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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att utifrån ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv, studera hur 

några medverkande i ett likabehandlingsnätverk i en Reggio Emilia-inspirerad förskoleenhet, talade 

om kön/genus och normer. Arbetet med nätverket har beskrivits som en ”minipolitisk” arena; för 

vardagsnära demokratiska förhandlingar – ett möte mellan rådande ”storpolitik”, i form av läroplan 

och lagar, och lokalt förverkligande. Därmed ville vi bidra med kunskap om hur ett sådant nätverk kan 

möjliggöra ett praktiskt arbete med genusfrågor, samt om vilka eventuella svårigheter som finns. Vi 

samlade in material via intervjuer med sex pedagoger, där några precis påbörjat sitt deltagande i 

nätverket medan andra hade deltagit i ett år. Vi identifierade ett antal diskurser som var verksamma 

under intervjuerna och organiserade dem i tre övergripande teman. Det första temat kallade vi ”Talet 

om yttre förutsättningar och krav”, där särskilt förskolans politiska uppdrag dominerade som 

anledning till att alls, eller till syvende och sist, arbeta med likabehandling och jämställdhet. Ur 

intervjuerna kunde vi urskilja att genus inte gärna kopplades till ett vidare likabehandlingsarbete, och 

fick en sämre status än andra likabehandlingsfrågor. Vi kopplade detta tema till relationen mellan stor- 

och minipolitik, där förskolans uppdrag på den storpolitiska arenan kunde diskuteras på nätverkets mer 

vardagsnära minipolitiska arena. Vi förstod det inte som att uppdraget kritiskt granskades, men såg 

nätverket som ett möjligt forum för minipolitiska förhandlingar. Nästa tema kallade vi för ”Talet om 

barns möjligheter”. Inom detta identifierade vi en dominerande utvecklingspsykologisk diskurs som 

försvårade att tala om barnen som delaktiga i genusarbetet, då de var för små och omogna. Det 

handlade istället främst om de vuxna, som jämställdhetsförändrare. Samtidigt riktades uppmärksamhet 

mot den pedagogiska miljön, något som vi kopplade till Reggiopedagogikens utforskande karaktär, där 

nätverket sades bidra med könsliga aspekter och dilemman. Detta förde oss till vårt sista tema; ”Talet 

om att upptäcka”. I detta tema sades nätverket fungera som en väckarklocka, med tillgång till nya sätt 

att tänka kring normer och genus, och lite som en ”brännblåsa i rumpan”. Därtill identifierade vi även 

mindre diskurser, som bland annat antydde problem med lokala förutsättningar, och reflekterade kring 

vår egen roll som aktiva agenter i de teman som vi skrivit fram.  

Nyckelord 

Diskursanalys, dekonstruktion, feministisk poststrukturalism, likabehandlingsnätverk, Reggio Emilia, 
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Förord 

Vi vill rikta ett varmt tack till vår underbara handledare Kajsa Ohrlander, för hennes fantastiska stöd 

och brinnande engagemang. Tusen tack också till er nätverksdeltagare som ställde upp på intervjuer!  
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Inledning 

Jag, Therese, minns mig som en riktig ”flick-flicka” då jag älskade prinsessklänningar, att leka med 

Barbies samt alltid ville, och vill än idag, vara duktig. I sena tonåren började jag att känna en viss 

ambivalens till detta. Jag kände att jag inte riktigt kunde identifiera mig som endast ett sätt att vara – 

”sån här är jag” – utan kände mig olika. När jag 2004 började en utbildning vid Örebro universitet 

träffade jag en lärare som ofta berörde Judith Butlers poststrukturella feminism, vilket öppnade nya 

vägar för mig att kunna bemöta mina funderingar. Jag beslutade mig därför att läsa en termin 

genusvetenskap och intresset har växt ytterligare under mina år på lärarutbildningen. Jag, Siri, blev 

uppmärksam på vad jämställdhetsarbete kan innebära i förskolan under min tid på lärarutbildningen. 

