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Sammanfattning 

Uppsatsen syftar till att göra en genuskritisk undersökning av en text Att göra lärandet synligt i 

vilken Reggio Emilias filosofi presenteras. Med hjälp av feministisk poststrukturalism, 
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arbetar mestadels två och två med staden. Flickorna verkar också ägna mycket tid till 

förbindelser i form av gator som symboliska gränser. Det finns alltså motstridigheter i texten 

som kan plockas upp och användas för att rubba de till synes fasta kategorierna flickor och 

pojkar.  
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Inledning 

”Jo, vi arbetade med det förut men nu arbetar vi mer med det här Reggio…” Svaret fick jag av 

en pedagog på en förskola där jag hade min första verksamhetsförlagda utbildning inom 

lärarprogrammet. Det jag frågat var om de jobbade med ”det här med genus”. Jag tänkte väl inte 

särskilt mycket mer på det vid just det tillfället. Jag visste inte vad Reggio Emilia var för 

någonting och heller inte varför man inte skulle kunna arbeta med båda samtidigt. Att inte alla 

brann för att jobba med genus förvånade mig inte särskilt.  

Tre och ett halvt år senare är jag på arbetsintervju på en förskola med inspiration från Reggio 

Emilia. Jag frågar om genusperspektiv och får ett engagerat svar om ett tidigare genusprojekt på 

förskolan. Det hela avslutas med en kommentar som är snarlik den jag fick för tre och ett halvt 

år sedan, men inte identisk: 

Men i och med att vi arbetar utifrån Reggio Emilia så ingår det ju att erbjuda alla barn lika 

möjligheter oavsett kön och annat. Det ingår liksom i vårt arbetssätt. 

En av de viktigaste personliga insikter jag fått under de år av utbildning som passerat är det 

faktum att det inte finns några färdiga svar, inte heller i skolans och pedagogikens värld. Eller 

kanske att det finns många, för att se det ur ett annat perspektiv. Ändå är det just fixa och 

färdiga svar jag letar efter. Hur gör man egentligen? Det läggs ut mängder av nya, för min 

utbildning relevanta jobb varje dag. Jag läser platsannons på platsannons som efterfrågar 

intresse av och kunskap om Reggio Emilia. Visst har jag intresse, men jag vet inte om jag vet, 

nu heller, vad Reggio Emilia är. Det jag egentligen letar efter på arbetsförmedlingens hemsida 

är formuleringar om genus, genuspedagogik, jämlikhet och normkritisk pedagogik. Jag hittar 

dem inte. Genuspedagogik verkar inte alls vara lika ”i ropet” som Reggio Emilia-inspiration i 

platsannonsernas värld. Kanske är det inte så konstigt. Att inte alla brinner för att arbeta med 

genus är för mig om möjligt ännu mindre förvånande idag än för tre och ett halvt år sedan. Jag 

har träffat flera stycken med starkt intresse för dessa frågor men jag har också mött de som varit 

mindre entusiastiska. Ganska ofta har jag träffat på dem som upplever ett genusmedvetet 

arbetssätt som lite överdrivet, besvärligt och påtvingat. För mig har tvärtom möjligheten att vara 

med och förändra de stereotypa föreställningar om flickor och pojkar som jag ser som tydliga i 

förskolan, och samhället i stort, varit en av de främsta anledningarna till mitt yrkesval. Just 

förändring, men på helt andra områden, verkar de kommunala förskolorna i Reggio Emilia 

åstadkommit. Men hur förhåller det sig med genusperspektivet inom Reggio Emilias 

pedagogik?  

Eftersom det, efter en snabb inventering av tillgängliga arbetaren, verkar vara troligt att jag till 

hösten börjar arbeta på en Reggio Emilia-inspirerad förskola, vill jag lära mig mer. Vad är 

Reggio Emilia för någonting och hur kan man förstå deras filosofi ur ett genusperspektiv? De 

två pedagogkommentarerna ovan kan uppfattas som delvis motstridiga. Utifrån dem kan man 

förstå arbetet med Reggio Emilias pedagogiska inriktning som både uteslutande och 

inbegripande ett aktivt arbete med genusfrågor. Denna bild förstärks ytterligare när jag 
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uppmärksammar att det svenska Reggio Emilia institutet arrangerade ett symposium under 

hösten 2009 med namnet Genuspedagogik och jämställdhet i förskola/skola tillsammans med 

Genuspedagogiska forskningsgruppen vid Stockholms Universitet.
1
 I Modern barndom, som är 

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

institutet engagerar sig i genusfrågor eftersom detta är det område där de ”inte [kan] titta på 

kommunen i Italien”.
2
 I samma notis citeras även Hillevi Lenz Taguchi och hur hon frågar sig 

om ”världens största pedagogiska motståndsrörelse” är könsblind.
3
 Jag börjar förstå Reggio 

Emilia både som möjlighet och möjligt hinder för ett aktivt genusarbete snarare än antingen 

eller. Men varför kan vi inte ta hjälp av Reggio Emilia när det gäller genusfrågor? Vad menas 

med att Reggio Emilia är könsblint? Och hur kommer det sig att forskare som Lenz Taguchi 

intresserat sig för både Reggio Emilia och genus? Det är här någonstans intresset för mitt 

uppsatsämne tar fart. Men innan jag kan formulera några mer preciserade frågeställningar blir 

det nödvändigt för mig att ta reda på hur man kan förstå Reggio Emilias förskolepedagogik i 

Italien, men också här i Sverige, och att titta lite närmare på vad könsblindhet kan betyda i 

sammanhanget. Det är vad jag kommer att ta upp i avsnittet om bakgrund och tidigare 

forskning.  

                                                      
1
 www.reggioemilia.se, 4 juni 2010 

2
 Modern Barndom: Strålande ljus 2010:01 s. 17 

3
 Ibid. 

http://www.reggioemilia.se/
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Bakgrund och tidigare forskning 

Om Reggio Emilia 

Reggio Emilia, eller Reggio nell’Emilia, är en stad med 143 600 invånare som ligger i regionen 

Emilia-Romagna i norra Italien.
4
  Reggio Emilia är inte bara omtalat för sina förskolor. Staden 

ligger i ett av Europas rikaste områden och är känd för sina framgångsrika företag.
5
  Jan Olsson 

skriver om den ”Emilianska modellen” och syftar bland annat på den tradition av kooperativt 

företagande som finns i regionen.
6
  Kooperationen har en lång historia i Reggio Emilia och lever 

ännu kvar och präglar samhället. Även kommunistpartiet har varit och är starkt i området och 

motståndsrörelsen mot fascismen hade sitt centrum i den här delen av Italien.
7
 Demokrati har 

varit en viktig kärnfråga i regionen och invånarnas medbestämmande har stärkts exempelvis i så 

kallade kvartersråd.
8
 Dessa bakgrundsfakta kring staden och området Reggio Emilia framhålls 

ofta som betydelsefulla för den förskolepedagogik som utvecklats där. Göran Brulin och 

Birgitta Emriksson skriver om pedagogiken i Reggio Emilia som ett ”ständigt pågående 

motstånd” mot det fascistiska arvet och den katolska kyrkans konventionella pedagogik.
9
  

Historia 

När företrädare för den kommunala förskoleverksamheten i Reggio Emilia får frågan om hur det 

hela började nämner de krigsslutet 1945 snarare än 1963 då den första kommunala förskolan 

byggdes.
10

 Redan på 1800-talet fanns det privata katolska daghem i Italien men de daghem som 

byggdes upp i Reggio Emilia efter krigets slut var annorlunda.
11

 Initiativet till dessa kom, enligt 

                                                      
4
 www.ne.se 9 april 2010 

5
 Göran Brulin & Birgitta Emriksson: 'En pedagogik för regional utveckling', i Katarina Grut 

(red.): Exemplet Reggio Emilia : pedagogik för demokrati och lokal utveckling., Stockholm: 

Premiss förlag, 2005, s. 11 

6
 Jan Olsson: 'Den emilianska modellen' i Katarina Grut (red.): Exemplet Reggio Emilia : 

pedagogik för demokrati och lokal utveckling., Stockholm: Premiss förlag, 2005, s. 35-50. 

7
 Ibid. s. 44, Karin Wallin, Ingela Mæchel & Anna Barsotti: Ett barn har hundra språk: om 

skapande pedagogik på de kommunala daghemmen i Reggio Emilia, Italien, Stockholm: 

Utbildningsradion, 1981. s. 67 

8
  Wallin, m.fl., s. 73 

9
 Brulin & Emriksson, s. 15 

10
 Wallin m.fl. s. 85, Anna Barsotti: D - som Robin Hoods pilbåge: ett kommunikationsprojekt på 

daghemmet Diana i Reggio Emilia, Stockholm: HLS, 1997 s. 12 

11
 Barsotti, D - som Robin Hoods pilbåge s. 12 

http://www.ne.se/
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förgrundsgestalten Loris Malaguzzi, från bönder och risplockerskor.
12

 I mångt och mycket var 

det just kvinnorna som drev igenom förskolorna enligt Carlina Rinaldi, en annan av Reggio 

Emilias företrädare. Det handlade enligt henne om kampen för kvinnans rätt att arbeta och 

barnets rätt till pedagogisk verksamhet.
13

 Det första daghemmet byggdes i en by som heter Cella 

utanför Reggio Emilia. Det var föräldrarna själva som byggde upp förskolan bland annat med 

hjälp av pengarna från sådant tyskarna lämnat efter sig och som de kunde sälja.
14

 Malaguzzi, 

som utpekas som upphovsman till förskolepedagogiken i Reggio Emilia, knöts tidigt till detta 

föräldrakooperativ. Han poängterar i en intervju att det redan från början var fråga om att bidra 

till och höja barnens bildningsnivå och snarare än ”barnpassning”.
15

 Flera föräldrakooperativ 

startades med ett mindre ekonomiskt stöd från kommunistpartiet. Det var föräldrarna, och 

framförallt kvinnorna, som drev förskolorna själva, till största delen med egna medel.
16

 Under 

den här tiden och fram till 1960-talet var det fortfarande inte tillåtet med barnomsorg som drevs 

i någon annan regi än kyrkans, och daghemmen motarbetades därför av både myndigheter och 

kyrka.
17

 Det dröjde ända fram till 1963 innan kommunen kunde ta över driften av förskolorna 

och starta upp egna.
18

 Kritiken och motståndet mot de kommunala och icke-kyrkliga förskolorna 

levde dock kvar länge.
19

  

Pedagogisk filosofi och praktik 

Dessa första föräldrakooperativ och kommunala förskolor var alltså början till den pedagogik 

som skulle bidra till att förskolorna i Reggio Emilia 30 år senare utnämndes till bäst i världen av 

tidskriften Newsweek.
20

 Hur såg då den pedagogik ut som förgrundsgestalten Malaguzzi 

tillsammans med förskolorna skapade och hur ser den ut idag?  

Malaguzzi har inte lämnat några böcker eller skrifter efter sig. Det finns inte heller några 

egentliga metodböcker som vägledning till pedagogiken från Reggio Emilia.
21

 Det är ingen 

tillfällighet utan har ytterst att göra med den kunskapssyn och syn på pedagogiskt arbete som 

ligger till grund för arbetet. De böcker om Reggio Emilias pedagogik som ändå finns består 

oftast av exempel från verksamheten. Kanske är det till och med vanskligt att i samband med 

                                                      
12

 Intervju med Loris Malaguzzi i Wallin, m.fl. s. 85 

13
 Intervju med Carlina Rinaldi i Barsotti, D - som Robin Hoods pilbåge s. 13 

14
 Gunilla Dahlberg, & Gunnar Åsén: ”Loris Malaguzzi och den pedagogiska filosofin i Reggio 

Emilia” i Lars Svedberg & Monica Zaar (red.), Boken om pedagogerna, Stockholm: Liber, 1998 s. 

186 

15
 Wallin, m.fl. s. 87 

16
 Ibid. s. 87 

17
 Barsotti, D - som Robin Hoods pilbåge  s. 12, Dahlberg & Åsén s. 186 

18
 Wallin, m.fl. s. 88 

19
 Dahlberg & Åsén, s. 187 

20
 Dahlberg & Åsén, s. 204 

21
 Anna Barsotti: ”Loris Malaguzzi”, i Katarina Grut (red.): Exemplet Reggio Emilia: pedagogik 

för demokrati och lokal utveckling., Stockholm: Premiss förlag, 2005, s. 59 
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Reggio tala om en särskild pedagogik. Ett vanligt sätt att beskriva pedagogiken i Reggio Emilia 

är som pedagogisk filosofi, med Malaguzzi som upphovsman eller filosof.
22

 Men Malaguzzi 

vände sig mot ett vetenskapliggörande av pedagogiken. Han menade att pedagogiken bara 

kunde hållas levande i verksamheten och aldrig kunde vara universellt giltig.
23

 De besök som 

anordnas I Reggio Emilia för svenska pedagoger brukar därför avslutas med orden:  

Ni har nu tagit del av våra erfarenheter – glöm oss nu – och åk hem och gör det ni måste i 

ert sammanhang för att värna de värden vi kan dela kring barns uppväxt så de gynnar en 

demokratisk utveckling för våra samhällen i en global värld.
24

  

När de första kommunala förskolorna startades ville man enligt Malaguzzi skapa en pedagogik 

som skiljde sig från den som utövades i de katolska daghemmen. Man ansåg att den gängse 

pedagogiken såg på barnen i ett längdperspektiv men inte i ett breddperspektiv. Barnet blev, 

ansåg man, aldrig sedd som, och fick heller inte utveckla, hela sin person.
25

 Ett annat, och 

populärt, sätt att beskriva det här är att tala om ”de hundra språken”. Enligt denna tankegång 

föds barnen med hundra språk men berövas nittionio under sin uppväxt.
26

 I Reggio vill man 

främja alla dessa hundra språk vilket konkret betyder att man uppmuntrar många olika 

uttrycksformer i verksamheten. Tanken om de hundra språken är kopplad till synen på barnet 

som ett rikt eller kompetent barn, kanske den mest viktiga och kända aspekten av Reggio 

Emilias pedagogiska filosofi. Synen på barnet som kompetent går i klinch med den tidigare och, 

enligt Malaguzzi, alltjämt rådande synen på barnet som fattigt. Malaguzzi menade att man med 

synen på barnet som rikt också får en rik pedagog och rika föräldrar.
27

 Ett annat antagande hos 

pedagogerna i Reggio Emilia är att alla barn är intelligenta.
28

 För Malaguzzi blir det, som jag 

förstår det, viktigt att vi väljer dessa synsätt framför andra främst på grund av de konsekvenser 

det får för den pedagogiska verksamheten och ytterst hela samhället.
29

 I skuggan av fascismen 

ville man i Reggio Emilia skapa en pedagogik som främjade demokratin och bryta med den 

auktoritära traditionen. Det är med detta som utgångspunkt man ser på barnet som ett 

självständigt, tänkande och handlande subjekt.
30

 Ett rikt barn är till skillnad från det fattiga 

barnet ett barn som själv vill lära och utvecklas och som dessutom kan skapa sin egen kunskap. 

Pedagogens roll blir därför inte att förmedla färdig kunskap till barnet utan snarare att vara en 

                                                      
22

 Dahlberg & Åsén, s. 184, Barsotti, s. 20 

23
 Barsotti, D - som Robin Hoods pilbåge s. 21 

24
 Gunilla Dahlberg & Harold Göthesson: ”Barns lärande – en ny social rörelse” i Katarina Grut 

(red.): Exemplet Reggio Emilia: pedagogik för demokrati och lokal utveckling., Stockholm: 

Premiss förlag, 2005, s. 75 

25
 Wallin m.fl. s. 110 

26
 Finns bland annat uttryckt i en dikt av Loris Malaguzzi se t.ex. Wallin m.fl. s. 14 

27
 Dahlberg & Åsén, s. 189-191 

28
 Ulla Lind: Blickens ordning: bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och 

kunskapsform, Stockholm: Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms 

universitet, 2010 s. 119 

29
 Loris Malaguzzi: ”Vi behöver göra valet nu” i Katarina Grut (red.): Exemplet Reggio Emilia, 

Stockholm: Premiss förlag, 2005, s. 61-68 

30
 Dahlberg & Åsén, s. 186-187 
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samtalspartner, någon att ”konstruera världen tillsammans med”.
31

 Man kan säga att denna syn 

på kunskap utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv till skillnad från det 

konstruktivistiska, det vill säga man ser kunskap som något som konstrueras tillsammans med 

andra snarare än något en gång för alla givet.
32

 Man kan även placera in Malaguzzi och den 

pedagogiska filosofin i Reggio Emilia i en pragmatisk tradition med referenser till bland annat 

Toulmin, Dewey och Rortry.
33

 Malaguzzi kopplas även samman med pedagogerna Freinet och 

Freire för deras gemensamma syn på pedagogik som del av ett demokratiskt projekt.
34

 

Framförallt, menar Dahlberg och Gunnar Åsén, har man i Reggio gått både i dialog och 

konfrontation med många olika pedagoger och pedagogiska traditioner, där även namn som 

Montessori, Piaget och Vygotskij finns representerade, liksom kunskaper från andra 

vetenskaper och konstformer. 
35

 Detta samtal med, och lånande från, andra synsätt och idéer blir 

möjligt genom den konstruktionistiska kunskapssynen. Det blir med ett sådant synsätt möjligt 

att både ifrågasätta och låna från olika traditioner. Ett ytterligare sätt att förstå hämtandet av 

inspiration från många olika håll är som en del i en strävan mot att göra förskolan till ett 

offentligt rum som hänger ihop med och går i dialog med sin omvärld.
36

 

Strävan efter att göra förskolan till ett offentligt rum speglas också i organiseringen av 

verksamheten. I varje barngrupp om 25-30 barn arbetar två förskolelärare. På varje förskola är 

även en atelierista eller bildpedagog anställd och alla barn har tillgång till en ateljé. En 

dramahandledare finns också knuten till förskolorna. På så sätt vill man göra konstnärliga och 

dramatiska språk tillgängliga för barnen att utveckla. Pedagogerna är direkt anställda under 

barnomsorgschefen men det finns även pedagogistor som fungerar som pedagogiska handledare 

åt förskollärarna. Föräldrasamverkan är viktig och föräldrar och andra som lever i grannskapet 

bjuds in till särskilda råd och deltar under återkommande möten där man diskuterar 

pedagogiken i förskolan. Vikt läggs också vid fortbildning av personalen.
37

  

Några delar av verksamheten som framstår som typiska för Reggio Emilia är tankarna kring 

miljöns betydelse, projektarbeten och den pedagogiska dokumentationen. I Reggio Emilia talar 

man om miljön som den ”tredje pedagogen” och mycket av förskollärarnas arbete handlar just 

om att planera miljön, som ska vara inspirerande och utmanande för barnen och skapa 

möjligheter för aktivt utforskande. Arbetssättet präglas överlag av utforskande där både barn 

och pedagog ses som ”medforskare”.
38

 Läraren sitter inte inne med de rätta svaren utan barn och 

pedagog utforskar tillsammans i olika teman. Praktiskt genomförs det utforskande arbetet ofta i 

längre projektarbeten. I arbetet med projekten får barnen ägna sig åt problemlösning, ställa upp 

hypoteser och konstruera egna teorier.
39

 För att låta barnen utveckla så många ”språk” som 

möjligt får de utforska det område de arbetar med på många olika sätt. Bildspråket har en given 

                                                      
31

 Ibid. s. 190 

32
 Dahlberg & Åsén, s. 193-194 

33
 Brulin & Emriksson, s. 20 

34
 Dahlberg & Åsén, s. 183 

35
 Ibid. s 189 

36
 Ibid. s 189 

37
 Barsotti, D - som Robin Hoods pilbåge s. 16-17 

38
 Dahlberg & Åsén, s. 197-198 

39
 Dahlberg & Åsén, s. 194 
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plats, men även drama, matematik, talspråk, skriftspråk etcetera.
40

 Barnens hypoteser och teorier 

kring olika fenomen ses som lika värdefulla oavsett hur långt ifrån eller nära den vedertagna 

”sanningen” de ligger, återigen med referens till den konstruktionistiska kunskapssynen.
41

 Vad 

som är sant är ju med ett konstruktionistiskt synsätt inte givet och det kompetenta och rika 

barnet har ur detta perspektiv lika stor möjlighet att säga något om hur världen är konstruerad 

som någon annan. Man framhåller också vikten av att använda fantasin även då man studerar 

mer faktabetonade områden. Detta med inspiration från en italiensk barnboksförfattare som 

menar att det för att förändra ett samhälle behövs kreativa människor med fantasi.
42

 Man kan 

säga att dessa tankegångar utmanar förgivet tagna dikotomier som kunskap – fantasi, men även 

vuxen – barn, något jag återkommer till nedan. I projektarbetena och hela den pedagogiska 

verksamheten är den pedagogiska dokumentationen ett viktigt verktyg. Pedagogerna är 

noggranna med att dokumentera verksamheten med olika metoder såsom video, foto och 

anteckningar. Dokumentation används sedan för reflektion och för att föra projektarbetena 

vidare.
43

 Arbetet med den pedagogiska dokumentationen är ett inslag som rönt mycket 

uppmärksamhet i Sverige, något jag återkommer till nedan. 

