna och använder sig av den 

röst som vi identifierar som pojkrösten stänger hon flickorna ute och då flickorna via 

pedagogens flickröst och kroppsspråk ges fysisk och själslig/intellektuell närhet fråntas 
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pojkarna tillgången till det. Genom användningen av de ord som vi i vår undersökning 

identifierat som starkt könskodade menar vi att både flickor och pojkar förvägras full tillgång 

till språket.  

 

Den grundsyn som pedagoger har som utgångspunkt i sitt arbete, tror vi, kan ha betydelse för 

hur jämställda relationerna blir i den pedagogiska verksamheten på avdelningen. Där man ser 

på barn som kompetenta medforskare/medaktörer och där barnen görs delaktiga ställs inte 

barnen i samma beroendeskap som i en verksamhet som vilar på en essentialistisk traditionell 

barn- och kunskapssyn där förmedlingspedagogiken är framträdande och där pedagogen 

representerar källan till kunskap. En pedagogisk verksamhet som förutsätter konstruktiva 

tankar, hypoteser och teorier riskerar dock att rikta sig främst till pojkar eftersom pojkar, till 

skillnad från flickor, fostras till att ta för sig (Elvin- Nowak & Thomsson, 2003, Wahlström, 

2006). Detta förutsatt att man inte samtidigt arbetar genusmedvetet förstås. Ur ett 

essentialistiskt perspektiv kan vi se att detta också är överensstämmande med Rousseaus 

särartsteori där det rationella tänkandet är överordnad och är starkt pojkkodat. Detta var något 

som också framträdde tydligt i vår undersökning. Pedagogerna ägnade under arbetspassen 

avsevärt mycket mer tid och uppmärksamhet åt pojkarna än åt flickorna. Detta skulle kunna 

visa på hur maktbärande språket är då pedagoger fortfarande, in på 2000- talet fostrar flickor 

och pojkar in i olika roller där den ena parten förväntas och avkrävs vara mer aktiv än den 

andra (Lenz- Taguchi, 2004, Walkerdine, 1998). Utifrån de förutsättningarna som gavs under 

dessa arbetspass hade pojkarna det betydligt lättare att ta för sig och vara drivande än 

flickorna.  
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Slutdiskussion 

Vi gick in i vårt utforskande med ansatsen att undersöka pedagogers verbala bemötande av 

flickor och pojkar, men vi fann mer än så. Eftersom bemötandet av barnen många gånger 

skiljde sig åt så innebar det att vi nu också kunde se det verbala bemötandet som en 

jämställdhetsfråga.  

Under jämställdhetsprojektet på Tittmyran och Björntomten synliggjordes fenomenet att 

dialogerna till största delen fanns mellan pedagogerna och flickorna. Vi förväntade oss att 

känna igen det mönstret men utifrån de förutsättningar som gavs i vår undersökning kunde vi 

inte göra det. De dialoger som dominerade under observationerna var mellan barnen själva. I 

kommunikationen mellan pedagoger och barn var det dialogen mellan pedagogerna och 

pojkarna som blev framträdande. Att vi inte hörliggjorde samma mönster som de gjort i Gävle 

kan vi tänka oss beror på flera aspekter, dels miljön och dels förhållningssätten ute på 

förskolorna. Miljön var iordningställd med barnens medverkan (barnen behövde då inte be 

om hjälp och kunde se varandra som resurser) och pedagogernas förhållningssätt som 

speglade ett medaktörsskap. Detta ser vi som ett möjligt resultat till att samtalen mellan 

barnen inte gick via pedagogerna som de annars skulle ha gjort, vilket utgjorde ett annat 

talmönster.  

Diskursen präglar språket 

I vår undersökning framträdde språket som en stark genusmarkör. Vi hörliggjorde flick- och 

pojkröster. Vi kunde höra hur pedagogers språk nyanserades (i tonläge, ord och tempo) olika 

beroende på om språket riktades till flickor eller pojkar. Språket materialiserade (genus-) 

diskursen om vad som är legitimt att säga till och om flickor och pojkar.  

Vi skulle vilja pröva att pausa öronmärkta ord och låta dem vila genom att till exempel inte 

använda ord som häftigt, gulligt, sött, coolt och istället använda ord som både flickor och 

pojkar redan har tillgång till och som inte betraktas som könskodade, för att därefter återigen 

ta dem i bruk för att göra dem tillgängliga för alla barn. Ordet fint kan upplevas laddat 

eftersom det förknippas med bedömning där motsatsbetydelsen blir fult, men man kan även 

se på orden ur ett annat perspektiv än just bedömning/värdering och göra det applicerbart 

både på flickor och pojkar. Förutsatt att ingen åtskillnad görs i språkbruket. Fint var ett ord 
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som vi ofta hörde under våra observationer användas om och till både flickor och pojkar.  

Likaså var ordet juste ett ord som både flickor och pojkar gavs tillgång till. 

 

Pedagoger kan bekräfta och befästa stereotypa könsmönster genom sitt språk men kan även 

utmana dem, till exempel genom att inte ständigt bekräfta flickor för deras utseende eller att 

bekräfta pojkar för deras snabbhet och styrka. Språket kan vara en hjälp att vidga arenorna 

och erbjuda fler sätt att positionera sig som flickor och pojkar och som individer.  