Jag har märkt att flickor och pojkar ofta bemöts olika, just på grund av sitt kön, och haft många 

intressanta samtal med pedagoger och föräldrar i förskolan. Innan var nog inte detta ett område som 

jag egentligen varit medveten om. I vår verksamhetsförlagda utbildning har vi båda uppmärksammat 

en ambivalens hos personal gällande genusarbete och tänkt att det vore intressant att skriva om. 

Pedagoger verkar ha motstridiga idéer om vad ett sådant arbete skulle kunna innebära.  

 

Denna ambivalens kring genusarbete blev för oss extra tydlig när vi såg en debatt under ”Kvällsöppet” 

(2012), som till exempel handlade om genuspedagogers betydelse i förskolans jämställdhetsarbete. På 

ena sidan satt bland annat Jernberg (MP), Dinamarca (V) och Henkel (jämställdhetskonsult) och på 

den andra Federley (C), Eberhard (psykiatriker) och Janouch (författare). ”Lag 1” argumenterade för 

genuspedagoger, begreppet hen
1
 och att göra det möjligt för barn att kunna identifiera sig på många 

olika sätt. ”Lag 2” argumenterade istället för att flickor och pojkar är olika, och ska uppfostras olika, 

men likväl behandlas jämlikt. Eberhard menade att genuspedagogiskt arbete inte har någon effekt, då 

skillnader mellan könen är biologiskt styrt. Han påstod därför att detta kan betraktas som idiotisk 

uppfostran. Federley argumenterade främst ur politisk synvinkel och menade att genuspedagogik är fel 

politisk lösning – det är problematiskt att från statligt håll syssla med detaljstyrning. Vidare menade 

”Lag 2” att genuspedagogiken stör barnens fria lek, övervakar, tvingar och skuldbelägger barnen. ”Lag 

1” menade istället att barn styrs just utifrån sitt kön, och att genuspedagogiska insatser i förskolan 

därför är mycket viktiga. Bägge sidor var överens om att ”barn ska få vara barn” – de hade dock 

väldigt olika idéer om hur. Debatten väckte vår lust ytterligare att skriva kring detta område.  

 

När den pedagogiska ledaren, som arbetar i en förskolenhet vi kommit i kontakt med, frågade oss om 

vi ville ta del av ett uppstartat likabehandlingsnätverk beslöt vi oss för att anta detta erbjudande. Då 

detta nätverk bland annat behandlar frågor om genus och normer, bestämde vi oss för att använda vårt 

examensarbete till att studera diskussionerna kring detta. Förskoleenheten, som aktivt arbetar med 

Reggio Emilia-inspirerad pedagogik, startar kontinuerligt upp olika typer av nätverk som mötesplatser. 

Där träffas kollegor från enhetens fem förskolor och diskuterar olika teman, ofta med utgångspunkt i 

pedagogisk dokumentation. Eftersom vår förskollärarutbildning i stort har genomsyrats av Reggio 

Emilia-pedagogiken, med utforskande arbetssätt och pedagogisk dokumentation som ledstjärnor, blev 

det ännu mer intressant att ta del av nätverket.  

                                                      
1 Begreppet används istället för han eller hon (Lenz Taguchi 2011:172).  

Vi väljer att använda hen i sammanhang i texten, där vi anser att könet är irrelevant. 
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Bakgrund  

För att få en bättre överblick och förståelse kommer vi i det följande ge en bakgrund till vårt valda 

tema för studien. Inledningsvis tänker vi presentera det likabehandlingsnätverk som vi studerat samt 

ge en bild av den svenska anknytningen till Reggio Emilia; framväxten av Reggio Emilia-inspirerade 

nätverk som en plats för att realisera vardagsnära demokrati. Därefter presenterar vi de lagar och 

styrdokument som ålägger förskolorna att arbeta med genus- och likabehandlingsfrågor. Sedan följer 

en historisk bakgrund till hur olika perspektiv på jämställdhet vuxit fram sedan 1970-talet, vilket 

möjliggjort för lagstiftning kring jämställdhetsfrågor och bidragit till olika genuspedagogiska 

inriktningar i förskolan. Till sist skriver vi även om den massmediala debatt om genuspedagogik som 

är aktuell, och som rimligen påverkar pedagogers syn på sitt arbete.  