Reggio Emilia i Sverige 

Reggios historia här hemma i Sverige börjar 1979 då Karin Wallin och Anna Barsotti begav sig 

till Reggio Emilia.
44

 Deras intresse för förskolorna i Reggio Emilia ledde till att boken Ett barn 

har hundra språk utkom 1981 och att två utställningar hölls på Moderna museet 1981 och 

1986.
45

 De första kurserna för svenska pedagoger i Reggio Emilia genomfördes 1987 och år 

1991 föreslog Malaguzzi ett samarbete mellan Reggio Emilia och Stockholm. Samarbetet blev 

verklighet 1993 i och med projektet ”Pedagogik i en föränderlig omvärld .
46

 I det samarbetet 

blev även Lärarhögskolan i Stockholm involverad och det svenska Reggio Emilia institutet 

grundades.
47

 Samarbetet har sedan växt och under åren 1988-1998 besökte över 3000 svenskar 

förskolorna i Reggio Emilia.
48

 Idag är många förskolor runt om i Sverige involverade i olika 

Reggionätverk. Trots denna succéartade historia har inte alla haft en lika positiv inställning till 

Reggio Emilia. Redan under 80-talet fördes en ganska intensiv diskussion om arbetssättet och 

dess fördelar och nackdelar där den huvudsakliga frågan verkar ha varit huruvida Reggio Emilia 

stod för en helhetssyn på barnet eller ej.
49

 Vad Reggio Emilia och ett Reggio Emilia-inspirerat 

                                                      
40

 Dahlberg & Åsén, s. 193 

41
 Ibid. s.194 

42
 Gianni Rodari i Barsotti, D - som Robin Hoods pilbåge s. 23 

43
 Dahlberg & Åsén, s. 200-201 

44
 Barsotti, D - som Robin Hoods pilbåge s. 8 

45
 Ibid. s. 8, Wallin m.fl. och Karin Wallin & Birgitta Arvas, (red.): Mer om hundra språk: 

Moderna museet, Stockholm [16.8-5.10 1986], Stockholm: Moderna museet, 1986 

46
 Barsotti, Loris Malaguzzi s. 59, Dahlberg & Göthesson, s. 78-79 

47
 Dahlberg & Göthesson, s. 79, Lind s. 118 

48
 Dahlberg & Åsén, s. 203 

49
 Lindahl, s. 57 ff. 



 

 8 

arbetsätt har betytt i Sverige har dock skiftat över åren. Enligt Lind låg betoningen från början, 

under 80-talet, på bildpedagogiken i Reggio Emilias förskolor. Intresset har sedan förskjutits 

mot estetiska läroprocesser, pedagogisk dokumentation och arbete med organisation och miljö.
50

 

År 2001 startades en alternativ förskoleutbildning på lärarhögskolan med inriktning mot Reggio 

Emilia. Lenz Taguchi skriver att denna utbildning byggdes upp med inspiration från bland annat 

Foucault, Derrida och feministisk poststrukturalism och att man samtidigt ville använda samma 

pedagogiska metoder i arbetet med lärarstudenterna som de sedan skulle använda med barnen i 

verksamheten.
51

 Lind skriver att Reggio Emilia kom att utgöra en sorts motdiskurs mot den 

reguljära förskollärarutbildningen.
52

 För att förstå detta något ytterligare vill jag gå närmare in 

på vad det är Reggio Emilia under de senaste åren fått stå för i Sverige och vilka teoretiska 

perspektiv som kopplats samman med Reggio.  

Ulla Lind talar i sin avhandling om en särskild svensk ”reggiodiskurs”, som omfattar de 

”verksamheter och innebörder” som ryms inom begreppet Reggio Emilia i Sverige.
53

 Det rör sig 

om de nätverk som skapats med stöd av Reggio Emilia institutet mellan pedagoger, 

lärarutbildare och forskare och deras respektive praktiker. Jag ser en poäng i att särskilja det 

”svenska” Reggio från det italienska, eller för den delen det amerikanska eller australiensiska 

Reggio. Företrädarna för Reggio Emilia i Italien har själva påpekat det fruktlösa i att försöka 

kopiera deras pedagogik i ett annat sammanhang och i en annan kultur. Ett försök att kopiera 

eller inspireras av Reggio Emilia i en annan kontext kommer med nödvändighet (och 

önskvärdhet) påverkas av det sammanhang och den kultur som råder i just den kontexten. Det 

går därför inte att förvänta sig att de aspekter av Reggio Emilias pedagogik som lyfts fram här i 

Sverige är desamma som i Italien eller USA. Även om Sverige är en av de mer entusiastiska 

uttolkarna av Reggio Emilias pedagogiska filosofi så är det långt ifrån bara de svenska 

förskolorna som låtit sig påverkas av dess tankegångar. Lind skriver till och med i termer av att 

världen har blivit ”Reggio-smittad”!
54

 Den amerikanska forskningen har enligt Ingrid Lindahl 

inte lyft fram den konstruktionistiska kunskapssyn som jag beskrivit ovan.
55

 Snarare har man 

fokuserat Reggio Emilias pedagogik som metod och koncentrerat sig på hur den passar in med 

redan existerande forskning om inlärning.
56

 I USA har flera forskare, däribland 

kognitionsforskaren Howard Gardner och forskningsgruppen Project Zero intresserat sig för 

Reggio Emilia. Lind beskriver hur pedagogerna i Reggio Emilia både har problematiserat och 

dragit nytta av Gardners teori om de sju intelligenserna. Medan Gardner menar att dess olika 

intelligenser finns inuti vår hjärna, så vill pedagogerna i Reggio snarare betona de pedagogiska 

aspekterna av intelligens. Under parollen att alla barn är intelligenta, i en miljö som tillåter det, 

vill de därför konstruera intelligenta lärandemiljöer.
57

 Trots skillnaderna mellan uttolkarna av 

                                                      
50

 Lind, s. 146 

51
 Hillevi Lenz Taguchi: Going beyond the theory/practice divide in early childhood education: 

introducing an intra-active pedagogy, Abingdon, Oxon: Routledge, 2010, s. 11 

52
 Lind, s. 126. Begreppet diskurs kommer behandlas i mitt teoriavsnitt. 

53
 Lind, s. 119. 

54
 Ibid. s. 144 

55
 Lindahl, Ingrid: Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet: pedagogers vägledning och 

barns problemlösning genom bild och form, Doktorsavhandling. Malmö: Forskarutbildningen i 

pedagogik, 2002 s. 59-60 

56
 Ibid. s. 60, Dahlberg & Göthsson, s. 74 

57
 Lind, s. 128-130 
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Reggio Emilia i olika länder påverkas de givetvis även av varandra. Så är boken Att göra 

lärandet synligt, som kom till i ett samarbete mellan Project Zero och pedagoger i Reggio 

Emilia, en populär bok i svenska Reggio Emilia-sammanhang och i denna bok finns även 

referenser till Gunilla Dahlberg som är en av de mest tongivande svenska Reggio Emilia-

forskarna.
58

  

Vad är det då som är särskilt med den svenska reggiodiskursen? Delvis är det svårt för mig att 

svara på då jag i huvudsak utgår från svensk litteratur på området och inte har gjort någon 

jämförande analys mellan svenska, italienska och exempelvis amerikanska källor. Den litteratur 

jag använt är således en del av den svenska reggiodiskursen och därför är beskrivningen av 

Reggio Emilias förskolor och dess filosofi ovan redan färgad av denna diskurs. Många av 

författarna till den mer forskningsbaserade litteraturen som blir viktig för min egen 

undersökning har också anknytning till reggiodiskursen i Sverige på ett eller annat sätt. Något 

vill jag därför ändå säga om några huvuddrag i den svenska forskning som präglat den svenska 

reggiodiskursen. Ett av de tydligaste dragen är att man intresserat sig för postmodern teori i 

relation till Reggio Emilias arbetssätt.
59

 Synen på barnet som kompetent blev i Sverige ett 

alternativ till den tidigare rådande och utvecklingspsykologiskt influerade synen på barnet som 

natur. Dahlberg och Lenz Taguchi talar om denna syn på barnet som alltjämt rådande i svenska 

förskolor, medan skolan i sin tur står för synen på barnet som kultur- och kunskapsåterskapare. 

Som ett alternativ till dessa båda synsätt ser de en syn på barnet som kultur- och 

kunskapsskapare, ett synsätt som kan kopplas till Reggio Emilias kompetenta barn.
60

 Det nya 

sättet att se på barn som kompetenta har därmed utgjort och utgör ett alternativ till den starka 

utvecklingspsykologiska diskurs som rått och råder inom förskolan.
61

 Den pedagogiska 

dokumentationen har också utgjort en skillnad från observationen som tidigare var vanlig i 

förskolesammanhang. Observationen har traditionellt just utgått från en utvecklingspsykologisk 

diskurs med kartläggning och bedömning som mål.
62

 På ett tydligt sätt beskrivs denna ”nya” 

dokumentation och dess kopplingar till en konstruktionistisk kunskapssyn i Varför pedagogisk 

dokumentation? som blivit en viktig bok inom den svenska reggiodiskursen.
63

 Intresset för det 

                                                      
58

 Denna bok utgör även mitt material i min undersökning och därför återkommer jag till detta 

längre ned. 

59
 Exempel på studier och böcker som i anknytning till Reggio Emilia använt sig av en postmodern 

teori är: Gunilla Dahlberg, Peter Moss & Alan Pence: Från kvalitet till meningsskapande: 

postmoderna perspektiv - exemplet förskolan, Stockholm: HLS, 2002. Hillevi Lenz Taguchi: 

Emancipation och motstånd: dokumentation och kooperativa läroprocesser i förskolan, 

Doktorsavhandling. Stockholm: HLS förlag, 2000. Lenz Taguchi: Going beyond the 

theory/practice divide in early childhood education: introducing an intra-active pedagogy. 

Abingdon, Oxon: Routledge, 2010. Hillevi Lenz Taguchi: Varför pedagogisk dokumentation?: om 

barnsyn, kunskapssyn och ett förändrat förhållningssätt till förskolans arbete, Stockholm: HLS, 

1997.  Elisabeth Nordin-Hultman: Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. 

Doktorsavhandling. Stockholm: Liber, 2004. Liselott Olsson: Movement and experimentation in 

young children's learning: Deleuze and Guattari in early childhood education, 

Doktorsavhandling. Stockholm : Stockholms universitet, 2008. Anna Palmer: Matematik i 

förändring. Diskursanalyser med fokus på matematik och kunskapsteori i ett genusperspektiv. 

Masteruppsats. Stockholm: Lärarhögskolan, 2005 

60
 Gunilla Dahlberg & Hillevi Lenz Taguchi: Förskola och skola: om två skilda traditioner och om 

visionen om en mötesplats, Stockholm: HLS, 1994 

61
 Lind, s. 111 
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 Dahlberg m.fl. s. 215 ff. 
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postmoderna hos Reggio Emilia kom enligt Dahlberg ursprungligen från ett tidigare projekt, där 

delar av den grupp som startade upp Reggio Emilia-projektet i Stockholm varit med. Inom detta 

tidigare projekt hade man redan börjat intressera sig för ett postmodernt perspektiv på förskolan. 

I och med samarbetet med Reggio Emilia började man använda förskolorna i norra Italien som 

en ”prisma”, att tillsammans med postmoderna perspektiv synliggöra och problematisera den 

egna verksamheten genom.
64

 I den svenska diskursen har man tagit till vara möjligheten i 

Reggio Emilias filosofi att problematisera förgivet tagna dikotomier (motsatsord) och då i första 

hand dikotomin vuxen - barn, men även, som vi i någon mån varit inne på: teori - praktik och 

fantasi - kunskap.
65

 Ifrågasättande av den här typen av förgivet tagna dikotomier och 

avståndstagande från universella, generella, ”sanna” och normerande beskrivningar av barnet 

och dess utveckling går att förstå som ett utmanande av moderniteten som sådan.
66

  

På senare år har man i den svenska kontexten dock uppmärksammat att de nya Reggio Emilia-

inspirerade sätten att tänka om barn, pedagoger samt förskolans verksamhet och miljö riskerar 

att bli nya normerande tankesätt. Det vill säga, förändringen och experimenterandet både i teori 

och praktik har i viss mån upphört och ersatts av nya rigida sätt att tänka om och praktisera 

verksamheten.
67

 För att motverka en sådan utveckling har man velat utmana även de nya 

tankesätten. Man har exempelvis velat tänka nytt kring det ”kompetenta barnet” och öppna för 

nya sätt att vara barn utan att vara begränsad just till sina kompetenser. Vidare har man strävat 

efter att inte definiera barnet i förhand utan att se på det som ett barn som blir snarare än ett barn 

som är.
68

 Ansträngningar har även gjorts för att den pedagogiska dokumentationen inte ska falla 

tillbaka i att berätta det uppenbara eller det ”sanna” om barnet. En annan kritik som lyfts fram 

under senare år är hur Reggio Emilia som diskurs är en könsneutral sådan, det ska jag titta 

närmare på nedan. 

Reggio Emilia och könsneutraliteten 

Samtidigt som Reggio Emilias filosofi har kunnat bidra till att utmana vissa förgivet tagna 

dikotomier bland annat med sitt val av barnsyn så är dikotomierna kvinna – man och flicka – 

pojke inte några av dessa. Flera författare för fram kritiken att Reggio Emilias verksamhet och 

filosofi är till synes könsneutral.
69

 Reggio Emilia ifrågasätter och problematiserar flera aspekter 

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

del av en mer neutral diskurs, menar Lind.
70

 Det vore nu inte ett problem om en könsneutral 

                                                      
64

 Dahlberg i Dahlberg m.fl. s. 190-191, 197 

65
 Lenz Taguchi, Emancipation och motstånd s. 40 
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69
 Naima Browne: Gender equity in the early years, Maidenhead: Open University Press, 2004. s. 

41-59.  Christian Eidevald: Det finns inga tjejbestämmare – Att förstå kön som position i 

förskolans vardagsrutiner och lek. Doktorsavhandling. Jönköping: Sektionen för pedagogik och 

psykologi, 2009 s. 48-49. Lind s. 141 

70
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diskurs verkligen såg kön som något neutralt och om det inte inom den existerade några 

skillnader i hur flickor och pojkar, kvinnor och män positionerade sig och positionerades av 

andra.
71

 Det problematiska med en könsneutral diskurs är snarare att den inte alls är könsneutral. 