 

Genom vår yrkesmässiga erfarenhet, genom vår undersökning samt den litteratur vi tagit del 

av under vår utbildning visar oss två ganska klara mönster. Det ena består i att pojkar ges 

mindre av kroppslig närhet och det andra består i att flickor oftare kollektiviseras medan 

pojkar oftare tilltalas via sina namn. Ett sådant bemötande resulterar i förlängningen att 

flickorna blir bundna till varandra och pojkar ålagda självständighet.  

 

För flicka som är trött på att vara vek när hon är stark, finns en pojke som är trött 

på att visa sig stark när han känner sig liten och sårbar 

 

För varje flicka som är trött på att känna sig osynliggjord och dum, finns en pojke 

som är tyngd över att alltid förväntas veta och kunna allt /.../ 

(Olofsson, 2007, s. 114) 

 

Vi vill påstå att det i ett genusmedvetet arbete, inte enbart handlar om att kasta om 

könskodade ord eller låta barnen byta roller varandra. Inte heller ska det ena könet göras till 

vinnare och det andra till förlorare, utan istället ska både flickor och pojkar ges tillgång till 

flera sätt att vara och ges tillgång till tal- och handlingsutrymmen som de inte fullt ut har. 

Flick- respektive pojkarenorna vad gäller beteende, utseende och aktiviteter – med andra ord 

könsgränserna – är ofta är så tydliga att de många gånger blir svåra för barnen att 

överskrida/vidga på grund av (pedagogers) invanda föreställningar. Pedagoger kan dock 

möjliggöra, uppmuntra barnen till ett bredare språk. 

 

En två årig flicka hade en spidermandräckt på sig då hon kom in på 

avdelningen på morgonen. Hon gick mot pedagogen med spretade fingrar högt 

i luften akompanierat med ett morrande ”waaaarrghhh!”.  
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Det här språket/uttryckssättet var långt ifrån detsamma som flickan uttryckte då hon vid ett 

annat tillfälle provade en ballerinadräkt i hemvrån. Då ville hon istället ha musik samtidigt 

som hon dansade och snurrade. Genusmedvetet pedagogiskt arbete handlar, hävdar vi, om 

lika värde, lika möjligheter, samt tillgång till ett bredare språk – att flickor och pojkar ges 

tillgång till sina (mänskliga) rättigheter genom att få konstruera sig som flickor respektive 

pojkar på fler sätt än de för givet tagna, de traditionella stereotypa könsrollerna.   

Jämställdhetsarbete  

Könsstrukturer i förskolan upprätthålls genom pedagogers och andra vuxnas förhållningssätt. 

Av den anledningen anser många pedagoger som arbetar genusmedvetet att 

jämställdhetsarbetet börjar hos pedagogerna själva (Delegationen för jämställdhet i förskolan, 

2006).  

 

Det traditionella sättet att se på flickor och pojkar är så invant att det krävs en 

lång och medveten process för att bryta det 

(Delegationen för jämställdhet i förskolan, 2006, s. 127) 

 

Delegationen menar därmed att det är vi vuxna som skapar förhållandena och 

förutsättningarna för barns subjektsskapande/identitetsskapande. Självgranskningen är 

därmed av stor vikt eftersom pedagoger styrs av de dominerande diskurserna om hur flickor 

respektive pojkar förväntas vara/se ut/bete sig.  

Vi anser att det inte går att separera genus- och jämställdhetsarbetet från förskolans övriga 

pedagogiska delar, utan det behöver integreras i förskolans vardagliga verksamhet och inte 

betraktas som ett temaarbete (något man gör varje måndag klockan halv tio). Utan kunskap 

om sitt eget förhållningssätt har man inte heller förmåga att se hur barnen påverkas av det. Ett 

medvetande om sin egen medvetenhet – reflexivitet. Delegationen poängterar att 

medvetandegörandet om jämställdhets- och genusfrågor är en ständigt pågående process. 

”Därför går det inte heller att vänta på att man ska bli ´klar´ i sin kunskap innan själva 

arbetet i barngruppen ska dras igång” (Delegationen för jämställdhet i förskolan, 2006, s. 

127). Dock understryker delegationen att kunskap är en av de viktigaste förutsättningarna i 

förändringen (ibid.).  
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Det är, enligt oss, pedagogens ansvar är att ge hela barngruppen utrymme att ta för sig utan att 

begränsa dem genom att hänvisa dem till särskilda könskodade sätt att vara (som också allt 

för lätt resulterar i att vissa barn begränsas mer än andra) enbart på grund av egna erfarenheter 

och föreställningar om vad det innebär att vara flicka eller pojke. ”Vi vuxna bidrar till att 

upprätthålla diskriminerande mönster varje gång som våra förväntningar får oss att 

behandla dem olika” (Wahlström, 2006, s. 33).  

 

Ett barn eller en elev får inte missgynnas /…/ så att det får en i praktiken 

diskriminerande effekt 
33

. 