Valerie Walkerdine skriver om matematik och visar hur barnet i en utvecklingspsykologisk 

diskurs egentligen syftar på pojkbarnet. Inom utvecklingspsykologin förutsätts barnet vara 

aktivt, utforskande och ifrågasättande. Lek blir i denna diskurs överordnat arbete. När flickor i 

högre grad är passiva, följer regler och arbetar med sina uppgifter i matematik ses de av 

pedagoger som mindre begåvade än pojkarna som kanske utför sina uppgifter slarvigare och gör 

motstånd mot lärare och uppgifter.
72

 Att flickorna väljer att följa regler och arbeta hårt med sina 

uppgifter har att göra med att de anpassar sig till mycket äldre, och mer grundläggande, 

diskurser än den utvecklingspsykologiska, nämligen de diskurser som handlar om kön.
73

 Men 

att utvecklingspsykologin ses som könsneutral innebär inte heller att den är helt tyst när det 

kommer till kön.  Flickor och pojkar och deras utveckling beskrivs tvärtom ofta på helt olika 

sätt. Flickor beskrivs som mognare och tidigare än pojkarna inom vissa områden, som 

språkutvecklingen och sociala kompetenser, och senare inom andra, som teknikkunskap, fysisk 

styrka och grovmotorik.
74

 Dessa skillnader ifrågasätts dock inte och framförallt saknas ett 

maktperspektiv.
75

 I ett sådant utvecklingspsykologiskt perspektiv tänker man sig att flickor och 

pojkar är olika. Ett annat sätt att se på skillnaderna mellan könen är att flickor och pojkar blir 

olika. Det blir med det perspektivet inte självklart att flickor och pojkar måste bli på något 

särskilt sätt utifrån sitt kön. Detta perspektiv är det perspektiv jag själv ansluter mig till i min 

uppsats och därför återkommer till under mina teoretiska utgångspunkter. Vi har genom detta 

resonemang som rört utvecklingspsykologin förstått att en könsneutral diskurs inte 

nödvändigtvis behöver uppfattas som neutral i betydelsen oskyldig och att könsdiskurserna kan 

förstås som mycket starka även i en sådan diskurs. Hur är det då med Reggio Emilia som 

könsneutral diskurs? Även om det redan i boken Ett barn har hundra språk från 1981 finns en 

kommentar om hur förskolelärarna i Reggio Emilia säger sig försöka bryta ”könsrollsmönstren” 

så verkar det inte ha hänt så mycket under de trettio år som passerat.
76

 Naima Browne påpekar 

hur man inom Reggio Emilia inte problematiserat hur kön, klass och etnicitet kan påverka 

utvecklingen av individens identitet.
77

 Hon tar upp några exempel på könsstereotypa 

projektdokumentationer som publicerats i olika böcker och menar att pedagogerna i Reggio i 

dessa dokumentationer verkar acceptera att flickorna och pojkarna är olika och att det enda som 

de som pedagoger kan göra är att ta hänsyn till detta i kommande projekt. Det här anser Browne 

                                                      
71

 Positioneringsbegreppet kommer jag återkomma till under mina teoretiska utgångspunkter. 
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indikerar att de ser skillnaderna som medfödda.
78

 En grund till detta ser hon i det faktum att 

Reggio Emilias pedagoger är så pass starkt influerade av utvecklingspsykologin.
79

 Det är 

intressant då vi i Sverige i första hand har kommit att uppfatta Reggio Emilia som en alternativ 

motdiskurs till utvecklingspsykologin. Dahlberg och Peter Moss skriver att Reggio Emilia 

inspirerades av Piaget under 70-talet men även tidigt såg de brister som fanns inom 

utvecklingspsykologin. Typiskt för Reggio Emilia har även varit, som jag tagit upp ovan, att ta 

till sig av olika teorier och perspektiv utan att binda upp sig vid dem.
80

 Kön verkar dock inte 

vara ett av de områden som man ifrågasatt hos utvecklingspsykologin i Reggio Emilia, trots att 

Rinaldi i en intervju uttrycker medvetenhet om olika typer av maktrelationer relaterade till bland 

annat kön och menar att man tar hänsyn till dem i verksamheten.
81

 Frågan är kanske på vilket 

sätt man uppmärksammar kön och andra kategoriseringar i verksamheten? Inte heller i den 

svenska reggiodiskursen verkar kön ha varit en framträdande fråga även om det finns tecken på 

att detta börjar förändras. Jag har redan nämnt det symposium som anordnades under hösten 

2009 i samarbete mellan Reggio Emilia institutet och Genuspedagogiska forskningsgruppen vid 

Stockholms Universitet. Ett nummer av tidningen Modern Barndom under 2007 hade också 

”genus” som tema.
82

 Lenz Taguchis bok In på bara benet: En introduktion till feministisk 

poststrukturalism finns dessutom till försäljning på Reggio Emilia institutets hemsida och är en 

av böckerna på Reggio Emilia institutets litteraturlista för pedagogista-utbildningen.
83

 Det 

perspektiv som presenteras i denna bok, det feministiskt poststrukturella, är också det perspektiv 

jag valt för min uppsats och som jag kommer presentera ytterligare under Teoretiska 

utgångspunkter. Innan jag går in på teori vill jag dock ta upp ytterligare ett par studier som blir 

viktiga för min undersökning. 

Tidigare studier av särskilt intresse för min uppsats 

Tidigare forskning på just mitt tema om Reggio Emilias filosofi ur ett feministiskt 

poststrukturellt perspektiv existerar inte, även om, som jag redan tagit upp, flera författare 

påpekar och diskuterar könsneutraliteten inom Reggio. Jag har dock funnit en annan C-uppsats 

som undersöker genusrelaterade mönster i portfoliotexter från en Reggio Emilia-inspirerad 

förskola i Sverige. Författarnas slutsats är att sådana genusrelaterade mönster existerar i 

                                                      
78
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materialet trots formuleringarna i läroplanen om att inom förskolan motverka könsroller.
84

 

Reggio Emilias filosofi beaktas dock inte särskilt i uppsatsen och den är därför av mindre värde 

för min egen studie. Christian Eidevald har med hjälp av videodokumentation undersökt vissa 

specifika situationer i förskolan: fri lek, samling, påklädning och måltider genom att göra olika 

läsningar av dem. Ett av hans resultat är, i överensstämmelse med tidigare studier, att 

pedagogerna gör skillnad utifrån kön och att de i mycket hög grad är omedvetna om detta.
85

 Ur 

ett sådant perspektiv är det inte särskilt förvånande att även pedagogerna på en Reggio Emillia-

inspirerad förskola gör skillnad utifrån kön. Eidevald utgår liksom jag från ett feministiskt 

poststrukturellt perspektiv och hans avhandling blir därför av vikt för min egen studie. Anna 

Palmer använder sig också av samma teoretiska perspektiv i sin D-uppsats Matematik i 

förändring och hennes arbete med diskursanalys och dekonstruktion har särskilt fungerat som 

inspiration för mig.
86

 

Jag har alltså valt det feministiskt poststrukturella perspektivet för att studera mina ursprungliga 

funderingar om Reggio Emilia i relation till ett genusmedvetet arbetssätt . Utifrån det som 

framkommit hitintills om Reggio Emilia som en könsneutral diskurs vill jag fortsätta min studie 

genom att undersöka en tongivande text inom Reggiodiskursen ur ett genusperspektiv. För att 

göra detta har jag valt diskursanalys som metod. 

 

                                                      
84
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Teoretiska och metodologiska 

utgångspunkter 

Feministisk poststrukturalism som teori… 

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

den första feminism som på allvar teoretiskt kunnat utmana de bipolära könskategorierna.
87

 Det 

som i första hand utmärker den feministiska poststrukturalismen och skiljer ut den från annan 

poststrukturalism (som i sig inte är något enhetligt begrepp) är dess syfte att utmana kön som 

kategorisering och den maktordning som följer av den.
88

 Det vill man göra genom att bland 

annat ifrågasätta antagandet att det inom varje människa finns ett enhetligt eller sammanhållet 

själv som alltså kan vara manligt eller kvinnligt.
89

 Istället tänker man sig subjektet som 

multipelt och föränderligt.
90

 Det vill säga vi är inte på något särskilt sätt utan vi blir på många 

olika sätt i olika situationer. Denna tankegång är lättast för mig att förstå genom att gå till mig 

själv. Under en och samma dag händer det ofta att jag hamnar i situationer som kräver olika 

saker av mig. På jobbet, i skolan eller med kompisarna råder helt olika ”regler” eller ”normer” 

för hur man ska bete sig eller vara.
91

 Det rör sig om olika sätt att prata, att röra sig på (eller att 

inte röra på sig), att förstå sig själv och andra, ja, till och med olika sätt att tänka på. I 

situationerna skapas således olika möjligheter för mig att skapa mig själv. Jag positionerar mig 

och positioneras av andra på olika sätt via och inom rådande diskurser.
92

 En mycket 

dominerande eller stark diskurs är den som säger att det existerar två kön som är varandras 

motsatser. Även den asymmetriska maktfördelningen mellan män och kvinnor, manligt och 

kvinnligt hör samman med denna diskurs. Ett antagande inom feministisk poststrukturalism är 

att diskursen om kön inte behöver se ut som den gör. Det vill säga kvinnliga könsorgan behöver 

exempelvis inte diskursivt kopplas ihop med en feminin subjektivitet.
93

 Istället för att 

positionera sig på detta sätt vore det möjligt att med utgångspunkt i en annorlunda diskurs 

positionera sig på flera olika sätt oberoende av sin biologi. Ett annat antagande är att makt inte 

behöver vara kopplat till feminina och maskulina positioner så som det är idag. Den 

feministiska poststrukturalismen strävar alltså efter att upplösa eller överskrida dessa kategorier 

för att öppna upp för fler möjliga sätt för subjektet att skapa sig på och därmed även att 
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förskjuta den rådande makt(o)balansen.
94

 Nedan vill jag förtydliga mitt resonemang om 

diskurser eftersom detta begrepp är av stor vikt för mitt genomförande av denna studie. Först 

vill jag emellertid placera in den feministiska poststrukturalismen i sitt sammanhang och 

redogöra för min användning av begreppet kön. 

En postmodern tankefigur 

Feministisk poststrukturalism hör hemma i ett postmodernt tankesätt. Elisabeth Nordin-Hultman 

skriver att det postmoderna handlar om ”en perspektivering och kritisk granskning av de 

modernistiska diskurserna”.
95

 Det handlar om ett ifrågasättande och en problematisering av 

vissa idéer som varit förhärskande och förgivet tagna under mycket lång tid. Detta ”moderna” 

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

omvandlingar som ägde rum i västvärlden under 1600- och 1700-talen. I detta moderna projekt 

var kunskap ett centralt begrepp och man ville med hjälp av vetenskap och teknisk utveckling 

åstadkomma ett bättre liv för människorna. De idéer som formats inom det moderna är 

fortfarande tongivande i dagens samhälle och är fortfarande mer eller mindre tagna för givet.
96

 

Inom detta tänkande söker man universella och generaliserbara sanningar och utgår från att 

världen är uppbyggd enligt underliggande mönster och lagbundenheter. Även om verkligheten 

kan te sig kaotisk och motsägelsefull är det i ett modernt perspektiv möjligt att klassificera och 

ordna in den i olika kategorier på ett systematiskt sätt.
97

 En förutsättning för att kunna hävda en 

sann och riktig beskrivning av omvärlden är en tro på att de ord och kategorier som används har 

en direkt koppling till det de benämner. Det postmoderna tänkandet ifrågasätter detta antagande 

med hjälp av språkteori i vad som kallas den språkliga vändningen eller vändningen mot 

språket. 
98

 Det vill säga genom att flytta fokus från verkligheten i sig mot språket och hur 

språket genom att beskriva ”verkligheten” samtidigt skapar den. Eftersom innebörden i orden vi 

använder för att beskriva vår omvärld och oss själva förändras över tid och är olika i olika 

kulturer kan man inte utgå från att det finns någon enkel koppling mellan språk och verklighet. 

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

mening vi lägger i dem.
99

 Därför är det också ur detta perspektiv omöjligt att beskriva en 

objektiv verklighet utanför de ord vi väljer att beskriva den med. Det får konsekvenser för vad 

kunskap kan vara för någonting, det vill säga, det blir en epistemologisk problematik. Att veta 

hur någonting en gång för alla är blir ur ett sådant perspektiv omöjligt. Snarare kan man tala om 

vilken betydelse man skapar eller ger något.
100

 Meningsbärande kategorier som manligt och 

kvinnligt, vuxen och barn ses alltså som skapade snarare än naturliga och därför möjliga att 

ifrågasätta. En ytterligare dimension av den språkliga vändningen utgör det utvidgade 
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textbegreppet där inte endast talad eller skriven text förstås som språk utan även exempelvis 

miljöer, material och handlingar kan förstås och tolkas på samma sätt som bärare av mening.
101

 

Man kan med detta synsätt framhålla att ”allt är språk” dvs. att det inte finns någon verklighet 

utanför den språkliga förståelsen av den.
102

 

Kön eller genus? 

Jag använder mig i denna studie av begreppet kön. Begreppet genus har använts och används 

fortfarande för att beteckna de socialt och kulturellt konstruerade och föränderliga egenskaper 

som kopplas till kvinnlighet respektive manlighet. Begreppet implicerar dock en sorts biologisk 

grund som dessa egenskaper så att säga fäster sig vid i distinktionen kön/genus.
103

 En sådan 

distinktion blir problematiskt i en poststrukturell förståelse av kön där själva kategorierna man 

och kvinna ses som konstruerade eller skapade snarare än biologiskt givna. Det finns dessutom 

biologisk forskning som visar att det inte finns någon entydig grund för att dela in de biologiska 

könen på det sätt vi gör idag.
104

 Min användning av kön ska alltså förstås som att jag förstår 

även ”biologiskt” kön som skapat. Genus förekommer ändå som begrepp på sina ställen i 

texten. Det handlar då om redan etablerade begrepp som genuspedagogik eller ett 

genusmedvetet arbetssätt. 

Diskurser, makt och motstånd  

Jag har redan redogjort för den språkliga vändningen och den poststrukturella uppfattningen att 

”allt är språk”. I och med dessa utgångspunkter skapas även en särskild syn på språk och makt. 

Bronwyn Davies beskriver språk både som en tillgång och en begränsning. Samtidigt som 

språket möjliggör olika saker så inskränker det också vad det kan innebära att vara människa.
105

 

Språket kan på detta sätt alltså bestämma vad som går att tänka och göra.
106

 Man brukar i 

anslutning till sådana tankegångar tala om diskurser som styr vad som är möjligt att göra, tänka 

och vara i en viss situation eller i ett sammanhang. Ett sådant sätt att tänka om diskurs brukar 

tillskrivas Michel Foucault men har vidareutvecklats och använts på flera olika håll. En 

feministisk poststrukturell förståelse av diskursbegreppet har bland annat utvecklats av Judith 

Butler. Här har jag dock inte möjlighet att redogöra för olika sätt att tänka kring diskurser utan 

kommer endast ta upp hur jag tänker kring och kommer använda mig utav begreppet. Till stor 

del kommer min inspiration från Lenz Taguchi och Davies. 
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Talet om diskurser och språk ska inte tolkas så att det endast är det talade eller skrivna språket 

som är del i producerandet av diskurser. Diskurserna har en verklig påverkan inte endast på hur 

vi talar och skriver utan i allt vi gör. Vi kan säga att diskurserna materialiseras i våra 

handlingar.
107

 Vi hjälps tillsammans åt att upprätthålla diskurserna genom att utföra just dessa 

handlingar i så kallade diskursiva praktiker. 
108

 Genom diskursiva praktiker lär vi oss att göra 

oss på rätt sätt i förhållande till rådande diskurser. Även i miljöer materialiseras diskurser. 

Nordin-Hultman tar upp hur olika teorier om barns utveckling materialiseras i organiseringen av 

förskolemiljön.
109

 Motsägelsefulla diskurser existerar därför ofta jämsides. När pedagogerna i 

Eidevalds avhandling talar om sitt genusmedvetna bemötande av flickor och pojkar 

materialiseras en typ av diskurs som inte har sin motsvarighet i de diskurser som materialiseras 

genom pedagogernas faktiska handlande.
110

 Detta kan hänga ihop med hur vissa diskurser har 

blivit så självklara att de tas för givna eller ses som naturliga och därmed blir osynliga. En sådan 

diskurs som tas för given i förskolan kan exempelvis vara den utvecklingspsykologiska 

diskursen.
111

 Vi kan då säga att den utvecklingspsykologiska diskursen är en dominerande 

diskurs i förskolan. Dominerande diskurser talar om för oss vad som är rätt och fel, vad som är 

självklar sanning och även vem som får uttala sig om denna sanning.
112

 En dominerande diskurs 

i samhället är den som reglerar hur vi förstår och praktiserar kön. Men sådana dominerande 

diskurser kan bara upprätthållas om tillräckligt många handlar med utgångspunkt i dem.
113

 Det 

betyder att en diskurs inte är något som i första hand tvingas på oss, utan något vi ständigt måste 

vara med och producera för att upprätthålla.
114

 Subjektet både skapas och skapar sig i relation 

till de rådande diskurserna och därigenom skapar diskurserna subjektet samtidigt som subjekten 

kollektivt skapar diskurserna.
115

 Detta cirkelresonemang är viktigt eftersom det medför att 

diskurserna inte behöver ses som några fasta eller oföränderliga strukturer, de är snarare i 

ständig förändring. Förändring är, menar Butler, till och med ofrånkomlig då det är omöjligt att 

identiskt reproducera ett visst beteende om och om igen.
116

 Förändring kan också åstadkommas 

genom motstånd. Även om vi endast kan använda oss av de diskurser som redan finns 

tillgängliga så kan vi, genom att plocka upp svagare diskurser eller genom att utnyttja 

motstridiga betydelser inom en och samma diskurs, göra motstånd och förändra de dominerande 

diskurserna.
117

 Genom diskurser och diskursiva praktiker blir alltså var och en av oss ständigt 

inbegripna i ett sorts maktskapande.
118

 Vi har därmed viss makt att förändra rådande diskurser 

men det bör tilläggas att detta inte är något självklart enkelt. Att uppträda i enlighet med 
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normerna och iscensätta exempelvis den ”flickiga flickan” upplevs som något eftersträvansvärt 

och på så sätt är subjektet villigt att positionera sig i enlighet med normerna. 
119

 Ju mer naturlig 

en diskurs framstår ju mer makt genererar den och genom ett avvikande beteende riskerar 

subjektet därför uteslutning från gemenskapen.
120

 I och med att dominerande diskurser framstår 

som naturliga och självklara blir det första steget i en förändring av dem alltid att synliggöra 

dem.
121

 Detta kommer jag gå närmare in på när jag nu går vidare till att beskriva min metod.  

… och metod 

Val av metod för min undersökning är inte bara nära förknippat med val av teori. Den teoretiska 

förståelse som jag försökt beskriva ovan är dessutom utgångspunkt för mitt sätt att arbeta med 

min metod. Utan att vara för upprepande skall jag nedan beskriva vad jag menar med 

diskursanalys och hur jag valt att arbeta med detta begrepp i min analys. Jag vill också förklara 

hur det svåra ordet dekonstruktion får betydelse för min uppsats. 

Diskursanalys 

Diskursanalys är liksom diskursbegreppet inte något unikt för feministisk poststrukturalism men 

det är likväl ett viktigt verktyg inom detta perspektiv. Mats Börjesson menar att arbetet med att 

studera diskurser enkelt uttryckt handlar om att ”fundera över det som sägs, hur det sägs och hur 

det annars skulle ha kunnat sägas”.
122

 När en diskursanalytisk forskare funderar över sådana 

frågor gör hon det inte med ambitionen att göra någon uttömmande objektiv beskrivning över 

hur det faktiskt förhåller sig med detta. Det handlar inte, skriver Börjesson, om en skildring med 

ambitionen att som en spegel reflektera verkligheten som den är utan en skildring som liknar en 

konstruktionsgård.
123

 Forskaren konstruerar sin analys av verkligheten. En sådan tanke har 

förstås sin grund i en konstruktionistisk syn på kunskap. I denna tankefigur gäller det, som jag 

även berört i bakgrunden, att alla beskrivningar av världen är konstruktioner; 

vetenskapsmannens och forskarens likväl som pedagogens och barnets. Materialet i min 

undersökning utgör alltså i sig en konstruktion av ”verkligheten”. Samtidigt utgör min läsning 

och skildring i sin tur en konstruktion av materialet. Min analys kan därmed på intet sätt antas 

vara objektiv eller neutral. Den utgår tvärtom från mitt ovan framskrivna teoretiska perspektiv 

och är färgad av mina egna personliga tolkningar. Att jag alltså i så mån inte är neutral eller 
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objektiv i min analys ser jag inte som något hinder för att ställa intressanta frågor till mitt 

material. Tvärtom förstår jag det, med stöd i den konstruktionistiska tankefiguren, så att all 

forskning alltid är möjliggjord via sina språkliga och andra instrument och att en medvetenhet 

om detta möjligen gör att jag har möjlighet att ställa ännu intressantare frågor.  

I arbetet med analysen kommer jag söka identifiera eller skriva fram olika diskurser som jag 

förstår är verksamma i i kategorierna flicka och pojke i mitt material. Detta med utgångspunkt i 

en förståelse av kategorier inte som oskyldiga utan styrande och produktiva delar av språket.
124

 

Kategorierna flicka och pojke blir produktiva i förhållande till diskurser om kön. Jag vill alltså 

ta reda på hur kön skapas genom kategorierna flicka och pojke i materialet och vilka diskurser 

jag kan identifiera. På så sätt hoppas jag kunna synliggöra vilka diskurser som kan anses vara 

dominanta. Jag är medveten om att jag själv blir en del i detta kategoriserande och därmed 

riskerar att förstärka diskurserna ytterligare. Därför har jag också velat gå vidare i min analys 

och förskjuta innebörderna i kategorierna flicka och pojke och därmed tillfälligt upplösa dem. 

Det sker med hjälp av ett försök till vad som brukar kallas dekonstruktion. 

Dekonstruktion 

Lenz Taguchi utgår från Jacques Derrida, som ursprungligen myntade begreppet, när hon 

beskriver dekonstruktionen som något som händer; det oväntade, en främling som kommer och 

som man välkomnar.
125

 Dekonstruktion är något som händer hela tiden, vare sig vi vill eller 

inte. Att medvetet arbeta med dekonstruktion innebär dock att söka efter det oväntade, att göra 

motstånd mot det givna och välkomna det osäkra.
126

 Det handlar om ett ständigt vridande och 

vändande på förstålelserna så att de ”aldrig fastnar”.
127

 Det går alltså inte med detta synsätt att 

nöja sig med ett slutgiltigt svar eftersom det alltid är möjligt att vända och vrida, komplicera och 

dekonstruera ytterligare. Det handlar också om att synliggöra det som inte finns närvarande i 

texten. Genom att få syn på det frånvarande kan vi få en tydligare blick på det närvarande.
128

 

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

inifrån de diskurser som vi samtidigt är inskrivna i.
129

 Det är alltså inte möjligt att upphäva 

diskurserna eller att på något sätt placera sig utanför dem som en betraktare.  

Begreppet dekonstruktion har för mig under arbetsprocessen med uppsatsen inte varit enkelt att 

ta till mig, vare sig som teori eller praktik. Det är inte heller någon konkret metod så till vida att 

den går att beskriva stegvis eller upprepa på samma sätt som någon annan.
130

 Då jag ändå 

lockats av att använda dekonstruktion i min analys har jag tagit hjälp av tidigare studier och 
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uppsatser med samma teoretiska perspektiv som jag. Särskilt hur Palmer använder sig av 

dekonstruktion i sin uppsats har varit inspirerande för mig.
131

 Palmer arbetar med dikotomier, 

något även jag vill göra. Derrida uppmärksammade i sitt arbete hur tänkandet om dikotomier 

utgör bärande strukturer som det moderna tänkandet är uppbyggt kring.
132

 Han synliggjorde 

också hur sådana dikotomier, exempelvis man – kvinna, tanke – känsla, alltid är hierarkiskt 

ordnade och hur den ena (privilegierade) sidan i begreppsparen är förknippad med manlighet 

och den andra med kvinnlighet.
133

 Vad mer är existerar inte sådana motsatser, i detta tänkande, 

utanför språket.
134

 Att ifrågasätta sådana dikotomiers naturgivenhet blir förstås värdefullt i en 

feministisk läsning. En poäng med min dekonstruktion blir därför att sätta motsatserna som 

framträder ur spel.
135

 I min undersökning betyder det att komplicera motsatsförhållandet mellan 

kategorierna flicka och pojke i materialet.  

I första hand vill jag se min dekonstruktion som ett försök till ett annat sätt att tänka. Palmer 

beskriver sitt dekonstruerande arbete som: 

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

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

analyserat.
136

 

Det är alltså på detta sätt jag vill att också mitt eget ”dekonstruerande” skall förstås.  
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Syfte och frågeställningar 

Min undran om hur ett Reggio Emilia-inspirerat arbetsätt kan förstås ur ett genusperspektiv har 

under arbetets gång utvecklats från en mer allmän fråga till ett mer specifikt intresse. Mitt 

övergripande syfte är nu att mot bakgrund av tidigare forskning kring det Reggio Emilia 

inspirerade arbetet i Sverige, och utifrån mina redovisade teoretiska och metodologiska 

utgångspunkter, undersöka hur diskurser om kön konstrueras i en aktuell bok som används inom 

reggiodiskursen i Sverige.
137

 Ett andra syfte är dessutom att förskjuta dessa innebörder i ett 

försök till dekonstruktion. Mina frågeställningar är: 

Vilka diskurser kring kön kan jag identifiera i materialet? 

Hur framställs, och kan jag förstå framställningen av, ”det kompetenta barnet” i mitt material ur 

ett könsperspektiv? 

Vilka dikotomier kring kategorierna pojke och flicka kan jag utläsa i materialet? 

Vad händer med dessa dikotomier när jag också undersöker vilka möjligheter till överskridande 

läsningar (dekonstruktion) som materialet erbjuder? 
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Metodologiska överväganden 

Val av material 

I mitt val av material har jag utgått från litteraturlistor från Reggio Emilia Institutets 

pedagogista- och atelieristautbildningar samt litteraturlistor från lärarutbildningen i 

Stockholm.
138

 Jag har sedan valt en av de böcker om Reggio Emilias verksamhet som är 

vanligast förekommande överlag, Att göra lärande synligt: barns lärande - individuellt och i 

grupp för min analys.
139

 Andra mycket vanliga böcker från eller inspirerade av Reggio Emilia är 

D – som Robin Hoods pilbåge, Skon och måttbandet, Lyssnandets pedgogik samt The 

Fountain.
140

 Gemensamt hos alla dessa böcker är att de till stor del bygger på exempel från 

verksamheten. Alla utom Lyssnandets pedagogik innehåller dessutom exempel från 

verksamheten i Reggio Emilias förskolor i Italien. Det finns ytterligare böcker med exempel 

från den svenska Reggio Emilia-inspirerade praktiken men det vanligaste är (kanske inte så 

överraskande) alltså att böckerna som behandlar Reggio Emilia och tas upp i undervisningen 

bygger på erfarenheter från de italienska förskolorna. Trots att verksamheten i Sverige, och 

således vad jag i denna uppsats kallat reggiodiskursen, inte kan likställas med den i Reggio är 

det alltså i första hand exempel från de italienska förskolorna som används i undervisningen 

inom lärarhögskolan och Reggio Emilia institutet. Detta resonemang utgör, tillsammans med att 

den är den vanligast förekommande boken på de litteraturlistor jag tagit del av, bakgrund till 

mitt val av Att göra lärandet synligt som material. Boken utgavs på svenska år 2006 på HLS 

förlag, och i original på engelska år 2001 under namnet Making learning visible: children as 

individual and group learners. Den är en produkt av ett samarbete mellan de kommunala 

småbarns- och 3-6-årsförskolorna i Reggio Emilia och det amerikanska forskningsteamet 

Project Zero under åren 1997- 1999. Project Zero grundades 1967 för att studera undervisning i 

de estetiska ämnena men har sedan dess utvecklats mot ett intresse för undervisning inom 

samtliga ämnen. Under åren 1972-2000 var Howard Gardner en av ledarna för projektet som 

numera leds av Steve Seidel.
141

 Både Howard Gardner och Steve Seidel är upphovsmän till flera 
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 Reggio Emilia Institutets litteraturlistor gäller för Ht 09/Vt 10.  Litteraturlistor från 

lärarutbildningen gäller de tidigare inriktningarna mot Reggio Emilia och Pedagogiskt arbete med 

yngre barn liksom den nuvarande förskollärarinriktningen ”Lärande i förskolan”. 
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 Att göra lärande synligt: barns lärande - individuellt och i grupp, Stockholm: HLS förlag, 2006 

140
 Barsotti D – som Robin Hoods pilbåge. Giovanni Piazza(red.): Le fontane: da un progetto per 

la costruzione di un luna park degli uccellini = The fountains : from a project for the construction 

of an amusement park for birds, Reggio Emilia: Reggio Children, 2001. Skon och måttbandet: 

barn och mätande : det första närmandet till hur mått kan upptäckas, fungera och användas = Sko 

og metermål : børnene og måltagningen : den første tilnærmelse til hvordan man kan opdage mål 

og hvordan de anvendes og fungerer, Stockholm: Reggio Children / Space and relation,  2004. 

Åberg & Lenz Taguchi.  

141
 Att göra lärande synligt s. 345 



 

 23 

av texterna i boken. Från Reggio Emilia märks Carla Rinaldi, som också var ledare för de 

kommunala förskolorna då boken skrevs, samt flertalet olika pedagoger från förskolorna. Boken 

är indelad i tre delar med delvis olika teman. Övergripande för hela boken är ett försök att 

beskriva vad man benämner ”lärande grupper”, ”grupplärandets natur” och hur dokumentation 

kan bidra till att göra lärande synligt.  

Reflektion kring metod och tillförlitlighet 

Det som är typiskt för en vetenskaplig undersökning kan anses vara att den kan kontrolleras och 

repeteras, eller dess validitet och reliabilitet.
142

 En undersökning ska mäta det den utger sig för 

att mäta och den skall gå att repetera.
143

 Eftersom jag i min uppsats, som påpekats flertalet 

gånger, inte utgår från en kunskapssyn som grundar sig på en föreställning om en möjlig sann 

och objektiv verklighet och målet med uppsatsen därför inte heller är att söka en sådan sann 

verklighet blir denna syn på vetenskapliga undersökningar problematisk. Jag är inte den första 

som har svårt att se hur reliabilitet och validitet blir av intresse i den egna studien. Relevansen 

av begreppen har tillsammans med generaliserbarhet diskuterats grundligt inom kvalitativ och 

postmodern forskning.
144

  

Mitt material är visserligen beständigt i så mån att texten finns nedskriven och går att undersöka 

av vem som helst som så önskar, däremot är min egen läsning av texten föränderlig och omöjlig 

för någon annan (eller ens mig själv) att upprepa med exakt samma ”resultat”. När jag i min 

diskursanalys letar efter diskurser om kön så finner jag inte något som finns gömt i texten, 

snarare konstruerar jag dessa diskurser. Det är således troligt att någon annan skulle konstruera 

dem på ett annat sätt. Framförallt skulle ett annat teoretiskt perspektiv än mitt eget betona helt 

andra delar av texten än vad jag själv gör. Jag kan därför inte påstå att min undersökning har 

särskilt hög reliabilitet. Inom feministisk poststrukturalism blir dock möjligheten till flera olika 

multipla läsningar inte ett problem utan snarare en logisk följd av subjektens och diskursernas 

multipla karaktär. Med detta tänkande blir det av vikt att hålla öppet för alternativa läsningar 

liksom att vara uppmärksam på hur det egna subjektet formar analysen.
145

 För att bidra till att 

göra andra läsningar möjliga har jag strävat efter att göra en mycket nära läsning av materialet. 

På så sätt hoppas jag att läsaren har en möjlighet att göra egna bidrag till eller ifrågasätta 

analysen vid läsningen. 

Vad det gäller validitet så kan troligen vissa forskare mena att denna är låg i min studie. Jag 

”mäter” ju faktiskt inte något över huvudtaget. Men man kan ju ändå fråga sig om jag 
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 Christer Bjurwill: A, B, C och D: vägledning för studenter som skriver akademiska uppsatser, 

Lund: Studentlitteratur, 2001 s. 41 
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 Alan Bryman: Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber ekonomi, 2002 s. 43 f. 
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 Se exempelvis Steinar Kvale: ”The social construction of validity”, Qualitative Inquiry, 
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undersöker det jag utger mig för att undersöka.
146

 Jag kan alltså begrunda om mina frågor är 

relevanta i förhållande till mitt material. Jag kan exempelvis inte fråga mitt material om hur 

pedagogerna tänker om kön. Jag kan heller inte fråga mitt material hur man tänker om kön inom 

Reggio Emilia. Mitt material kan bara representera sig självt och min läsning kan bara 

representera min egen läsning och detta får konsekvenser för vilken typ av frågor som blir 

möjliga att ställa. I detta avseende anser jag att min undersökning har en hög validitet. Validitet 

kan också ha att göra med vilken relevans undersökningen har i ett vidare perspektiv, hur 

generaliserbar den är. Det är, som synes i ovanstående resonemang, omöjligt och heller inte 

önskvärt att i min studie hävda någon slags generaliserbarhet. Jag hoppas däremot att den 

kommer vara användbar i så mån att den belyser problematiken med en könsblind diskurs och 

på så sätt kan ha betydelse för inte minst min egen praktik.
147
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 Kvale, s. 26-27 
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 Kvale, s. 32 ff belyser den etiska aspekten av validitet som huruvida studien kan utgöra grund 

för handling 
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Analys 

Introduktion till min läsning 

Boken Att göra lärande synligt är som påpekats en produkt av ett samarbete mellan förskolorna 

i Reggio Emilia och en amerikansk forskargrupp.
148

 Som jag redogjort för så används denna bok 

flitigt inom den svenska reggiodiskursen. Åtminstone är den ett inslag både i utbildningen mot 

förskolan på lärarprogrammet i Stockholm och en del i Reggio Emilia institutets egna 

utbildningar. Det är med detta som utgångspunkt som jag valt att titta närmare på just denna 

bok.  

Boken består i kortare och längre texter från både pedagoger i Reggio och amerikanska 

forskare. Framförallt består den dock av exempel från praktiskt pedagogiska projekt som pågått 

inom verksamheten i Reggio Emilia. Detta sätt att framställa sin pedagogiska vision via 

dokumentation av i verkligheten genomförda projekt är närmast ett signum för reggiodiskursen 

och ett vanligt inslag i böcker om Reggio Emilias filosofi och praktik. Som jag redogjort för i 

bakgrunden är själva frågan om hur filosofin ska framställas ett omdiskuterat och, menar jag, 

motsägelsefullt element eftersom man inom Reggio Emilia anser att den pedagogiska praktiken 

varken kan eller bör kopieras eller generaliseras till andra situationer eller sammanhang. 

Malaguzzi valde exempelvis att aldrig skriva någon bok då han menade att pedagogiken bara 

kan hållas levande i relation till verksamheten. Att exempel från det praktiska arbetet blir det 

sätt som Reggio Emilias pedagogik ofta når oss på är därmed kanske inte något förvånande. 

Trots flera mer abstrakta texter förstår jag det som att det även i denna bok är de konkreta 

exemplen från verksamheten som intar huvudrollen. Förutom att dessa exempel utgör en stor 

del av boken används de också som underlag och utgångspunkt för resterande texter. Det blir i 

sig ett exempel på hur den pedagogiska praktiken genom pedagogisk dokumentation inom 

Reggio Emilia ska utgöra ett underlag för pedagogisk diskussion och reflektion. Hur dessa 

dokumentationer ser ut och vilka reflektioner kring dem som presenteras blir därför av intresse 

för min studie. 

Fokus vid min läsning av boken är kön. Jag utgår därmed från att den innehåller diskurser om 

kön. Jag kan till och med gå ännu längre och påstå att jag läser boken som om den först och 

främst handlade om kön. Trots min medvetenhet om min egen läsnings speciella fokus blir jag 

ändå förvånad över hur tydligt kön skrivs fram i många av texterna. Samtidigt existerar det 

förvisso flertalet texter och exempel i boken där kön inte alls blir synligt på något direkt sätt. 

Såväl de konkreta och verksamhetsnära texterna som de mer abstrakta texterna innehåller både 

beskrivningar där flickor och pojkar urskiljs som olika kategorier och där de klumpas ihop 

under den gemensamma beteckningen barn.  
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I det följande gör jag en översiktlig läsning av hur jag förstår att kön behandlas i boken. Boken 

är indelade i tre övergripande delar. I den första delen (s. 33-151) av boken kommer 

pedagogerna i Reggio Emilia till tals. Vi får i olika avsnitt möta mer eller mindre 

verksamhetsnära eller abstrakta texter. Texterna handlar om vilka värden som upplevs som 

viktiga för förskolan att förmedla, det kompetenta barnet, den konstruktionistiska 

kunskapssynen och hur man strävar efter att lösa upp dikotomier som teori – praktik i 

verksamheten. Vi får möta beskrivningar av förskolan som ”en kontext av total mjukhet” (s. 60) 

och hur man kan se på den pedagogiska dokumentationen i förhållande till utvärdering. Vi 

möter resonemang kring organisationen och föräldrars samverkan med och lärande i förskolan. 

Det sista avsnittet i första delen diskuterar förskolan som en plats för forskning och 

kunskapsskapande och detta blir en sorts introduktion till del två. De flesta av de här texterna är 

tysta kring kön. Undantagen är två texter som sätter fokus på den konkreta verksamheten och 

där kön explicit tas upp. Det rör sig om avsnittet Det dagliga livet i förskolan: Att upptäcka det 

märkliga i det vanliga (58-77) som skildrar hur ”en vanlig morgon” ser ut på en av förskolorna i 

text och bild och Att dokumentera den som dokumenterar (94-116) där vi får följa en nybliven 

lärares arbete med dokumentation. I den andra delen (153-269) av boken får vi möta ett antal 

längre projektbeskrivningar och dokumentationer. Tillsammans med exemplen från 

verksamheten får vi möta pedagogernas reflektioner utifrån dem. Denna del blir därför den mest 

intressanta för min analys. I två olika lerprojekt formuleras tankar om kön explicit. Båda dessa 

projekt presenteras i samband med funderingar om hur lärandegrupperna organiserar sig. Det 

gäller Undergrupper inom gruppen (168-173) och Samarbete är något man lär sig (178-187). 

Viktigast för min analys blir texten Staden Reggio Emilia (228-245) som jag beskriver utförligt 

längre ned. Som avslutning av del två får vi också möta en sammanställning av sju teser kring 

lärande grupper som bygger på reggiopedagogernas erfarenheter men är sammanställda av en av 

de amerikanska forskarna och som ytterligare belyser synen på kön. I den sista delen av boken 

(271-334) är det de amerikanska forskarna som kommer till tals. Texterna cirklar kring de 

kulturella skillnader som finns mellan Reggio och den amerikanska kontexten och hur man kan 

förhålla sig till Reggio Emilias erfarenheter utifrån en annan kontext. Här refereras bland annat 

till den svenska reggiodiskursen via Dahlberg. Man lyfter också fram praktiken i Reggio Emilia 

som ett alternativ till ett tänkande uppbyggt kring ”falska” dikotomier. Karakteristiska drag i 

grupplärande och dokumentation tas slutligen även upp. Den här tredje och sista delen är också 

den tyst om kön. Genom hela boken finns en del kortare miniberättelser från verksamheten 

presenterade. En av dessa finns presenterad i sista delen av boken och handlar om hur barnen 

själva ser på lärande grupper och grupplärande. Just detta exempel blir intressant då barnen 

själva uttrycker sig om sin syn på kön (s. 322-329).  