(Skolverkets nyhetsbrev 2/2006) 

 

Varje gång man exempelvis hänvisar flickor till att pyssla och pojkarna in i byggis begränsas 

barnens handlingsutrymme. Förväntningarna om vad flickor och pojkar ska göra 

internaliseras och blir ett självklart könsmönster som, om vi drar det till sin spets, blir en 

diskriminering. Vi anser att en viktig del i pedagogens arbete är att uppmuntra barn att utöka 

sina aktionsarenor.  

 

Man bemöter inte barnen utifrån situation eller sammanhang i första hand, utan utifrån kön. 

Vår önskan är att man ska sluta se på barn utifrån förutbestämda schablonbilder och istället 

börja bemöta dem utifrån situation och sammanhang. Varje gång man talar om barn utifrån en 

föreställning om hur barn är skapar/reproducerar vi osanna sanningar om barnet där ”andras 

bild av mig blir min egen”
34

. Betraktade man istället varje barn utifrån sammanhang och 

situation skulle det ges förutsättningar att lyckas och aldrig hamna i kategorin ”en sådan som 

inte kan”, ”en sådan som inte törs”, eller ”en sådan som alltid stör”. 

 

Jag ges och ger mig själv en position eller rent av en definition, som uppstår i 

bytet med andra. Jag skapas och skapar mig, omskapas och omskapar mig.  

(Lenz- Taguchi, 2004, s. 90). 

 

 

                                                 
33 Skolverkets definiering av diskrimineringslagen, SFS 2006:67, som trädde i kraft april 2006. 

34 Se citat, Wehner- Godée i avsnittet Teoretiska utgångspunkter, s. 13. 
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Bilaga 1 

Empiriska exempel 

 
Exempel 1: 

Barngruppen kommer in efter utevistelsen och en pojke går fram till 

pedagogen och berättar att han har fått en tröja med spindelmannen och 

bröstar upp sig inför henne. Vår uppfattning är att han söker bekräftelse för 

sin tuffa tröja. Pedagogen bemöter honom med ett leende och säger, ”ja titta, 

den ser skön ut.” Pojken fortsätter att söka bekräftelse och visar gång på 

gång upp sig men får inga andra kommentarer. En flicka i flätor går fram 

till samma pedagog och säger, ”mamma har gjort den här frisyren på mig.” 

Pedagogen ler mot henne och säger, ”den frisyren passar bra på dig.”  

 

Exempel 2: 

Efter ett mellanmål kommer en pojke fram till pedagogen som står vid 

diskbänken och ger henne sin tallrik. Hon ger honom ett bekräftande leende 

då hon tar emot tallriken och säger med uppskattande röst ”tack så mycket” 

och ställer den i diskmaskinen alldeles intill. Kort därefter kommer en flicka 

med sin tallrik varpå pedagogen, med ett neutralt ansiktsuttryck, visar med 

handen flickan till diskmaskinen. 

 

Exempel 3: 

En förskoleavdelning ska gå ut. I hallen ber en pojke pedagogen om hjälp 

med blixtlåset. Hon hjälper honom samtidigt som hon uppmärksammar en 

reflex som hänger i jackan. Hon säger ”vilken tuf… fin groda du har där”. 

pojken svarar att han fått den av sin morfar. Därefter går pojken ut och 

pedagogen tillbaka in på avdelningen. 

 

Exempel 4: 

Under ett arbetspass i ateljén deltog tre flickor och tre pojkar. Två 

pedagoger var närvarande. Pojkarna satt i ena änden av bordet och 

flickorna i den andra och pedagogerna emellan dessa två grupper. 
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En pedagog inledde med att samtala rent allmänt med pojkarna, en i taget. 

Hon var hela tiden riktad till pojkarna, kroppen och ansiktet vänt mot dem. 

Då pedagogen och de tre pojkarna talat färdigt började hon introducera 

barngruppen i uppgiften. 

 

Den största delen av tiden av arbetssunden riktade Pedagogen som drev 

arbetstillfället sin uppmärksamhet till pojkarna. Då hon sökte barnens 

hypoteser och instruerade dem i uppgiften riktade hon sig till pojkarna och 

då hon ville ha stöd riktade hon sig till flickorna och ställde frågor som, 

”kommer ni ihåg hur man...” och så vidare. 

 

En pojke ville blanda färger för att få till ljusblå. Pedagogen frågar då vilka 

färger han tror ingår i blandningen. Han tvekar men gissar på blå och röd. 

Pedagogen frågar, ”vilken färg tror du det blir då? Kommer du ihåg det?” 

Då svarar en flicka som suttit och lyssnat att det blir lila. Pedagogen vänder 

sig till pojken och säger, ”hörde du vad hon svarade?” Det gjorde pojken. 

Pedagogen ger honom en palett och föreslår att han kan prova och blanda 

färger. Han gör det och efter en stund kommer pedagogen tillbaka och 

utbrister, ”Jättehäftigt! Nu testar du. Snyggt!” 

 

En pojke blir klar med sin målning och säger det till pedagogen. Hon håller 

upp hans målning och med ett stort leende talar hon med livlig röst om vilka 

häftiga färger målningen har. En flicka blir klar strax efter och säger, ”titta, 

jag har åtta färger på min”. Pedagogen vänder sig till henne och konstaterar, 

”jaha, åtta färger”. 

 

Pedagogen som leder arbetet visar oss en målning som en av pojkarna gjort 

och säger, ”visst ÄR den häftig och läcker?!”  

 

En av flickorna vill inte göra uppgiften utan bestämde sig för att gör ett eget 

arbete istället. Pedagogerna försöker få henne att gå in i uppgiften. En 

pedagog sätter sig bakom henne, lägger båda armarna omhuldande runt 

henne och försöker övertala henne på olika sätt. Hon använder en långsam, 

mjuk, varm, låg och moderlig röst då hon säger fraser som, ”vill du inte… - 
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ska du inte… - skulle du vilja… - tror du att du kan…?” Då övertalningen inte 

har någon verkan byter pedagogen till att kommentera bilden istället, ”den 

är jättevacker. Du har gjort ett jättejobb. Det är en fantastisk bild. Skulle du inte 

vilja ha lite av det på /.../ också?”  

Därefter går pedagogen fram till en av pojkarna som precis blivit klar med 

sin barkmålning. Hon sätter sig på huk bredvid honom och lägger ena armen 

runt honom från sidan och säger med schvungig, varm, sprudlande och 

snabb röst att bilden är häftig, fantastisk och vacker. 

 

Den andra pedagogen kommer fram till flickan som sitter och arbetar 

självständigt. Hon lägger armen runt henne och säger ”kom så ska vi gå och 

se vad de andra gör här borta”. Pedagogen tar flickan i handen och leder 

henne till bordet där de andra barnen målar. Hon drar upp henne i knäet 

och tillsammans iakttar de de övriga barnens måleri. Flickan börjar suga på 

fingrarna och myser i pedagogens knä och efter en stund ber pedagogen 

henne att hämta hushållspapperet åt henne på en bänk en bit bort. Efter att 

flickan gjort det sitter hon en stund till hos pedagogen. Därefter går hon 

tillbaka till sitt bord för att hämta sitt eget arbete. Hon vill fortfarande inte 

genomföra pedagogernas uppgift. Hon börjar istället pendla mellan borden i 

sina egna ärenden medan hon iakttar oss observatörer.  
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Bilaga 2 

Fakta Tittmyran och Björntomten 

FAKTA: 

Tittmyran och Björntomten 

Jämställdhetsprojektet på avdelningarna Tittmyran och Björntomten på Trödje förskola startade 1996. Undersökningar visar att de 

flesta förskolor förstärker de traditionella könsrollerna. Syftet med projektet var att vidga flickors och pojkars könsroller för att de 

senare i livet ska ha större valmöjligheter, inte minst vad gäller skola och yrkesliv.  

En pedagogik som inspirerat verksamheten är jämställdhetspedagogiken på förskolan Hjalli på Island somskapades av Maragrét Pála 

Lafsdóttir i slutet av 80-talet. Men har även inspirerats av Reggeio Emilia och Montessori. 

På Island finns 13 Hjalliförskolor.  

En studie på 120 barn som gått på en Hjalliförskola visar att de i jämförelse med barn från vanliga dagis har en mer öppen och 

positiv inställning till det andra könet.  

________ 

Gefle dagblad, Tonår: ”Blev ni mer jämställda än andra ungar då?”  

http://www.gd.se/Article.jsp?article=94922  2007-01-14 
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Bilaga 3 

Genusfrågan – en het potatis. 

 
Nedan följer en debatt på Passagens hemsida om Tittmyran och Björntomtens 

jämställdhetsarbete: 

http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014&conference=10500000000

000129&posting=19500000003707909 Läst 2007-01-22

 

 

Könsneutral uppfostran Skrivet av 'Info', 22.aug.2006, kl.11:36 

Utgångspunkten för verksamheten på förskolorna Tittmyran och Björntomten i Gästrikland var, att könet hos 

Homo sapiens bara är en social konstruktion. Dessutom en felaktig sådan, som snarast borde rättas till med 

hjälp av en härskara av rättroende s.k. genuspedagoger, både kommunala och statliga. Landet runt 

eftersöks nu dessa betydelsefulla personer. Vissa genuspedagogtjänster är redan tillsatta. Detta är bara 

början. Genusväckelsen sprider sig som ringar på vattnet.  

 

Den som vill veta litet mer om TITTMYRAN och BJÖRNTOMTEN kan googla på dessa ord och ta sig tid att 

läsa litet grand av det som kommer upp. De tio första träffarna räcker för att man ska få en bra bild av det 

hela.  

 

Sveriges radio är naturligtvis inte sen att haka på:  

 

 

"SÅ UPPFOSTRAR MAN KÖNSNEUTRALT  

 

JONATHANS FÖRÄLDRAR BRUKAR STÄNGA AV BOLIBOMPA NÄR DET BLIR FÖR 

KÖNSSTEREOTYPT  

 

Måndag 21/8 kl. 11.03 med repris 23.07 och söndag 27/8 18.30.  

 

Vad blev det? En pojke eller en flicka? Det är ofta den första frågan när en ny människa kommit till världen. 