Det är i sig intressant att stora delar av boken inte tar upp kön när det, enligt min mening, blir ett 

så tydligt tema i andra delar. Det kompetenta barnet beskrivs exempelvis inte i relation till kön 

utan i ett mer allmänt uttryckt: ”vi ser barnet som en aktiv individ som tillsammans med oss ska 

utforska och upptäcka, som dag för dag ska försöka förstå något, finna en mening och ett stycke 

liv” (s. 79). På ett liknande sätt tar man upp dikotomier som vuxen – barn och teori – praktik 

men utan att ifrågasätta exempelvis kategorier som pojke – flicka. Detta kommer jag också 

återkomma till i min analys. På andra ställen blir kön tvärtom mycket tydligt. Främst gäller 

detta, som jag har påpekat, de många exemplen från verksamheten och de reflektioner och texter 

som kopplats till dem. Med detta inte sagt att kön blir explicit tydliggjort i samtliga 

dokumentationer. Jag väljer här att koncentrera mig på de avsnitt jag redogjort för ovan och där 

jag uppfattar att kön blir tydligt på ett explicit sätt. Ibland gäller det bara något eller några 
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stycken i en lång dokumentation eller i någon kommentar till en dokumentation, i andra fall 

handlar det om hela dokumentationer som verkar handla om just kön. I flera dokumentationer 

blir barnen också indelade i grupper efter kön, vilket också motiveras utifrån deras inbördes 

skillnader. 

Ur ett könsperspektiv kan min övergripande läsning av denna bok förstås som ganska komplex. 

Trots att kön egentligen inte betonas som någon viktigare kategori än till exempel det 

kompetenta barnet, arbetet med projekt, grupplärande, läroprocess etc. är det ändå hela tiden 

närvarande i sättet att organisera och framställa både projekt, det kompetenta barnet och 

lärandeprocesser i Reggioarbetet. När jag valt ut ett av dessa projekt för att göra en mer 

närgående diskursteoretisk undersökning ska detta val ses mot bakgrund av ovanstående. Det 

valda projektet är kanske det mest tydligt könskategoriserade av bokens kapitel – även om 

liknande tankar som nämnts återkommer i övriga av bokens delar (vilket jag också försöker 

väva in i min analys). Men anledningen till att välja projektet ”Staden Reggio Emilia” är också 

att det är väldigt noggrant dokumenterat, ett långt kapitel och i mitt tycke ett gott exempel på 

hur Reggiodiskursens visioner om ett annat sätt att arbeta materialiseras i bildmaterial, barnens 

ritningar, språk och författarnas kommentarer. 

”Staden Reggio Emilia” – en projektbeskrivning 

Jag har alltså valt att ta upp ett projekt såsom det presenteras i avsnittet ”Staden Reggio 

Emilia”(s. 228-244). Projektet handlar om staden och har pågått under en tid innan vi får möta 

några av de femåriga deltagarna. I den inledande texten får vi beskrivet för oss hur man under 

arbetet med projektet urskiljt två perspektiv, ett flickperspektiv och ett pojkperspektiv. Vi får 

under de följande sidorna följa två grupper av barn; en bestående av fyra flickor och en 

bestående av fyra pojkar. Båda grupperna är i färd med att konstruera ”sin bild av staden”(s. 

228). Redan i inledningen blir vi alltså varse att dessa barns arbete med staden i grafisk form 

kan ses som ett uttryck för och exempel på två olika (könade) perspektiv på staden. Den första 

underrubriken lyder ”Flickornas stad” (s.228) den andra ”Pojkarnas stad” (s. 235) och dessa 

följs av det avslutande avsnittet ”Olika synsätt - en jämförelse”(s. 244). Framställningen av de 

olika gruppernas arbete med staden sträcker sig över sju sidor vardera med både text, bild och 

exempel på hur deras arbete fortskrider. Texten består av både beskrivande text och utdrag ur 

samtal mellan barnen. Det avslutande och jämförande avsnittet utgörs av en sida med 

beskrivande text. Jag vill nedan genom en närläsning av de två första avsnitten i 

projektbeskrivningen urskilja vilka diskurser om flickor och pojkar, kön eller genus som 

produceras i texten.
149

 Jag väljer sedan att plocka in exempel både från det tredje, jämförande 

avsnittet och andra texter i boken för att tydliggöra mina resonemang. 
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 Jag har alltså här koncentrerat mig på den skrivna texten och inte bilder eller barnens 

teckningar. En vidare bildanalys hade säkert tillfört ytterligare perspektiv. 
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Flickornas stad och flickdiskursen 

Texten om flickornas stad avslutas med följande meningar. 

Den stad som har ritats av Cecilia, Francesca och Annarita är en stad full av relationer och 

liv.  

Parkerna, torgen, husen och förskolan La Villetta är t.ex. inte bara element i en topologisk 

vy, utan också viktiga som element för att bygga relationer mellan människors liv och deras 

stad. (s. 234) 

Som vi kommer att se avslutas avsnittet om pojkarnas stad på ett snarlikt sätt men med, som det 

kan verka, motsatt innebörd. Till att börja med vill jag dock, som en sorts inledning till 

avsnittet, koncentrera mig på vad dessa meningar säger om flickornas stad. Orden en stad full av 

relationer och liv har av författarna kursiverats och är alltså på förhand utmärkta som viktiga. 

Eftersom dessa ord återfinns i slutet av framställningen blir de också en sorts sammanfattning 

av flickornas arbete. Författarna visar att just orden relationer och liv är utmärkande för 

flickornas arbete. I nästa mening möter vi ordet relationer igen, denna gång för att förtydliga att 

de olika byggnaderna och platserna i staden inte ska ses som enbart ”element i en topologisk 

vy”. Det handlar i första hand om en stad uppbyggd kring människornas liv och relationer. 

Denna sammanfattning av flickornas arbete utgör en sorts inramning av och föregår i viss mån 

min fortsatta analys av hur flickor skrivs fram som kategori i en särskild flickdiskurs i texten. 

Vi möter flickorna för första gången då de sitter i ateljén beredda att börja arbeta med sin 

gemensamma stad. De är tre stycken: Cecilia, Francesca och Annarita. De har tidigare gjort 

individuella teckningar av stadens centrum som de också har tillgång till när de nu ska planera 

det gemensamma arbetet. De bestämmer var centrum ska ligga men börjar sedan med att rita 

förskolan. De väljer att börja rita ur ett fågelperspektiv. Vi får veta att alla tre sitter på samma 

sida om pappersarket men att det är Francesca som tar initiativen. Sedan följer en kommentar 

om hur flickornas samarbete ser ut. 

Att använda sig av humor blir redan från början en del av flickornas relationsstrategier, och 

skapar genast ett gruppklimat som underlättar tankeutbytet. (s. 229) 

Det beskrivs alltså hur flickorna aktivt använder sig av relationsstrategier såsom humor och 

snabbt skapar ett gruppklimat som underlättar tankeutbytet. Det är flickornas strategier som 

skapar det gruppklimat som underlättar för samarbetet och jag läser det som att de på ett 

medvetet och aktivt sätt skapar en social situation som är lämplig för ändamålet. Relationer 

visar sig alltså vara av betydelse inte bara i den stad som flickorna producerar utan även i deras 

arbete med att producera den.  

Framställningen fortsätter med ett par citat från flickorna kring valet av fågelperspektiv och vad 

som ska vara med på förskolans gård, de skämtar också om att de inte ska rita Milano. Vi får 

sedan veta att själva framställningen av förskolan tar ”rätt mycket tid” och: 

Medan flickorna ritar, så för de ett antal överlappande samtal. Många av dessa handlar om 

vänskap utanför förskolan, och alla tre flickorna beskriver hela tiden i förväg vad de tänker 

rita. (s. 229) 
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I meningarna ovan framträder hur flickorna kontinuerligt verkar föra samtal med varandra, både 

om det gemensamma arbetet och helt andra saker som ”vänskap utanför skolan”. 

Kommunikation verkar vara viktig i sammanhanget och samarbetet verkar flyta på bra. Texten 

fortsätter med att beskriva att valet av en välkänd plats som utgångspunkt ytterligare bidrar till 

samarbetet och hur de delar ut uppgifterna sinsemellan. Det potentiella grupproblemet med att 

valet av fågelperspektiv kan resultera i att olika teckningsfärdigheter kan komma att jämföras 

”löses snabbt genom att flickorna ger varandra vänliga råd och hjälp” (s.230).  Ytterligare 

betonas alltså vad jag väljer att uppfatta som flickornas kommunikativa och relationella 

kompetenser.  

Francesca och Annarita går emellertid nu vidare med andra delar av staden. Francesca ritar en 

väg som leder till en park i närheten av hennes hus.  

Kartan över staden stämmer med flickornas föresats: att den ska visa hus. Men barnens 

stilar rytm och intressen är olika, och medan Annarita och Francesca bjuder hem varandra 

till sina hus, fortsätter Cecilia att rita skolgården i minsta detalj. (s. 230) 

I ovanstående stycke får vi reda på att flickornas föresats är att rita hus. Om detta är något som 

uttrycks särskilt från deras håll är dock osäkert. Det verkar heller inte vara rättvisande att 

framställa det som flickornas enda föresats att rita hus då det till exempel är uppenbart att de 

också har som föresats att konstruera en karta över en stad som stämmer överens med den egna 

staden.  

Trots att Cecilia koncentrerar sig på skolgården håller hon kontakten med sina kamrater. 

Samtidigt håller hon kontakten med vad som händer mellan hennes vänner, som hon 

uppmärksamt iakttar. (min kursivering. s. 230) 

Hennes eget fokus kompromissar alltså inte enligt beskrivningen hennes förmåga att samtidigt 

koncentrera sig på de två andra och vad de gör. I nästa stycke får vi ytterligare bekräftelse på 

den ständiga kontakten mellan flickorna.  

Talat språk föregår ofta deras grafiska handlingar – som om dessa behövde stöd av 

gruppopinionen. (s. 231) 

Flickorna använder alltså sin kommunikativa förmåga kontinuerligt och söker på detta sätt stöd 

för sina idéer hos varandra. De verkar inte ta några egna initiativ utan att först veta att de har de 

andra med sig.  

Barnen använder olika perspektiv, uppifrån och från sidan, och detta blandas enligt författarna i 

”ett crescendo av idéer” (s.232). Men trots olika perspektiv och fokus har de, får vi veta, ett 

gemensamt intresse. 

Flickorna är också mer intresserade av en stad byggd runt de relationer den erbjuder än av 

dess spatiala förbindelser. För dem dominerar relationsfunktionen: parker, gator och torg är 

platser för händelser och aktiviteter, fyllda med det verkliga livets erfarenheter, som 

uttrycks i både deras teckningar och deras tal. (s. 232) 
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Här återkommer ännu en gång ordet relationer. Flickorna är mer intresserad av stadens 

relationer än dess spatiala förbindelser. Parker, gator och torg är enligt författarna uttryck för 

detta dominerande intresse för relationsfunktioner, det vill säga deras funktion som platser för 

händelser och aktiviteter och det verkliga livets erfarenheter. Detta framstår för mig inte som 

den enda självklara tolkningen då parker, gator och torg ju har likväl spatiala (rumsliga) som 

sociala funktioner. Francesca har enligt texten ett särskilt intresse för parker vilket också 

framgår i följande citat. 

Francesca: Det är den parken dit alla går för att ha roligt. Det finns massor av folk i parken 

på eftermiddagarna. Det finns massor av parker i städer, där folk kan leka och slappna av. 

Om det inte fanns några skulle folk inte veta vart de skulle gå och slappna av. (s. 232) 

Kanske finns det i ovanstående citat en förklaring till tolkningen i föregående stycke. Här 

uttrycker ju Francesca flera sociala funktioner hos en park, snarare än dess rumsliga funktioner. 

Vi får i nästkommande stycke dock veta hur gatorna blir länkar mellan olika platser och hur 

Reggio Emilias huvudgata samt en annan gata, där Cecilias hus ligger, blir särskilt viktiga 

sådana. Vi får också veta att Cecilia binder samman Franceskas och Annaritas olika delar av 

staden och åstadkommer en ”spatial gräns” och hur detta möjliggör en ”bättre skattning av vad 

som måste göras senare” (s. 232). Det blir alltså tydligt att de spatiala funktionerna ändå är 

viktiga i flickornas teckning. Att staden är sammanhängande är också viktigt. 

Det tycks som om idén om en sammanhängande stad är mycket stark hos denna grupp 

flickor, där ytor vävs samman och närmar sig varandra, och där gator är symboliska gränser 

mellan mikrovärldar. (s. 233) 

Slutligen koncentrerar sig flickorna på stadens centrum och en diskussion som beskrivs som 

livlig bryter ut kring vilka kända platser som bör vara med. De kommer överens om att rita 

stadshuset, teatern, katedralen och stora torget. De enas också om att de tror att det finns 

ytterligare torg på olika sidor om huvudgatan och bestämmer sig för att rita dem också. Vi får 

veta att flickorna uttrycker en stark ”estetisk tillfredsställelse” (s. 234) med sitt arbete och vi får 

även möta deras slutgiltiga kommentarer till teckningen. 

Francesca: Ser ni? När man promenerar i stan, kan man se hur stan är gjord. Om man går 

upp högst på toppen av ett hus, kan man se stan hela vägen runt och man kan se torgen 

uppifrån. (s. 234) 

Till slut får vi i avsnittet möta de ord som jag tog upp ovan och som sammanfattar staden som 

full av relationer och liv. Jag vill här stanna upp ett ögonblick och helt kort sammanfatta mina 

intryck från beskrivningen av flickornas arbete och stad. Jag vill urskilja några meningsbärande 

ord som jag tycker fångar innehållet i vad jag förstår som en tydlig flickdiskurs. Ett ord som 

förekommer flertalet gånger i olika sammanhang och former är relationer (relationsstrategier, 

relationsfunktioner). Ordet framstår som viktigt både i beskrivningen av den stad som växer 

fram och för att beskriva det samspel som finns mellan flickorna. Vad det gäller själva staden så 

ställs ordet relationsfunktioner i kontrast mot spatiala funktioner och författarna menar att 

flickorna är mer koncentrerade på det förra än det senare även om det blir tydligt att de spatiala 

funktionerna också är viktiga. Även i det sammanfattande avsnittet ”Olika synsätt – en 

jämförelse” möter vi ordet relationer i samband med den stad som flickorna åstadkommit. 
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Flickorna hade en gemensam idé om en stad uppbyggd av igenkännbara platser där de 

faktiskt har levat och bott, fulla av minnen och relationer för de människor som bor där. 

Förskolan La Villetta, flickornas hus, deras föräldrars arbetsplatser, torget där deras 

mammor går och handlar och parkerna där de dagligen leker med sina vänner är 

koordinaterna hållpunkterna för deras minne av sin stad. (s. 244) 

Det är det vardagsnära som lyfts fram, på samma sätt som vi ovan mött kommentarer om det 

verkliga livets erfarenheter. Flickornas stad kan med dessa kommentarers hjälp förstås som en 

verklighetsnära, vardaglig stad fylld av relationer och minnen. 

Vad det gäller flickornas samspel så slås det tidigt i beskrivningen fast att de aktivt använder 

vissa relationsstrategier för att samarbetet ska flyta på väl. Det handlar bland annat om humor 

men också om stöttande kommentarer och hjälp. Vi får också veta att de är ständigt 

uppmärksamma på varandra och hela tiden ingår i ett kommunikativt samspel. De samtalar, dels 

om arbetet, och vill då hela tiden få de andras bekräftelse innan de genomför någon idé, men de 

talar också om andra saker och då främst vänskap utanför förskolan. Jag har velat beskriva det 

som att en uppsättning relationella och kommunikativa kompetenser skrivs fram i texten. I det 

sammanfattande och jämförande avsnittet betonas detta ytterligare: 

Flickornas projekt utvecklas och tar form understött av deras omfattande verbala språk, som 

från första början är informativt och förhandlingsinriktat, som syftar till att bygga upp ett 

dialogiskt nätverk, som möjliggör för dem att uppfatta den gradvisa utvecklingen av 

projektet. Varje flicka spelar sin roll i gruppen, en roll som är accepterad av de andra och 

som har att göra med att flickorna känt varandra i nästan tre år. (s. 244) 

Flickorna förfogar över ett omfattande verbalt språk som både är informativt och 

förhandlingsinriktat. Sammantaget förstår jag dessa flickor som mycket kompetenta vad det 

gäller verbala, kommunikativa och relationella förmågor. Även när flickorna beskrivs på det 

individuella planet lyser sådana kompetenser igenom: 

Cecilia verkar vara den som styr relationerna genom att använda ett högst artikulerat språk, 

genom att öppet visa tilltro till sina vänners förmåga, genom att med gester visa vänskap 

och solidaritet. Francesca använder ett språk som förstärker gruppkänslan, men hon 

sammanfattar också hela projektet genom att referera till konkreta erfarenheter och genom 

att använda sig av konstruktions- och designförmåga. Annarita, vars språk är varmt och 

stödjer känslan av vänskap i projektdesignen, har en viktig roll genom att skapa band 

mellan de olika identiteterna. Dessutom leder hennes känsla för fysisk närhet gruppen till 

att arbeta mycket nära och i kontakt med varandra, något som ökar gruppkänslan och 

delaktigheten. (s. 244) 

Enkelt uttryckt så verkar flickornas hela arbete kretsa kring dessa kompetenser och samarbetet 

dem emellan. Det går inte att undgå att uppfatta deras arbete som ett mycket lyckat grupparbete 

där flickorna verkligen lyckas samarbeta samt hjälpa och stötta varandra. Denna goda förmåga 

till samarbete och relationsbygge mellan flickorna skymtar fram även på andra ställen i boken. I 

samband med gruppers självorganisation: 

Flickorna behöver ofta mer tid än pojkar, just på grund av deras skilda sätt att bygga 

relationer sinsemellan och med det arbete de gör. (s. 173) 
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På samma uppslag får vi också reda på att ”[s]ärskilt flickor använder en sorts förföriskt språk: 

Åh vad du är duktig!”(s. 173).  Och i samband med ett lerprojekt där pojkar och flickor är 

indelade i skilda grupper: ”De börjar arbeta och tar material från bänken, som pojkarna gjorde” 

men ”I motsats till pojkarna fördelar flickorna genast uppgifterna” (s. 185). Även om flickorna 

börjar arbetet med att skapa en miniateljé i lera på samma sätt som pojkarna så fortsätter de på 

ett, som det beskrivs, motsatt sätt, i detta fall med ett väl fungerande samarbete. Det börjar här 

bli tydligt att flickornas arbete och samarbetsförmåga beskrivs i kontrast mot något annat, 

nämligen pojkarnas arbete och samarbetsförmåga. Det blir därför mer eller mindre omöjligt att 

fortsätta analysen utan att även plocka in beskrivningar av pojkarna. Innan vi gör det vill jag 

dock sammanfatta med att påpeka att det som ovan beskrivs som talet om flickornas 

kompetenser enligt mig ska förstås som en särskild flickdiskurs eller diskurs om kategorin 

flickor som skrivs fram i boken. Jag vill mena att flickor som kategori inom denna diskurs 

skrivs fram som mycket kompetenta och aktiva inom särskilda områden. Dessa områden är 

förknippade med kommunikativa, verbala och relationella kompetenser. Flickornas fokus skrivs 

också fram som riktat mot samma områden. Själva produkten, den färdiga staden, beskrivs som 

fylld av relationer och vardagsnära erfarenheter. Det är slående, men kanske inte förvånande, 

hur lik denna diskurs är tidigare etablerade diskurser om flickor och kvinnor. I min 

litteraturöversikt har jag exempelvis berört hur flickor inom utvecklingspsykologin beskrivs 

som tidigare mogna vad det gäller språkutveckling och sociala kompetenser. Vi möter också i 

textavsnittet flickor som är mycket kompetenta och mogna på dessa områden. Med denna 

sammanfattning lämnar jag för ögonblicket flickorna och ger mig i kast med pojkgruppen, deras 

stad och den diskurs jag valt att kalla pojkdiskursen eller diskursen om kategorin pojkar. 