Men om man inte vill sortera barn efter pojkar eller flickor, bilar eller dockor, slåss eller plåstra om - hur gör 

man då? I ett samhälle där könsroller introduceras redan i sagor och barnprogram och där förskolan har blåa 

handdukar till pojkarna och rosa till flickorna. Allt för att hålla isär och markera vem som är vad.  

 

- Vi skulle ju aldrig komma på tanken att ha vita handdukar till de kristna barnen och gröna till de muslimska, 

säger tvåbarnspappan Birger Östberg. I förlängningen blir sådan uppdelning osmaklig.  

 

Nu växer en ny föräldrageneration fram som har tröttnat på de gamla könsstereotyperna.  

https://studentmail.lhs.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014%26conference=10500000000000129%26posting=19500000003707909
https://studentmail.lhs.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014%26conference=10500000000000129%26posting=19500000003707909
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Men vad händer med barnen som bryter mot normen?  

 

Reporter: Peter Lundström. Medverkande: Ann-Charlotte Runnvik och Arik Gilboa, Birger Östberg och Anna 

Jutterdal, beteendevetaren Ingemar Gens."  

 

 

Sistnämnde, Ingemar Gens, var den som introducerade Tittmyre-idéerna. Enligt dem är det alltså olämpligt, 

att flickor leker med dockor, sminklådor m.m. Vissa pojkleksaker - t.ex. leksaksgrävskopor, traktorer m.m. - 

kan vara tillåtna i vissa fall, nämligen om de leks med av flickor. För pojkar är sådana leksaker olämpliga. De 

bör hålla sig till sminklådorna.  

 

Som tur är har den påhittiga leksaksindustrin, som här hittar en ny nisch, redan introducerat en fullkomligt 

KÖNSNEUTRAL LEKSAK, som tillfredsställer både Ingemar Gens, Sveriges radio, Sveriges feministriksdag 

och alla landets genuspedagoger: http://www.malmgrenpaintings.se/1984_delsida.htm  

 

Svar: Visningsläge:  

 

 Könsneutral uppfostran Info 22.08 

 Sjukt Kyle 22.08 

 Låter vettigt Info 22.08 

 Sjukförklarat kvinnor Rollie  08.09 

 Döskallar! Benke5 23.08 

 Hänsyn till individen.. irontail  25.08 

 Vilka förebilder? kvinns 27.08 

 Barnlösa ufo tryffelsvin  28.08 

 Men herregud! Öööh 13.09 

 Föräldern formar barnet Rollie  21.09 

 

 

Inlägg: 

Sjukt Skrivet av 'Kyle', 22.aug.2006, kl.15:13 

Könsrollerna är 100% biologiska. Män och kvinnor har alltid varit olika så långe människan har funnits. Män 

är skapade för att arbeta och kvinnor är skapade för att ta hand om familjen. Så är det helt enkelt, och det 

kommer aldrig att ändras.  

 

Dagisexperimentet är helt enkelt barnmisshandel. Att pojkar vill leka med pojkleksaker beror inte på att det 

är sådana dom ges, utan på att deras gener och instinkter drar dom till sådana leksaker. Samma sak med 

flickor, som dras till dockor och sådant eftersom att kvinnan i stort sett är skapad för att föda och ta hand om 

http://www.malmgrenpaintings.se/1984_delsida.htm
http://www.passagen.se/sgo/C2/http:/debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014&conference=10500000000000129&posting=19500000003707909
http://www.passagen.se/sgo/C2/http:/debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014&conference=10500000000000129&posting=19500000003708483
http://www.passagen.se/sgo/C2/http:/debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014&conference=10500000000000129&posting=19500000003708515
http://www.passagen.se/sgo/C2/http:/debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014&conference=10500000000000129&posting=19500000003751347
http://alias.passagen.se/Rollie
http://www.passagen.se/sgo/C2/http:/debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014&conference=10500000000000129&posting=19500000003710189
http://www.passagen.se/sgo/C2/http:/debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014&conference=10500000000000129&posting=19500000003716731
http://alias.passagen.se/irontail
http://www.passagen.se/sgo/C2/http:/debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014&conference=10500000000000129&posting=19500000003719633
http://www.passagen.se/sgo/C2/http:/debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014&conference=10500000000000129&posting=19500000003722935
http://alias.passagen.se/tryffelsvin
http://www.passagen.se/sgo/C2/http:/debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014&conference=10500000000000129&posting=19500000003762142
http://alias.passagen.se/Rollie


 

        49 

barn.  

 

Så är det helt enkelt, och er hjärntvätt av dessa stackars barn kommer bara att leda till att en massa pojkar 

och flickor kommer växa upp och vara osäkra om vad dom är.  

Dessutom kommer förmodligen många av dessa barn bli homosexuella.  