Pojkarnas stad och pojkdiskursen 

Avsnittet om pojkarnas stad avslutas på ett snarlikt sätt jämfört med det om flickornas stad. 

Den stad som framställs av Emiliano, Simone och Giacomo är en stad full av funktioner och 

förbindelser. Järnvägsstationen, busstationen, akvedukten, avloppsledningarna och 

elsystemet är inte bara topologiska landmärken utan viktiga element för att en stad 

verkligen ska fungera, de är väsentliga element i människors liv. (min kursivering, s. 241) 

Kursiveringen denna gång är min egen men i övrigt är likheterna hos dessa meningar om 

pojkarnas stad och de tidigare refererade om flickornas stad stora. Man skulle nästan kunna säga 

att de är en sorts speglingar av varandra. Jag har därför anledning att återkomma till dessa 

sammanfattningar längre ned. Jag ska dock först och främst koncentrera mig på hur pojkarnas 

stad skrivs fram i avsnittet. Liksom vad det gällde flickorna har slutorden en sorts 

sammanfattande karaktär och jag vill börja min analys där just därför. Pojkarnas stad beskrivs 

alltså med ord som handlar om funktioner och förbindelser. Vi ska inte förstå järnvägsstationen, 

busstationen, avloppsledningar och elsystem som i första hand ”topologiska landmärken” utan 

även som viktiga element för att en stad ska fungera och som väsentliga element i människors 

liv. Vi anar här vilket fokus beskrivningen av pojkarnas stad har men behöver titta närmare på 

hur deras arbete och stad beskrivs från början för att få reda på mer. 
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Vi möter pojkarna när de sitter i ateljén och strax ska börja arbetet med sin gemensamma stad. 

Det är Emiliano, Simone och Giacomo och de har tidigare arbetat individuellt med att rita 

centrum. Nu får de möjligheten att titta på sina tidigare teckningar och lyssna på sina tidigare 

diskussioner kring ämnet. De diskuterar kort och väljer det största pappret. Vi får ta del av ett 

par kommentarer kring valet av det största pappret. Sedan börjar barnen arbeta. Det vill säga 

Emiliano och Simone börjar rita medan Giacomo sätter sig på en annan sida av pappret.  

Samtalet mellan pojkarna lyser till en början nästan helt med sin frånvaro; det tycks som 

om den första överenskommelsen (om var de ska börja rita staden) har varit tillräcklig för 

att göra det möjligt att gå vidare. Medan Emiliano och Simone sitter nära varandra och 

börjar rita stadens centrala torg, sitter Giacomo vid sidan av pappret med armbågarna på 

bordet och hakan vilande i händerna; han tycks för ögonblicket ha bestämt sig för att bara 

observera vad som händer. (s. 236) 

Vi får veta att pojkarna nästan inte alls pratar med varandra men att den kommunikation de haft 

ändå räcker för deras fortsatta arbete. Samtidigt blir det tydligt att det bara är två av pojkarna 

som medverkar vid tecknandet. Samarbetet mellan alla tre kan alltså förstås som obefintligt. 

Emiliano och Simone verkar dock ha ett nära samarbete när de ritar det centrala torget, något 

som förstärks av hur de beskrivs som sittandes nära varandra.  

Under denna första fas medan Emiliano och Simone tecknar, talar de om det väsentliga. 

Emiliano: Alla städer börjar från ett torg som finns mitt i staden. 

Simone: Okej, vi lämnar ett utrymme längst ner för att göra gatan. Den vägen kan folket 

lämna torget och gå ut. (s. 236) 

De två aktiva pojkarna säger alltså trots allt vissa saker till varandra, men bara då det gäller det 

väsentliga. Jag förstår detta som att pojkarna inte talar om sådant som är ovidkommande för 

deras pågående arbete, de meddelar varandra det som behövs och intet mer. De kommentarer 

som redovisas handlar ju också om just sådana ting som var de ska placera torget och gatan. Vi 

får i nästa avsnitt veta att Giacomo fortsätter att vara passiv och att läraren för ögonblicket väljer 

att låta det vara så. Vi får också veta att Emiliano och Simone fortsätter rita mycket nära 

varandra. 

Under tiden ritar Emiliano och Simone mycket nära varandra – deras händer korsas, de 

byter ofta plats – medan de kurvor av gatan som de ritar, stadigt närmar sig Giacomo. 

Kanske är det en första inbjudan till deras vän att delta i projektet. (s. 237) 

Pojkarna verkar i en ordlös gest vilja bjuda in Giacomo i arbetet. Men det dröjer ytterligare en 

lång stund innan Simone explicit ”bjuder in” Giacomo att delta.  

Simone: Giacomo, varför gör inte du någonting? 

Vännens fråga gör Giacomo lite besvärad och efter denna anmodan att delta svarar han. 

Giacomo: Städer måste funka, och jag måste se om den funkar. 



 

 34 

Emiliano: Titta, Giacomo, det här är ett annat torg, det är det där med planen där barnen 

leker och alla hus är olika. (s. 237) 

Här möter vi de första orden som anknyter till sammanfattningens ord om funktioner. Giacomo 

tycker att städer måste funka. Kanske tycker han inte att de två pojkarna verkar ha tänkt på detta 

men får en förklaring till vilket torg det är man är i färd med att rita. Kanske betyder funka i det 

här sammanhanget att det finns ett samband mellan barnens teckning och den verkliga staden. 

Efter denna förklaring om det nya torget ber Emiliano Giacomo att vara med och rita taken, 

vilket han också gör. Vi får veta att det har gått trettio minuter från det att arbetet startade och 

att nu blir projektet ”klarare definierat” (s. 238). Vi får också veta att pojkarna upprepar ”en del 

modeller” (s. 238) som torget och att detta underlättar för dem. Vi får ta del av ett par 

kommentarer om att göra fler torg och Giacomo föreslår att de ska göra ett torg där en 

fotbollsspelare tränar.  

De tre pojkarna arbetar nu sida vid sida, med Simone på en central plats i gruppen. Han 

engagerar sina kamrater i diskussionen. Men just när gruppen har bildats, delas den upp 

igen. Emiliano som inser att alla tre pojkarna arbetar på samma begränsade yta, beslutar sig 

för att flytta sig till den andra sidan av papperet för att göra trottoaren. (s. 238)  

Nu har kommunikationen mellan pojkarna uppenbarligen kommit igång då Simone engagerar 

kamraterna i diskussionen. Men enligt författarna bryts detta nyvunna samarbete av att Emiliano 

flyttar sig. Simone och Giacomo blir ett nytt ”par”.  

Torget de (Simone och Giacomo, min anmärkning) ritar blir också en viloplats, en plats för 

samtal, en stimulus för pojkarnas verbala och grafiska utveckling. Det tycks klart att de 

ritade gatorna blir förbindelser mellan ett torg och ett annat, en sorts ryggrad som 

successivt ger konturer åt staden allt eftersom den växer. Den stad som utvecklas tycks 

formas av de funktioner som ska finnas inom den. (s. 239) 

Torgen återkommer som ett viktigt moment. Denna gång som en plats för samtal och utveckling 

för de båda pojkarna. Vi får också veta att gatorna är förbindelser mellan olika torg och att 

staden formas av de funktioner som ska finnas där. Vi får exempel på detta ur pojkarnas samtal. 

Giacomo: På torgen finns det folk som pratar.  

Simone: Det finns vackra torg och fula. Sedan finns det också några torg för parkerade 

bilar och för fotbollsspelare. 

Emiliano: Jag tycker att städer som inte har torg är lite konstiga. 

Giacomo: Jag tror att det inte funkar så bra för att folk inte vet var man kan vara. (s. 239) 

Dessa utsagor anknyter för mig till flickornas resonemang om torg och parker som mötesplatser 

och platser för avkoppling. Men detta nämns inte i texten. Vi får ta del av ytterligare några citat. 

Simone: Alla städer binds ihop av gator och järnvägslinjer, eller hur Giacomo? 
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Giacomo: Joo, gatorna är viktiga för att hålla samman staden och för att få den att funka. 

(s. 239) 

Här blir detta med förbindelser synligt i barnens resonemang. Giacomo pratar även ännu en 

gång om att staden måste funka. Vi får fortsättningsvis veta att Simone ritar en järnväg och en 

lekplats och att han samtidigt berättar om den lekpark han ritar som en plats han själv brukar 

besöka. Värt att lägga märket till är att alltså även pojkarna ritar delar av staden som de känner 

igen från sina egna liv. Detta är dock inget som betonas i texten. På nytt stannar 

kommunikationen i gruppen av. Pojkarna arbetar med egna idéer: 

Simones järnväg, Giacomos gator som leder till centrum av staden och Emilianos små torg 

som läggs till på kartan ger nya komplexiteter. Som grupp producerar pojkarna sin egen idé 

om en stad och definierar gradvis de mål de vill nå tillsammans. Det yttersta målet är att 

göra en stad med förbindelser: det måste vara möjligt att finna en väg genom hela staden 

och varje pojke fullgör målmedvetet detta uppdrag. (s. 240) 

Teckningen beskrivs nu i termer av komplexitet. Och trots denna komplexitet producerar 

pojkarna sin egen idé om staden även om de har vissa gemensamma mål. Det yttersta målet 

framställs som att göra en stad med just förbindelser. Jag frågar mig om detta kan sägas vara det 

övergripande målet hos gruppen och på vilket sätt det visar sig. Ett annat mål skulle kunna vara 

att rita hus eller att försöka göra en stad som liknar den egna. Vi får också veta att varje pojke 

målmedvetet utför sitt uppdrag. Jag vill här lägga till att enligt denna beskrivning verkar 

samarbetet underordnat pojkarnas självständiga handlingar även om de jobbar mot och uppnår 

samma mål. Beskrivningen fortsätter på temat förbindelser. 

Vid denna punkt framstår staden som en så komplex väv att en paus behövs för att kolla 

alla nya förbindelser. 

Emiliano: Vi måste se om allt har blivit hopbundet. 

Simone: Som i en riktig stad. 

Giacomo: Vi måste vara säkra på att hela staden har förbindelser och att ingen kommer 

bort. (s. 240) 

Vi får återigen staden beskriven för oss som komplex. Vi får också ytterligare höra om 

förbindelser och att de vill att det hela ska hänga ihop. De löser detta genom att följa gatorna 

med fingrarna för att se att alla gator leder någonstans. Emiliano kommer då på att de glömt 

detta med elektricitet och de fortsätter med den nya idén. På vilket sätt framgår inte av texten. 

Den avslutas istället med pojkarnas kommentarer efter det att de har avslutat sitt arbete.  

När arbetet är avslutat och barnen återvänder till kartan med läraren, utvärderar de inte bara 

det estetiska resultatet av sin framställning utan också hållbarheten i de idéer som gruppen 

givit uttryck för i sitt arbete och i den slutliga kartan över staden.  

Giacomo: Vi gjorde en vacker stad även om den är lite rörig! 
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Emiliano: Alla gatorna går nånstans. Det är en stad där man inte kan komma bort, där man 

inte är rädd. (s. 241) 

Pojkarna tar alltså, påpekas det, inte bara upp det estetiska resultatet utan även hållbarheten hos 

de idéer som de tillsammans givit uttryck för. Texten avslutas sedan med de sammanfattande 

ord vi redan tagit del av. Jag vill nu precis som i exemplet med flickornas stad sammanfatta min 

redogörelse över pojkarnas stad med några ord som jag uppfattar som viktiga eller 

meningsbärande i den tydliga pojkdiskurs som växt fram. De ord jag i början av det här avsnittet 

tog upp var funktioner och förbindelser. Det rör sig om en stad som verkligen ska fungera. I 

beskrivningen har ord som handlar om just funktioner eller att det ska fungera återkommit ett 

antal gånger. Främst i en av pojkarna, Giacomos, utsagor. Han har uttryckt en vilja att få det 

hela att funka och att staden får förbindelser. I detta sammanhang beskrivs även staden som 

komplex. I det avslutande och jämförande avsnittet förstärks denna bild ytterligare. Vi får veta 

att pojkarna, i relation till flickorna, tycks vara: 

mer intresserade av att med hjälp av en nästan analytisk teckning beskriva en symbolisk 

stad, en allmän stad sedd som ett effektivt urbant nätverk, som tillfredställer grundläggande 

behov och livsnödvändigheter för dem som bor där: goda förbindelser, hög funktionalitet 

och självförsörjning. (s. 244) 

I denna analytiska och symboliska teckning över en stad verkar det knappast, som i flickornas, 

finnas något utrymme för relationer eller vardagsliv. Pojkarnas stad handlar först och främst om 

det grundläggande och livsnödvändiga, det effektiva och funktionella. I sanning framstår deras 

stad för mig genom denna beskrivning som en i det närmaste en korrekt och fungerande ritning 

över en stad med alla dess komplexiteter. Ett ytterligare ord jag mött vid ett par tillfällen är ordet 

väsentliga. Pojkarnas stad innehåller ”väsentliga element i människornas liv” men vi får också 

veta att pojkarna endast samtalar om det mest väsentliga under arbetet. De talar överlag enligt 

beskrivningen inte särskilt mycket med varandra och deras samarbete går mest ut på att 

genomföra egna idéer. Jag har förstått detta som att pojkarna arbetar självständigt utifrån ett 

gemensamt mål. I det avslutande avsnittet förstärks även denna bild ytterligare.  

I pojkgruppen konstrueras andra relationer. Dialogen tycks mer utmärkas av tystnaderna 

och av de ömsesidiga blickarna. Den är mer reflekterande när det gäller de grafiska resultat 

som nås under utvecklingen av deras projekt. Emiliano och Simone diskuterar genast sina 

idéer och deras resonerande och konstruktionsinriktade språk gör det möjligt för dem att 

från början definiera startpunkten för projektet. Giacomo behöver mer tid för att börja 

känna sig som en del av gruppen och det går en halvtimme av skenbart främlingskap inför 

utvecklingen av hans vänners idéer innan han kallas att göra sin plikt inom gruppen. (s. 

244) 

Det väsentliga som trots den starka tystnaden ändå yttras får här en närmare beskrivning. Det 

handlar om ett resonerande och ett konstruktionsinriktat språk. Det vänskapliga verkar inte 

närvarande och även om det finns en gruppgemenskap verkar den främst handla om att göra sin 

plikt. Trots detta, måste än en gång påpekas, beskrivs pojkarna på flera ställen som involverade 

i nära arbete med varandra. Samarbetet verkar trots allt fungera hos dessa pojkar då åtminstone 

resultatet av deras arbete beskrivs som mycket lyckat. Men det beskrivs också tydligt hur 

pojkarna i första hand arbetar självständigt med uppgiften och i andra hand arbetar mot ett 

gemensamt mål. Kategorin pojkars mer självständiga arbete inom grupparbeten beskrivs även 
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på andra ställen i boken. Exempelvis får vi veta i avsnittet om de sju teserna att pojkarnas 

strategi för att rita en gemensam cykel går ut på att rita varsin cykel till att börja med för att 

sedan välja ut vilka delar som var bäst på respektive cykel. Detta till skillnad från flickorna som 

ritar en gemensam cykel med en gång. (s. 250-251) Pojkarnas brist på samarbetsförmåga lyfts 

också fram i ett avsnitt om gemensamma lerproduktioner. (s. 183 ff). Det är inte svårt att koppla 

denna pojkdiskurs, liksom flickdiskursen, till tidigare diskurser om pojkar och flickor. Inom 

utvecklingspsykologin betonas hur flickor är mer mogna vad det gäller sociala och 

kommunikativa kompetenser. Att pojkarna därför visar sig vara sämre på att samarbeta än 

flickorna framstår inte som något konstigt inom denna diskurs. Pojkar beskrivs också ofta som 

tidigare än flickorna i exempelvis teknikkunskaper. Vi ser också hur dessa pojkar utan något 

särskilt gott samarbete ändå lyckas producera en komplex och fungerande stad.  

Två åtskilda kön… 

Jag vill nu plocka in ytterligare exempel från resten av boken för att klargöra några poänger. 

Ovan blir det tydligt hur flickor och pojkar som kategorier i boken liksom i min egen 

framställning blir svåra att förstå var och en för sig. De beskrivs istället i kontrast till varandra 

eller som varandras motsatser. Redan själva indelningen av flickor och pojkar i olika 

arbetsgrupper utifrån kön signalerar denna kontrast eller skillnad. Detta är ett återkommande 

organisatoriskt fenomen genom hela boken trots att flickor och pojkar i flera exempel, särskilt i 

mer spontana sammanhang, arbetar och leker tillsammans. Att man ändå väljer att dela upp 

barnen i grupper efter kön uttrycks som ett medvetet val. I en dokumentation av en vanlig 

morgon hos femåringarna på förskolan Diana (s. 61-77) får vi kanske förklaringen till detta val. 

Barnen har just anlänt till förskolan och vi får genom text och bild följa deras förehavanden.  

Barnen bildar spontant grupper. Flickorna tycks föredra grupper om tre, pojkarna tenderar 

att samlas i större grupper. Detta är viktig information att ta hänsyn till när aktiviteter ska 

planeras. (s.71) 

Vi möter alltså här en fundering kring flickors och pojkars sätt att bilda grupper som trots sin 

försiktiga formulering inte verkar gälla just denna situation utan vara giltig för även andra 

situationer. Man får nästan anta att det rör sig om en generell information eftersom detta även är 

något att ta hänsyn till vid planering av andra aktiviteter. Trots att stycket sedan fortsätter: 

”grupperna är inte fasta; de förändras, expanderar eller blir mindre, deras inriktning och 

deltagare ändras hela tiden” (s. 71). Stycket verkar ha en motstridig innebörd då det beskrivs hur 

grupperna inte är fasta utan föränderliga samtidigt som skillnaderna mellan hur flickor och 

pojkar grupperar sig är viktig information för planeringen av verksamheten. Det verkar också 

med hänsyn till dessa formuleringar uteslutet att flickor och pojkar skulle gruppera sig 

tillsammans i ”blandade” grupper. I en annan dokumentation får vi möta sex barn, tre flickor 

och tre pojkar, som skall producera lerfigurer till en kollektiv skulptur. Det tre pojkarna 

bestämmer sig för att arbeta tillsammans med en skorpion medan två av flickorna arbetar 

tillsammans med ett träd och den tredje flickan arbetar på egen hand med en groda. Vi får i 
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texten till dokumentationen veta att: ”Det händer ofta att pojkar och flickor, även om de 

kommer bra överens, på eget initiativ delar in sig i separata grupper” (s. 168). Detta 

konstaterande återföljs av några kommentarer där barnen tillfrågats om varför det är på det här 

sättet: 

Caterina: För det mesta tänker pojkar och flickor inte på olika sätt och de talar rätt så 

mycket på samma sätt. Men ibland väljer flickorna varandra därför att de är vänner. Att 

vara vänner är viktigt, det hjälper i gruppen. Annars kan det hända att flickorna inte 

pratar. 

Frederico: Man måste arbeta hårt i gruppen, och om man är vänner arbetar man bättre. 

Om man gör något fel säger ingen någonting om det och man börjar om igen. 

Armando: Jag tycker bättre om att arbeta med flickorna därför att de är trevliga. De pratar 

snällt och inte så högt. (s. 168) 

Vad man kan konstatera är att även om flickor och pojkar kommer ”bra överens” så verkar det i 

dessa utsagor vara uteslutet att de är vänner. Vänner är i de båda första kommentarerna 

synonymt med samkönade vänner. Detta trots att det finns tydliga exempel på flickor och pojkar 

som beskrivs som vänner i andra delar av boken. Just vad det gäller dessa diskussioner om 

gruppindelning verkar det dock vara uteslutet. Jag vill med mitt resonemang belysa hur en 

åtskillnad mellan gruppen flickor och gruppen pojkar blir naturlig i materialet utifrån att flickor 

och pojkar föredrar olika gruppstorlekar och dessutom helst vill arbeta med sina vänner, som 

förutsätts vara av samma kön som de själva. Ytterligare underbyggs detta i avsnittet om de sju 

teserna (s. 246-268). Vi får här stifta bekantskap med sju teser om lärande grupper. Särskilt en 

av dem blir intressant, den lyder:  

Faktorer som påverkar bildandet av och verksamheten och förståelsen i lärande barngrupper 

är: gruppens storlek, barnens ålder/förmågor/intressen, kön, tid man har tillbringat 

tillsammans, vänskaper, val av material. (s. 248)  

Kön verkar i denna formulering inte vara en särskilt avgörande aspekt. Några sidor senare 

tydliggörs vad kön kan betyda i detta sammanhang, denna gång under rubriken ”genus” (s. 250). 

Här får vi veta att skillnader i hur grupper av barn lär sig beroende på om de är endast flickor, 

endast pojkar eller ”blandade” är väldokumenterade. Även skillnader mellan vilken 

gruppstorlek flickor och pojkar föredrar beskrivs som väldokumenterade. Dessa erfarenheter 

kring kön och gruppstorlek och skillnader mellan grupper utifrån kön är alltså inte någon 

tillfällighet som uppträder i just de grupper som i denna bok dokumenterats. De är 

väldokumenterade och ska genom denna logik alltså förstås som mer eller mindre allmängiltiga. 

På några ställen hittar jag trots allt reservationer i form av formuleringar kring det nödvändiga 

av att inte generalisera alltför mycket vad det gäller kategorierna flickor och pojkar. Till 

exempel i samband med det tidigare nämnda lerprojektet: 

Här tycks samarbetet mellan flickorna ha varit mycket större än pojkarnas, men vi måste se 

upp så vi inte gör alltför tvärsäkra generaliseringar. (s. 187) 

Eller angående olika former av självorganisering och i samband med detta en särskild typ av 

”löpande band”-organisation: 
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Vi har oftare funnit denna typ av uppgiftsfördelning för att åstadkomma ett enstaka föremål 

i flickgrupper, men av rädsla för generaliseringar skyndar vi oss att tillägga att den också 

kan förekomma i pojkgrupper. (s. 172) 

Generaliseringar verkar trots dessa förbehåll vara just vad man ägnar sig åt i talet om flickor och 

pojkar. Detta har vi ju exempelvis sett i exemplet med ”Staden Reggio Emilia” ovan där just 

dessa könssegregerade grupper av barn får utgöra exempel för hur ett flickperspektiv och ett 

pojkperspektiv ser ut. Det avslutande och jämförande avsnittet kring projektet avslutas med 

följande ord: 

Dessa inledande reflektioner, som grundas på våra diskussioner och tolkningar av olikheter 

mellan två dokumentationsmaterial, belyser vårt behov av att utöka förmågan att lyssna till 

gruppers strategier för lärande, för att på så sätt bättre kunna förstå dynamiken, 

originaliteten och de bidrag som genusskillnader ger till flickors och pojkars processer för 

kunskapsuppbyggnad. (s. 244) 

Detta försiktiga och trevande avslut som inte verkar göra några anspråk på någon allmängiltig 

sanning om kategorierna flickor och pojkar säger ändå något avgörande. Vi får nämligen reda 

på att det existerar ”genusskillnader” mellan flickor och pojkar och att man behöver förstå dessa 

bättre för att kunna förstå den dynamik, originalitet och de bidrag som dessa skillnader ger. 

Ordvalet genusskillnader skulle kunna signalera att man ser dessa skillnader som något 

konstruerat eller skapat men vi får inga vidare ledtrådar kring detta. I avsnittet om de sju teserna 

som refereras ovan används både kön och genus utan några förklaringar över vad man menar 

med uttrycken.
150

 Oavsett vilka antaganden som ligger bakom valet av ordet genusskillnader så 

menar jag att det i detta stycke blir tydligt att skillnaderna förläggs hos barnet. Det som verkar 

bli intressant är nämligen hur skillnaderna påverkar läroprocesserna, inte hur exempelvis miljön 

eller verksamheten påverkar hur barnen positionerar sig eller förstår sig själva som flickor eller 

pojkar. På så sätt osynliggörs alternativa förstålelser av kön som konstruerat eller skapat. Det 

blir tydligt att det är förgivet taget att det existerar två kön och att dessa två kön står i kontrast 

mot varandra. Möjligheten för barnen att positionera sig på andra sätt eller utanför dessa 

normerande kategorier framstår därmed som små. Vidare är det med denna syn, som exempelvis 

Eidevald påpekar, svårt att se när ett barn inte positionerar sig på ett förväntat sätt. Därför 

beskrivs flickor och pojkar som varandras motsatser också om de beter sig på liknande sätt.
151

 

Jag vill nu återvända till de tidigare resonemangen om flick- och pojkdiskurserna för att 

fördjupa dem och se vad det alltså innebär att i sammanhanget göra sig till flicka eller pojke på 

rätt sätt. 
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 Möjligen kan detta vara en effekt av översättningar från italienska och engelska. Jag vill inte 

här ytterligare gå in på den stundom förvirrande diskussionen kring kön och genus som föregår på 

annat håll. Jag vill snarare belysa hur det är svårt att i detta sammanhang veta hur man ska tolka 

dessa olika sätt att behandla kön som kategori. 
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… och två olika typer av kompetenta barn? 

Även om alla barn, flickor och pojkar, yngre och äldre, genomgående i boken beskrivs som 

kompetenta på olika sätt vill jag hävda att flickor och pojkar som grupper beskrivs som 

kompetenta på sinsemellan olika sätt. Med stöd i exemplet ”Staden Reggio Emilia” har jag visat 

hur flickorna beskrivs som kommunikativt och relationellt kompetenta medan pojkarna beskrivs 

som självständiga, tekniskt kunniga och med förmågan att framställa en funktionell och 

komplex produkt. Jag har försökt lyfta in andra exempel ur boken som utgår från samma typ av 

flick- och pojkdiskurser. Jag har också lyft fram att det blir svårt att förstå dessa diskurser utan 

att sätta dem i relation till varandra. Flickorna har till exempel ett gott samarbete i motsats till 

pojkarna och hela avsnittet kring staden utgör en sorts jämförelse mellan flickor och pojkar som 

grupper. Implicit beskrivs därmed pojkar som inte kommunikativt och relationellt kompetenta 

och flickor som inte självständiga, tekniskt kunniga och med förmågan att framställa en 

funktionell och komplex produkt. Flickor och pojkar ställs alltså mot varandra och jämförs 

exempelvis på detta sätt, hämtat ur det avslutande och jämförande avsnittet om de två städerna: 

Tidsanvändningen är en annan skillnad mellan de två grupperna. För flickorna är tiden att 

tänka tillsammans viktig: den gör det möjligt för dem att komma fram till fortgående 

överenskommelser om vad de ska göra och hur de ska fördela uppgifter. För pojkarna 

handlar det om en period av individuell elaborering, med få utbyten sinsemellan, och det 

språk som används tycks i stort sett hänföra sig till det projekt de utvecklar. (s. 244) 

I föregående avsnitt har jag försökt visa hur dessa jämförelser bygger på ett antagande om 

flickor och pojkar som två varandra uteslutande grupper med vissa givna skillnader sinsemellan. 

Vi får i avsnittet om de sju teserna veta att pedagogerna avsiktligt bildade ”både enkönade och 

blandade grupper för att närmare undersöka de strategier för lärande som användes av flickor 

respektive pojkar” (s. 250). Det vill säga att skillnader existerar tas för givet och dessa 

skillnader är dessutom intressanta och viktiga att studera och ta hänsyn till.  

I avsnittet med namnet Att dokumentera den som dokumenterar (s. 94-115) får vi följa en 

nybliven pedagog och hennes arbete både med barnen och med dokumentationen. I detta avsnitt 

blir kön än en gång explicit tydliggjort trots att barngruppen är blandad. Dokumentationen av 

barnens samtal visar att av de fyra deltagarna är det nästan bara de två pojkarna (och främst en 

av dem) som kommer till tals medan flickorna sitter tysta. Detta kommenteras också av en 

annan pedagog som en brist hos den nyblivna pedagogens förmåga att engagera de båda 

flickorna. Samtidigt beskrivs det orättvisa i att ”hålla tillbaka” ett aktivt barn (som pojken Luca) 

som med sin ”intelligenta impulsitivitet, driver arbetet framåt” (s. 114). Browne tar upp samma 

exempel och belyser hur pedagogerna verkar förstå barnen genom traditionella könsdiskurser 

och hur detta gör att de inte ifrågasätter det ojämna maktförhållande som uppstår mellan Luca 

och de andra barnen.
152

 Jag vill ytterligare uppehålla mig vid denna dokumentation eller snarare 

inledningen av den där de fyra medverkande barnen beskrivs (s. 97). Här får vi reda på att 

Caterina var den som ursprungligen kom med idén till skulpturen och att hon är: ”en orubblig 

supporter av gruppens kompetens och en uppmärksam lyssnare; hon bidrar med idéer och 

uttrycker alltid sin egen mening.” Martina använder i första hand gruppens arbete ”som ett 
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 41 

tillfälle för sitt eget individuella lärande” och hon talar sällan ”under gruppdiskussioner och 

begränsar sina kommentarer till korta förslag och omformuleringar”. Luca är ”fängslad av 

projektdesign, av hypoteser och undersökningar av problemlösningsstrategier” och han 

”tenderar att ständigt formulera hypoteser och väljer ut de mest genomförbara och effektiva” 

och vidare ”pressar sig själv för att finna optimala organisatoriska lösningar, som balanserar 

risker och mål”. Feruccio i sin tur är en ”möjlighetsmakare” som är ”ironisk, logisk men ändå 

alltid redo för berättande utvikningar” tillsammans med Caterina är han också ”väktaren av 

grupprojektets mer emotionella och meningsbärande del”. Samtliga barn beskrivs här enligt min 

mening med tydliga kompetenser och som självständiga och lärande. Ordvalen vad det gäller de 

båda pojkarna tycks mig dock, precis som i exemplet med Staden Reggio, vara laddade med 

andra betydelser än vad det gäller flickorna. Hos de båda pojkarna, men särskilt hos Luca, rör 

det sig om formuleringar kring problemlösning, hypoteser, logik, projektdesign, det 

genomförbara och effektiva och organisatoriska lösningar. Caterina bidrar med idéer och 

utrycker sin mening men är också en supporter och kompetent lyssnare. Martina beskrivs som 

självständig i så mån att hon främst ser till sitt individuella lärande, men samtidigt passiv i 

förhållande till gruppens arbete. I relation till hur Rinaldi i ett annat avsnitt av boken beskriver 

det kompetenta barnet som ”en aktiv individ som tillsammans med oss ska utforska och 

upptäcka, som dag för dag ska försöka förstå något, finna en mening och ett stycke liv” (s. 79) 

kan man visserligen fråga sig vem eller vilka av de fyra ovan beskrivna barnen eller vilken av 

flick- och pojkgruppen i staden -exemplet som passar bäst in på denna beskrivning. Kan man 

genom detta resonemang gå så långt att man menar att Reggios ”kompetenta barn” kan anses 

som könat? Är det (könsneutrala) kompetenta barnet hos Reggio liksom det (könsneutrala) 

barnet i utvecklingspsykologin egentligen en pojke?  Och om inte, och samtliga barn faktiskt 

passar in på denna beskrivning, så måste nästa fråga bli om barnen utifrån kön kan beskrivas 

som olika typer av kompetenta barn. Utifrån de pojk- och flickdiskurser jag här har skrivit fram 

menar jag att det i detta material skrivs fram två olika kompetenta barn. Ett som är flicka och ett 

som är pojke, med skilda kompetenser och därmed också skilda brister. Det kompetenta 

flickbarnet kan samarbeta på en hög nivå emedan det komptenta pojkbarnet inte kan det men 

ändå lyckas framställa komplexa och fungerande produkter. Utifrån detta vill jag passa på att 

lyfta in ett exempel på hur barnen själva resonerar om det här. Utdragen som följer kommer från 

ett samtal som handlar om hur barnen själva ser på individuellt lärande, lärande i grupper och 

grupplärande. Pedagogerna frågar här explicit om barnen ”tycker bättre om att arbeta med 

pojkar än med flickor”. Såhär resonerar några flickor: 

Athina: Flickor vet hur de ska göra saker som är finare än pojkar. 

Anna C: Men pojkar är smartare för att deras huvuden är större och fulla av idéer. 

Anna: Som Luca – hans huvud är lika stort som hans hjärna! 

Anna C.: Jag tycker bättre om att arbeta med flickor, för pojkar är för besvärliga. De retar 

dig och spelar dig spratt. (s. 323) 

Och några pojkar: 

Andrea: Pojkar kan andra saker än flickor. 
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Luca: Vi tycker om att arbeta med pojkar i gruppen. 

Andrea: Med flickor också. Deras idéer är annorlunda. 

Luca: Flickor är bättre på att dansa och de idéer de har inne i sig är vackrare. (s. 327) 

Vi ser alltså att även barnen har mycket bestämda åsikter om hur flickor och pojkar skiljer sig 

från varandra och vilka olika saker de kan. Intressant i sammanhanget är också att pedagogerna 

väljer att inte kommentera dessa utsagor men när ett barn lite längre fram uttrycker att han helst 

arbetar med ”smarta barn” omkring sig påpekar pedagogen att det inte finns några barn som inte 

är intelligenta. Alla barn är alltså tveklöst intelligenta, men en kommentar om att pojkar är 

smartare än flickor är inte något som blir föremål för pedagogens ingripande. Kan man förstå 

detta som att alla barn är intelligenta men att pojkar är smartare? Walkerdine visar hur förnuft 

eller förmågan att tänka logiskt historiskt inte kan förstås utan att ta kön i beaktande. Intellektet 

har sedan upplysningens dagar förståtts som en manlig egenskap.
153

 Är det detta om ligger 

bakom hur pojkarnas arbete beskrivs som logiskt, funktionellt och komplext?  

En början till dekonstruktion av flick- och pojkdiskurserna 

Jag har hittills i min text utgått från kategorierna flicka och pojke. Jag har visat hur man kan 

förstå dessa kategorier som varandra uteslutande och binära motpoler. Jag vill nu försöka ta mitt 

resonemang ytterligare ett steg genom att både fördjupa och ”kryssa över” det. Detta ska ses 

som mitt försök till dekonstruktion av min läsning av materialet. Till att börja med vill jag kort 

återvända till de två sammanfattande styckena som förekommer i de båda texterna kring 

flickgruppens och pojkgruppens arbete med staden. Jag har beskrivit dessa som en sorts 

speglingar av varandra. Vid en närläsning ser man att de är formulerade på nästan exakt samma 

sätt. Därför blir det intressant att jämföra på vilka sätt de skiljer sig åt. 

Den stad som har ritats av Cecilia, Francesca och Annarita är en stad full av relationer och 

liv. 

Den stad som framställs av Emiliano, Simone och Giacomo är en stad full av funktioner 

och förbindelser. 

Och: 

Parkerna, torgen, husen och förskolan La Villetta är t.ex. inte bara element i en topologisk 

vy, utan också viktiga som element för att bygga relationer mellan människor mellan 

människors liv och deras stad. 
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Järnvägsstationen, busstationen, akvedukten, avloppsledningarna och elsystemet är inte 

bara topologiska landmärken utan viktiga element för att en stad verkligen ska fungera, de 

är väsentliga element i människors liv. 

Jag har velat visa hur dessa mikroberättelser om flickornas och pojkarnas arbete också blir 

mikroberättelser om den flick- och pojkdiskurs som jag menar konstrueras i och genom boken. 

Det blir en sorts korta introduktioner till vad jag benämnt den kompetenta flickan och den 

kompetenta pojken och deras kompetenser och (implicit) brister. Nedan vill jag sätta dessa 

ytterligare i relation till varandra genom att konstruera dikotomier med utgångspunkt i de korta 

textsnuttarna. 

Tabell 1.  

Flickdiskurs Pojkdiskurs       

Flicka Pojke 

Relationer/liv Funktioner/ Förbindelser 

Parkerna, torgen, husen och förskola Järnvägsstationen, busstationen, 

akvedukten, avloppsledningarna, 

elsystemen 

 

Jag menar att flickorna och pojkarna i texten skrivs fram som varandras motsatser bland annat 

genom de ord som återfinns i de korta sammanfattningarna av deras arbete. Även om 

relationer/liv och funktioner/förbindelser inte nödvändigtvis i vardagligt liv uppfattas som 

varandras motsatser blir de i just detta sammanhang varandras motpoler. Vi får en uppfattning 

om att flickorna i sin stad tar upp diametralt annorlunda delar av en stad än pojkarna. Man kan 

också uppfatta denna uppställning som att varje ord utgör en rubrik för de nedanstående orden. 