 

Låter vettigt Skrivet av 'Info', 22.aug.2006, kl.15:26 

Det du säger låter helt instinktivt normalt. Vad gäller det medicinska, så kan jag kanske föreslå följande lilla 

läsning. Det rör sig inte om en lång text, men författaren fångar det viktigaste. (Du kan väl engelska?):  

 

 

 

Några ord om orsakerna  

Nick: Björntomten  

Datum: 11-05-05 20:15  

 

http://serendip.brynmawr.edu/bb/neuro/neuro98/202s98-pa per2/Bodian2.html  

 

 

HOMOSEXUALITY  

 

Dena Bodian  

 

"For years scientists have been attempting to ascertain whether or not homosexual behavior can be linked to 

a biological catalyst. From Alfred Kinsey's revolutionary survey in 1947 to the current media upheaval about 

a prospective "gay gene," the desire to pinpoint a cause for the personalities and behaviors associated with 

homosexuality has reached new plateaux. The scientific community is constantly developing more and more 

evidence to suggest that there may well be a neurological explanation for homosexuality. Although historical 

studies and purposed treatments have ranged from group counseling to shock therapy, recent research 

suggests that exposure to an abnormally high or low amount of certain hormones could potentially affect 

sexual behavior.  

 

Just as there is no gene for heterosexuality, there can be no "gay gene." Genes are not responsible for an 

individual's actions; they simply guide the "sequence of a particular protein that may influence behavior" ( 1 ). 

However, it is possible that there is a genetic factor which is responsible for a protein synthesis resulting in 

particular sex hormone levels (namely testosterone and estrogen) which could augment certain sex-typical 

characteristics, and might explain sexual behavior ( 1 ). This paper will discuss various studies which 

examine the effects of male and female hormones in an attempt to develop a potential correlation between 

biological foundations and homosexual behavior.  

 

According to Fred Delcomyn (2), mammals naturally develop as females "in the absence of sex hormones." 

Without the intervention of androgens (testicular hormones, specifically testosterone), all mammals develop 

in utero as female. Not only are the genitals identical in early fetal development ( see fig. 1 ), but the 

hypothalami are the same size. In humans, the influx of testosterone occurs between the second and fifth 

http://serendip.brynmawr.edu/bb/neuro/neuro98/202s98-paper2/Bodian2.html
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month of pregnancy. Prenatal hormonal exposure in rats (the major subjects of sex studies both because 

they are readily available and because their brains remain in a sex-neutral stage for a few days after their 

birth) occurs a few days before birth ( 3 ).  

 

Hormones are responsible for activating specific neural circuits which in turn cause sex-specific behavior. In 

males, testosterone induces physical traits as well as "malelike behavior." Without testosterone, estrogen 

serves as the "default" hormone and causes female development (2). The term sex-specific behavior refers 

to gender-typical traits, whether the actions are themselves sexual (like rats mounting) or simply social (like 

young boys typically playing in a more aggressive manner than do girls).  

 

Although both males and females produce the sex hormone testosterone, human production rates can differ 

by a factor as large as 100, making the effect of this hormone significantly more crucial to attain a balance in 

the male body than in the female ( 4 ). In the absence of testosterone, estrogen causes female development; 

in the presence of testosterone, testes will develop — regardless of genetic sex. It has been established ( 3 ) 

that at a certain prenatal period, the infiltration of superfluous testosterone has a masculinizing effect on 

female fetuses. An overactive adrenal gland (either in the mother or fetus) or the usage of anti-miscarriage 

drugs (which mimic testosterone) are presumed responsible for a testosterone excess.  

 

Adrenalgenital Syndrome ( see figure 2 ), or AGS, is a "metabolic error which causes overproduction of 

androgens (e.g. testosterone)," resulting not only in "partial masculinization of the external genitalia of female 

patients," but also "causes a partial masculinisation of human female behavior" ( 5 ).  

 

Prenatal hormone exposure also has effeminizing or emasculating effects on rats. In one study ( 5 ), adult 

male rats displayed lordosis (the typically female act of submitting to being mounted) if they had been 

castrated at birth and perinatally injected with estrogen ( see figure 3 ). These rats' chemical make-ups 

therefore differed from normal male rats in two ways. First, they were deprived of the appropriate amount of 

testosterone which would have normally been produced in their testes during infancy. Secondly, the amount 

of estrogen (a primary female sex organ) which the rats were given would not have come close to the 

amount of estrogen naturally produced in male rats.  

 

Normal male rats displayed normal mounting behaviors as adults, regardless of whether or not estrogen was 

administered. The male rats which produced testosterone appeared to be "immune" to the estrogen injected 

into their systems. Only the castrated rats (whose bodies had no testosterone) were affected by the 

estrogen. Thus, one can deduce that the presence of sex hormones appears to determine certain sexual 

behaviors in rats, particularly in relation to mounting or attempting to be mounted. This is particularly true of 

testosterone, since it was shown that only in the absence of testosterone did estrogen have any effect on the 

male rats. In this study, testosterone exposure was also deemed responsible for certain other behaviors, 

including "aggression and taste preferences"( 5 ). This shows that sex-specific behavior is manifested in 

more ways than simply sexual activity.  

 

In a similar study at Cornell University ( 6 ), researchers examining a variety of birds (of which only the males 

sing) discovered certain brain regions which are "as much as five times larger in males than in females." It 

was determined that hormones had particular effects on the brain regions which correlate to the birds' ability 

to sing, both in infancy and adulthood. One of the most significant discoveries suggested that "giving 

testosterone to adult females can cause the formation of millions of new synapses in these brain areas, and 

the females begin to sing"( 6 ). Hence, the introduction of the male sex hormone testosterone caused the 
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otherwise normal female birds to exhibit an activity whose behavior is typical of males.  

 

These studies of hormones on animal behavior imply that an animal will exhibit heterotypical sexual 

behaviors (i.e. those characteristic of the opposite sex) when sex hormones of the other gender are 

administered. These observations can be directly correlated to human activity through the conclusions of 

Corrine Hutt (7 ), a researcher of education. Her observations of pre-school children led her to determine that 

boys were twice as aggressive as girls because of the amount of testosterone in their systems. "The action 

of testosterone on the central nervous system apparently contributes to the elevated aggressiveness of 

males compared to females" ( 8 ). A logical experiment to prove this hypothesis would consist of 

administering testosterone to young girls and comparing their actions with those of their male peers. 

However, no such tests were done and Hutt's correlation remains speculative.  

 

Similarly, Daryl Bem ( 9 ), a professor of psychology at Cornell University, asserted his theory that hormonal 

levels (and hence, sexual behaviors) are the causes of homosexuality. He stated that an aggressive child 

(with a higher amount of testosterone) would be more interested in typical "boy games," such as sports, 

while a passive child (with lower amounts of testosterone) might be more interested in quieter activities. Bem 

continues by showing a correlation between participation in sex-typical or atypical activities and perception of 

the opposite as "exotic." Finally, he hypothesizes that opposites attract -- or, the attraction of the foreign 

"produces heightened physiological arousal that subsequently gets eroticized to that...class of (others): 

Exotic becomes erotic." While Bem’s hypothesis presents a biological explanation for the basis of 

homosexuality, his conclusions have yet to be tested.  

 

The research team of Vom Saal, Grant, McMullen and Laves ( 10 ) offers another potential cause whose 

basis is also rooted in prenatal hormones. Fetal female rats were seen to have higher levels of testosterone 

if they had been situated between two male embryos in utero . The reception of testosterone from adjacent 

brothers was enough "to alter (a female rat's) behavioral phenotype"( 10 ). According to Edward Miller ( 11 ), 

the same occurs in humans: women who had male twins (and were therefore exposed to testosterone in 

utero ) exhibited slightly more masculine characteristics than did women who had not been exposed to 

testosterone before birth.  

 

A recent study (see figure 4) done by Dennis McFadden and Edward Pasanen at the University of Texas 

(12) has implications for prenatal testosterone exposure both physically and in terms of homosexuality. A 

test consisting of series of click-evoked otoacoustic emissions (CEOAEs) showed that the cochleas of 

heterosexual women are nearly three times as sensitive as that of men (there was no notable discrepancy 

found between the sensitivity of homosexual and heterosexual men). However, it was shown that lesbians’ 

inner ears are a third as sensitive as those of heterosexual women; their responses are closer to those of 

males. Cochlear development occurs before birth, and sensitivity is "established at birth and remains 

constant through life" (12). Cochlear development and consequent sensitivity are attributed to prenatal 

androgen exposure -- fetal males "are exposed to successively higher levels (of androgens)...and their 

responses (in terms of sensitivity levels) are correspondingly reduced."  

 

Because the physical trait of sensitivity is linked to androgen exposure and lesbian cochlear sensitivity is 

more similar to men than to heterosexual women, "...the auditory systems of homosexual...females, and the 

brain structures responsible for their sexual orientation, have been partially masculinized by exposure to high 

levels of androgen prenatally "(12).  
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Severe ramifications pervade the search for a genetic cause for homosexuality. Scientists are faced with 

many moral and ethical questions. A discovery leading to the belief that homosexuality is an inborn 

characteristic would probably give gays protection under many of the same laws that protect racial minorities 

and the physically disabled. However, it is equally possible that the ability to detect potential causes for 

homosexuality would also cause people to actively prevent such occurrences and thus turn into a lesson in 

eugenics -- enabling parental carriers to terminate pregnancies of potential homosexual offspring.  

 

It is crucial to consider that personality and behavior are more than simple chemical reactions. While 

prenatal over-androgenization or estrogenization could potentially be one of the many underlying causes of 

homosexuality, this has only been shown in certain cases, largely those in which chemical abnormalities 

have caused effeminate or masculinizing behavioral (and in some cases physical) traits. The studies 

discussed herein cannot account for the physiological characteristics of every member of the gay, lesbian, 

bisexual and transgendered community. It is also possible that the amounts of hormones studied are not 

abnormal, but fall somewhere in the spectrum of human sexuality."  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Härutöver finns extensiv hjärnforskning som visar på signifikanta skillnader i olika delar av hjärnan mellan 

heterosexuella och homosexuella män, heterosexuella och lesbiska kvinnor. Beroende på exponeringen i 

moderlivet modifieras vidare de yttre dragen alltifrån små, knappt iakttagbara förändringar i riktning mot 

motsatt kön över hela skalan till pseudohermafroditism och hermafroditism. Postnatal exponering för stora 

mängder androgener framkallar hos kvinnor bortfall av menstruation, skäggväxt, fördjupad röst och 

clitorisförstoring, oftast också ändrad sexuell orientering. (Polska damidrottare, som preparerades med 

androgener av sina tränare, har ju efter karriären lämnat in stämningansökningar mot dem de uppfattat som 

ansvariga för att att de under loppet av tävlingsåren blivit irreversibelt lesbiska.)  