Flickdiskurs är huvudrubrik och inbegriper att vara flicka som inbegriper att intressera sig för 

relationer och liv, vilket inbegriper parker, torg, hus och förskola. Pojkdiskurs är huvudrubriken 

som inbegriper att vara pojke som inbegriper att intressera sig för funktioner och förbindelser 

vilket inbegriper att intressera sig för järnvägsstationen, busstationen, akvedukten, 

avloppsledningarna och elsystemet. Genom dessa korta beskrivningar framstår flickorna och 

pojkarna, liksom deras intressen, som varandras motsatser. Vad mer är framstår den högra 

spalten som överordnad den vänstra. Det vill säga pojkdiskursen som inbegriper viktiga 

samhällsfunktioner framstår som överordnad flickdiskursen som inbegriper vad som kan 

betecknas som det privata. Jag vill ytterligare tydliggöra mina flick- och pojkdiskurser i 

ytterligare en tabell. Denna gång har jag plockat ut en mängd ord ur främst de olika ovan 

analyserade texterna men också ur själva analysen. Jag har sedan grupperat dem i en sorts långa 

teckenkedjor och därefter provat att sätta flickdiskursen mot pojkdiskursen.  

Tabell 2.  

Flickdiskurs Pojkdiskurs       

Det relationella/ relationsstrategier/ 

relationsfunktioner/ gruppklimat/ gruppkänsla/ 

grupparbete/ social situation/ varmt/ fysisk 

närhet/ vänskap/ solidaritet/ tilltro/ skapa band/ 

Det individuella/ diskuterar kort/ samtalet 

lyser med sin frånvaro/ få utbyten/ 

främlingskap/ obefintligt samarbete/ 
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uppmärksamt iaktta/ uppmärksamhet på 

varandra/ håller kontakt/ tankeutbyte/ samarbete/ 

fördela uppgifter/ delaktighet/ vänliga råd/ stöd/ 

hjälp/ bekräftelse/ överlappande samtal/ 

kommunikation/ gruppopinion/ gemensamt 

intresse/ gemensam idé/ sociala funktioner/ 

grupper om tre/ orubblig supporter/ uppmärksam 

lyssnare/ samtal/ samtal om vänskap utanför 

förskolan/ talat språk/ omfattande verbalt språk/ 

informativt och handlingsinriktat språk/ 

dialogiskt nätverk/ artikulerat språk/ förföriskt 

språk 

 

tystnaderna/ blickarna/ ordlös gest/ 

gruppen delas upp/ självständigt arbete/ 

självständiga handlingar/ eget arbete/ sin 

egen idé/ individuell elaborering/ fullgör 

uppdrag/ plikt/ större grupper/ samtal om 

det väsentliga/ överenskommelse/ 

startpunkten/ definierar gradvis mål/ 

yttersta målet/ målmedvetenhet/ 

reflekterande/ resonerande/ 

konstruktionsinriktat språk/ 

 

 

Det verkliga livets erfarenheter/ vardagsnära/ 

välkänd plats/ hem/ rita hus/ igenkännbara 

platser/ förskola/ flickornas hus/ föräldrarnas 

arbetsplatser/ torget där mammorna handlar/ 

parkerna där de dagligen leker/ konkreta 

erfarenheter 

 

Det väsentliga/ väsentliga element/  

järnvägsstation/ busstation/ akvedukt, 

avloppsledningar/ elsystem/ funktioner/ 

förbindelser/ ska fungera/ måste funka/ 

hållbarhet/ komplexiteter/ komplex väv/ 

analytisk teckning/ symbolisk stad/ allmän 

stad/ effektivt urbant nätverk/ 

grundläggande behov/ livsnödvändigheter, 

självförsörjning/ projektdesign/ 

problemlösningsstrategier/ genomförbart, 

effektivt/ optimala lösningar  

 

Annorlunda/ gör finare saker/ bättre på att dansa/ 

vackrare idéer 

 

Smartare/ intelligent impulsivitet/ driver 

framåt/ ironisk/ logisk/ fulla av idéer/ 

hjärna/ besvärliga/ retas 

 

 

Med tabellen vill jag inte försöka mig på någon lista över samtliga betydelsebärande ord i 

texterna eller mitt eget resonemang. Jag vill heller inte på ordnivå plocka ut definitiva 

motsatsord. Jag vill snarare synliggöra hur jag menar att kategorierna flicka och pojke görs till 

varandras motsatser genom dessa diskurser. Med hänvisning till mitt tidigare resonemang om 

dekonstruktion och Derridas förståelse av det moderna tänkandet som uppbyggt kring 

dikotomier kan jag förstå den ena sidan som manlig och därmed överordnad den andra, 

kvinnliga. Detta trots att flickornas fina samarbete och samarbetsförmåga är värderade 

kompetenser inte minst i förskola och skola. Också inom reggiodiskursen, och i mitt material, 

läggs stort fokus på just grupplärande och grupprocesser. Själva produkten anses inte som det 

slutgiltigt viktigaste utan snarare framhävs processen och vägen dit. Ändå blir det tydligt i 

dokumentationen kring ”Staden Reggio” att i flickornas fall betonas det goda samarbetet och 

vägen till produkten och hos pojkarna betonas vad de faktiskt åstadkommer i termer av en 

komplex och analytisk teckning. På samma sätt sätts den samarbetande, lyssnande, varma, 

vänskapliga flickan i relation till den resonerande, logiska, problemlösande pojken. Jag har 
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tidigare tagit upp hur Walkerdine menar att begrepp som förnuft och logiskt tänkande inte går 

att förstå historiskt utan ett könsperspektiv. Att intellektet ända sedan upplysningen setts som en 

manlig egenskap i relation till det kvinnliga irrationella och känslosamma.
154

 För att understryka 

dessa tankegångar vill jag presentera, i tabellform, hur man inom feministisk forskning och i ett 

historiskt perspektiv, tydliggjort hur det manliga och kvinnliga både ordnats som varandras 

motsatser men också hur det manliga placerats som överordnat och mer värdefullt än det 

kvinnliga: 
155

 

Tabell 3.  

Manligt Kvinnligt 

Kunskap (accepterad visdom) Okunnighet (det ockulta och tabubelagda) 

Positivt Negativt 

Intellekt, huvud, ande (idéer) Kropp, livmoder (köttet,blod) 

Kultur Natur 

Det rationella Känslor och det irrationella, relationella 

Kyla Hetta 

Ordning Kaos 

Kontroll Låt gå, släppa taget, tillåtande spontanitet 

Objektivitet (upptäckten av det utanför) Subjektivitet (det immanenta/innanför) 

Fakta Konst, poetisk sanning, metafor 

Målorientering Processorientering 

Ljus Mörker 

Skriven text, logos Talad tradition, myten 

Apollo som solen och himlen Sophia som jord-grotta-måne 

Det offentliga Det privata 

Seende Lyssnande 

Avskild, oberoende Beroende 

Lineärt Cykliskt 

Ideala (fixerade) former Förändring, rörelse 
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 Walkerdine s. 34 ff 
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 Med inspiration från Palmer s. 54 ff 
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Hårt Mjukt 

Dualistiskt Helhetligt
156

 

 

Det blir med denna uppställning tydligt hur Reggio Emilia som diskurs inte bara har velat 

upplösa några av dessa dikotomier (exempelvis det rationella – känslor, det irrationella) utan 

även hur man också ofta framhäver den högra (kvinnliga) sidan i dessa hierarkiskt ordnade 

dikotomier (tillåtande spontanitet, subjektivitet, konst, poetisk sanning, metafor, 

processorientering, lyssnande, cykliskt, förändring, rörelse, mjukt). Det betyder att man 

värdesatt det som traditionellt förknippats med det kvinnliga och därmed också det 

underordnade. På samma sätt visar Palmer hur den matematikdiskurs som förordats av 

matematikdelegation med ett mer experimenterande och konstruktionistiskt arbetssätt hör 

hemma i den högra spalten. Hon ser detta som en möjlig anledning till att en sådan diskurs inte 

lyckats slå igenom.
157

 I mitt material blir det mer än önskvärt tydligt hur pojkarna i hög grad 

beskrivs med utgångspunkt i den vänstra, manliga och överordnade spalten emedan flickorna 

beskrivs med utgångspunkt i den högra, underordnade spalten. Framförallt dikotomierna det 

rationella – känslor, det irrationella/relationella, kyla – hetta, målorientering – 

processorientering, det offentliga – det privata, seende – lyssnande och avskild, oberoende – 

beroende får sina tydliga paralleller i min tidigare uppställning över flick- och pojkdiskursen. 

Trots att alltså även reggiodiskursen tar avstamp i den högra spalten och också försöker lösa upp 

denna typ av dikotomier i sin verksamhet så lyser det igenom att när det gäller det individuella 

barnet och dess egenskaper, det vill säga det aktiva, kompetenta, nyfikna, autonoma barnet så 

finns dessa egenskaper i vänsterspalten och således också hos pojkarna. Som påpekats är dessa 

begreppspar och detta tänkande om manligt och kvinnligt gammalt, äldre än både 

utvecklingspsykologin och (framförallt) Reggio Emilias förskolor. Denna diskurs är också, som 

Walkerdine visat och jag tar upp i min bakgrund, starkare än den utvecklingspsykologiska 

diskursen och, som det visar sig här, även starkare än Reggio Emilias alternativa diskurs. Detta 

betyder att flickor och pojkar, kvinnor och män inom verksamheten också förstår sig själva och 

andra utifrån denna diskurs och alltså positionerar sig själva och andra i förhållande till den. Vi 

kan alltså konstatera att det ser ut som det gör, vi är alla styrda av denna dominerande diskurs 

och det finns inget vi kan göra åt det. Eller? 

Med mina teoretiska utgångspunkter i minnet skall vi backa några steg. Den språkliga 

vändningen låter mig förstå att ord och tecken bara går att förstå gentemot andra ord och tecken 

och inte mot en verklighet utanför språket. När vi beskriver vår omvärld klassificerar vi den 

samtidigt och tvingar in den i kategorier. Våra beskrivningar skall därmed inte ses som 

speglingar utav någon verklighet utanför språket utan snarare som konstruktioner. Vi kan därför 

förstå materialet, boken Att göra lärandet synligt, som en konstruktion av hur verksamheten ser 

ut på en förskola i Reggio Emilia. Pedagogerna har i sitt arbete med dokumentationen för det 

första uppfattat verksamheten på ett sätt och för det andra valt ut bitar och delar av den som de 

anser som viktiga. De har därför konstruerat verksamheten på ett särskilt sätt genom språket. På 

samma sätt har jag här utgått från deras konstruktion av verkligheten och gjort min egen 

                                                      
156

 Lenz Taguchi, In på bara benet s. 31 

157
 Palmer, s. 54 ff 
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konstruktion av denna. De ord som utgör flick- och pojkdiskursen är deras och mina och kan 

aldrig sägas representera någon verklighet utanför dessa ord. De starka diskurser jag har velat 

uppmärksamma här kan sägas vara styrande och dominanta men de går också att utmana genom 

att till att börja med överhuvudtaget uppmärksamma dem. För det andra kan vi genom 

dekonstruktion förstå att de dikotomier de bygger på inte är några sanningar utan 

konstruktioner. Vi kan därmed också försöka plocka isär dem och försöka se på dem på ett 

annat sätt.  

Jag väljer att återgå till orden längst ner i tabell 1 som jag hämtat ur två korta stycken som 

sammanfattar flickornas och pojkarnas arbete med staden, det vill säga: Parkerna, torgen, husen 

och förskolan – Järnvägsstationen, busstationen, akvedukten, avloppsledningarna, elsystemen. 

Jag har menat att dessa platser blir varandras motsatser i texten. Men behöver de vara det? Med 

hänvisning till tabell 2 och 3 har jag förstått dessa platser kopplade till en diskurs om det privata 

och det offentliga där det (kvinnliga) privata blir underordnat det (manliga) offentliga. Parkerna, 

torgen, husen och förskolan är kopplade till flickornas konkreta erfarenheter och vardag medan 

järnvägsstationen, busstationen, akvedukten, avloppsledningarna och elsystemen är kopplade till 

pojkarnas funktionella, komplexa och analytiska bild av en allmän stad. Men vad händer om vi 

försöker vända på begreppen. Kan vi förstå pojkarnas stad som fylld av det privata och de 

konkreta erfarenheterna? Kan vi förstå järnvägsstationen och busstationen i termer av platser 

som barnen kanske fått erfarenheter av när de hämtat släktmedlemmar som kommit på besök, 

avloppsledningarna och elsystemet som något de fått konkreta erfarenheter av varje dag i 

hemmet? Kan vi förstå flickornas parker och torg som delar av en offentlig sfär i en allmän stad 

snarare än platser relaterade till deras konkreta erfarenheter? Kan vi också förstå husen och 

förskolan i deras stad som delar av en analytisk teckning över en allmän stad? Kan vi förstå alla 

dessa platser som både och? Om vi går upp ett steg i tabell 1 så möter vi begreppsparet 

relationer/liv – funktioner/förbindelser.  Kan vi förstå det då så att flickornas stad, fylld av 

parker, torg, hus och förskolan egentligen handlar om funktioner och förbindelser? Att dessa 

byggnader är delar av en funktionell stad? Kan vi på samma sätt förstå järnvägstationen, 

busstationen, akvedukter, avloppsdelningar och elsystem som platser för relationer och liv? Kan 

vi förstå alla dessa ord som delar av varandra snarare än varandras motsatser. Kan vi förstå dem 

som både och? Kan vi då också förstå begreppsparet pojke – flicka som delar av varandra, som 

både och? Kan flickornas ihärdiga samarbete förstås som en del i det självständiga arbetet, kan 

pojkarnas tystnad vara en del i ett samtal? Kan det privata vara en del av det offentliga, det 

offentliga en del av det privata? Kan det relationella, det känslosamma vara en del av det 

logiska, rationella och tvärt om? Kan det väsentliga vara det oväsentliga och kan det oväsentliga 

vara det väsentliga? Kan både flickor och pojkar vara beroende och oberoende samtidigt? Kan 

alla barn vara ”flickor” och ”pojkar” på samma gång? 

Min förhoppning är att läsaren liksom jag känner hur dessa begrepp och begreppspar kanske 

kan framträda som varandras motsatser språkligen men att detta sätt att tänka, även om det är 

starkt, lätt kan sättas ur spel, åtminstone för stunden. Jag har också velat visa hur en 

medvetenhet om de dominerande diskurserna kring kön kan öppna upp för andra möjliga sätt att 

tänka. Eller omvänt hur fokuseringen på hur kön faktiskt kommer till uttryck hos barnen i 

materialet hos både pedagogerna och mig utgår från en förgivet tagen syn på flickor och pojkar 

som varandras motsatser. Vi kan bara föreställa oss vilka andra delar av dokumentationen som 

kommit i fokus med en annan utgångspunkt eller med ett fokus inte på skillnader utan likheter. 

Hade det exempelvis lyfts fram hur båda grupperna i ”Staden Reggio Emilia” verkade använda 



 

 48 

närhet som en metod för samarbete? Eller att det för båda grupperna blev viktigt med torgen och 

parkerna som platser för möten och aktiviteter? Hade det blivit viktigt att båda grupperna var 

intresserade av förbindelser som gator? Min analys avslutas här, kanske med fler frågor än den 

startade med, och övergår i en avslutande diskussion. 

 

 

  



 

 49 

Avslutande diskussion 

I de läsningar jag gjort av boken Att göra lärande synligt och särskilt av ett av de beskrivna 

projekten ”Staden Reggio Emilia” intar den starka diskursen om flickor, pojkar och kön en 

utgångspunkt. Boken tar upp kön, inte bara implicit genom organisationen av grupper eller hur 

man beskriver flickor och pojkar som olika, utan även mer explicit som nära nog ett 

genomgående tema. Jag kunde identifiera en särartsdiskurs som bygger på två könskategorier 

som är ömsesidigt uteslutande och varandras motsatser. I och med att man har en så pass 

okritisk syn på kön som kategori framstår dessa skillnader som ett tecken på inre och essentiella 

egenskaper hos barn. Detta kan förstås som anmärkningsvärt inom en pedagogik där man 

betonat en konstruktionistisk kunskapssyn och hur ”alla barn är intelligenta” om de bara får 

vistas i intelligenta lärandemiljöer. Det vill säga intelligens(er) och kompetenser skall då inte 

betraktas som något som finns inom barnet utan som skapas genom miljön eller sammanhanget. 

Detta borde också gälla kön. I Sverige har det i flera undersökningar exempelvis visat sig att 

flickor i regel får fler frågor med öppna svar av pedagogerna än pojkarna och att de därmed 

övas mer i kommunikativa kompetenser.
158

 Detta kan vara en förklaring till varför flickor 

framstår som mer kommunikativt kompetenta än pojkar. 

Men genom att arbeta med dekonstruktion har jag också försökt överskrida dessa dikotoma 

indelningar och synliggöra att det finns andra sätt att läsa materialet och att det även är möjligt 

att förskjuta mina egna läsningar. Jag som läsare ses i detta sätt att tänka som delaktig i att både 

acceptera och skapa dikotomier. Istället för att fokusera på vilka skillnader i arbetssätt och 

perspektiv som (kanske) existerar mellan flickor och pojkar som grupp kan jag läsa pojkarnas 

och flickornas stad på andra sätt. Det blev då också tydligt att barnen faktiskt inte ens i texten 

alltid beter sig på ett sätt som överensstämmer med dessa diskurser. Pojkarna verkar också 

använda fysisk närhet i ett intensivt samarbete och arbetar mestadels två och två med staden. 

Flickorna verkar också ägna mycket tid till förbindelser i form av gator som symboliska gränser. 

Det finns alltså motstridigheter i texten som kan plockas upp och användas för att rubba de till 

synes fasta kategorierna flickor och pojkar  

Genom att arbeta på detta sätt blir det möjligt att både problematisera dikotomin flicka – pojke 

eller kvinna – man i reggiodiskursen men också att möjliggöra andra sätt att både skriva och 

läsa dessa texter. Lenz Taguchi framhäver hur pedagogisk dokumentation kan användas till att 

synliggöra och ifrågasätta rådande diskurser i verksamheten.
159

  Med ett genusperspektiv blir det 

möjligt att använda den inte för att bekräfta eller konstruera skillnader mellan könen utan, att 

tvärtom, reflektera över och förändra de flick- och pojkdiskurser som materialiseras i 

verksamhet och text. 
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 Lenz Taguchi, Varför pedagogisk dokumentation? 
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