 

Sjukförklarat kvinnor Skrivet av 'Rollie', 8.sep.2006, kl.19:37 

Ja, det är sjukt! Du har säkert sjukförklarat rätt många kvinnor med ditt inlägg. Det finns säkert någon miljard 

kvinnor som varken ser ut, eller gör det de SKA göra enligt könsrollerna. Då har de tydligen, enligt din 

förklaringsmodell, en genetisk defekt.  

 

Döskallar! Skrivet av 'Benke5', 23.aug.2006, kl.10:28 

Sådana här döskallar ska låsas in och glömmas!Man får,ska,inte göra våld på naturen.Vidrigt.Läste om en 

på sjuttiotalet som försökte ge sin son en dockvagn och en docka.Vad gjorde han?Jo,han snodde syrrans 

leksaksbil,lade den i barnvagnen och sprang runt och körde bil och lät som en motor med dockvagnen.  

 

Hänsyn till individen.. Skrivet av 'irontail', 25.aug.2006, kl.21:28 

Vad händer med alla som bryter mot normen? De blir ifrågasatta, minst sagt.  

 

Man kan konstatera att den nyfödde är människa och strunta i alla normer om hur den nyfödda bör 

uppfstras.  

http://alias.passagen.se/Rollie
http://alias.passagen.se/irontail
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Ta hänsyn till den blivande individens egenskaper och önskemål i stället för att fokusera på "springa eller 

snopp".  

 

Vi är individer, inte generella uppfattningar, utifrån kön, ras eller klass.  

 

Vilka förebilder? Skrivet av 'kvinns', 27.aug.2006, kl.03:15 

Detta är en löjlig trend, skapad för dessa genusforskares existensberättigande.  

 

Det har väl alltid varit så att barn i den åldern provar på att leka med allt möjligt. När min flicka hade en 

grannpojke som bästis kunde de ibland leka med dockor och båda körde runt med dockvagnar, ibland lekte 

de med bilar eller robotar.  

Min pojke var mest intresserad av alla slags fordon redan som väldigt liten men ibland ville han leka med 

storasysters dockor.  

Ingen vuxen hade några synpunkter på detta och alla är de nu vuxna normala människor utan problem med 

sina könsroller.  

 

Jag tror att man istället skulle återinföra respekt för varandra, något som är allt ovanligare. Låt alla barn leka 

med vad de vill utan pekpinnar. De flesta barn av båda könen vill prova på att leka med både det som räknas 

som pojk- eller flickleksaker. Att de för det mesta ändå i längden föredrar bilar eller dockor ligger nog i 

naturen.  

 

Och många av barnens lekar är ju en efterhärmning av de vuxnas beteende. Pojkar vill gärna vara som 

pappa, och vem är det som mekar med bilen där hemma?  

 

Flickor vill vara som mamma, vem är det som sminkar sig och matar småsyskonen?  

 

Då borde genusforskarna börja med föräldrarna så att de omedelbart ändrar på sina vanor, att de klär sig 

exakt likadant och utför exakt samma sysslor!  

 

Och så fär man förbjuda att program som t.ex. Big Brother i hemmen. För där får verkligen barnen oönskade 

förebilder...  

 

Barnlösa ufo Skrivet av 'tryffelsvin', 28.aug.2006, kl.16:26 

Om man haft bara den minsta lilla kontakt med barn, så vet man att barnen väljer själva vad dom vill leka 

med.  

 

Stackars barn, ska pojkarna leka med sminklådor? Dom kommer att behöva psykriatisk hjälp resten av livet. 

Rädda dom från dom där vuxna, dom verkar inte kloka.  

 

Hardcore feminister är lite grann som fanatiska religiösa, dom tror vad dom vill tro, det är inte så noga med 

hur verkligheten förhåller sig. Jorden är ju som vi vet inte platt, även om pastor Green och president Bush vill 

tro det.  

http://alias.passagen.se/tryffelsvin
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Men herregud! Skrivet av 'Öööh', 13.sep.2006, kl.09:24 

Är det inte att gå liiiiite äl långt när barnen inte får leka med vad de vill?  

Ska vi klippa bort alla snoppar och sy igen alla vaginor på alla nyfödda så alla blir könslösa då?  

 

Att förbjuda barn att leka med vissa saker, att förbjuda barn att ha på sig de kläder de vill ha?  

 

Jag har själv barn av två olika kön och jag skulle aldrig i min vildaste fantasi vilja göra de könslösa. De vet 

om att båda könen är lika värda utan att killarna går klädda i klänning och tjejerna leker med grävskopor.  

 

Föräldern formar barnet Skrivet av 'Rollie', 21.sep.2006, kl.14:35 

Oroa dig inte. Barnen blir säkert som DU vill. Och de har på sig det DU vill. De fick väl knappast vars 100 

spänn på fickan i ettårsåldern för att själv ta bussen till Polar&Pyret och handla kläder.  

 

 
 

http://alias.passagen.se/Rollie