 

Likabehandlingsnätverket och Reggio Emilia-inspirerade nätverk 

Det nätverk, som vi tar avstamp i, är ett genus- och likabehandlingsnätverk som pågått sedan hösten 

2011, i vilket en pedagog från varje avdelning inom förskoleenheten ska delta under ett år. Det är 

sålunda cirka 15 pedagoger som medverkar under en nätverksträff, som är två timmar lång och äger 

rum i en av enhetens lokaler under arbetstid. De har satsat särskilda resurser på likabehandlingsfrågor 

genom att ett utbildningsföretag hyrts in, som leder två-tre träffar. Därutöver håller enhetens ledning 

en träff. Företaget erbjuder utbildning i lagen om diskriminering och kränkande behandling och alla 

deras utbildningar har jämställdhet och normkritisk pedagogik som utgångspunkt. De hjälper till att 

konkretisera komplexa teorier och förskolornas likabehandlingsplaner via praktiska tips. Företaget 

erbjuder normkritiska övningar under nätverksträffarna, där även olika diskussioner förs kring utförda 

observationsövningar. Pedagogerna har dessutom fått kritiskt granska förskolornas befintliga 

barnböcker, och i samband med likabehandlingsnätverket har 15 normkritiska barnböcker såsom 

”Kalle som Lucia”, ”Lillzlatan och morbror raring” samt ”Jösta och Johan” köpts in.
2
  

 

Den svenska anknytningen till Reggio Emilia nådde sin höjdpunkt under tidigt 1990-tal, med 

uppstartandet av ett Reggioprojekt och ett Reggioinstitut. Detta Stockholmsprojekt, med Gunilla 

Dahlberg som vetenskaplig ledare, startades upp i ett försök att även i Sverige etablera en pedagogik 

som utgår från barnet, pedagogen och föräldern. Det var ur detta som en tanke om ett Reggio Emilia-

inspirerat nätverksarbete, med pedagogisk dokumentation som utgångspunkt, tog fart i några av 

Stockholms förskolor. Ett av syftena var att skrivningar om kompetenta barn, utforskande arbetssätt 

samt medkonstruerande pedagoger inte bara skulle bli fina ord på formuleringsnivå eller ytligt plan, 

utan även praktiseras på realiseringsnivå.  Att arbeta med pedagogisk dokumentation innebär att 

använda dokumentationen som underlag för kollektiva diskussioner och reflektioner mellan kollegor 

och barn. Det passar utmärkt som redskap i ett utforskande arbetssätt, då det handlar om att i relationer 

samkonstruera kunskap (Dahlberg, Moss & Pence 2001:162,190,204,217-222). Dahlberg och Moss 

(2005:126-136) skriver också om relationen mellan ”storpolitik” och ”minipolitik”
3
, där det första 

innebär politik på samhällsnivå, medan det andra innebär de vardagsnära förhandlingar och möten som 

                                                      
2 Information hämtad från konsultföretagets hemsida, offert, mailkorrespondens och intervjuerna 

3 Vår översättning av författarnas ord ”major” och ”minor” politics 
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sker lokalt, inom förskolans väggar. Traditionell partipolitik, ”storpolitik”, formar förskolan och dess 

pedagogiska praktik genom statliga medel, regleringar, förordningar med mera. Bakom detta finns 

idéer om hur ett samhälle bör vara och en bunt med teorier, traditioner, värderingar och förståelser 

som formar och rättfärdigar olika beslut. Författarna (2005:137-161) argumenterar för vikten av en 

”minipolitisk” arena inom förskolan, med en förskjutning från extern expertisdominans till 

partnerskap, där alla berörda i verksamheten görs delaktiga. Genom att sätta etiken först, med fokus på 

relationer och öppenhet och med pedagogisk dokumentation som redskap, blir förskolan en mötesplats 

som realiserar en vardagsnära demokratisk politik. Denna minipolitik ska skapa tillfällen för att 

synliggöra och medvetandegöra olika perspektiv och förgivettagna föreställningar. Vi förstår 

nätverksarbetet som startades upp via Stockholmsprojektet som en del av minipolitiken. 

Sammanfattningsvis har vi nu gett en bakgrund till likabehandlingsnätverket och även till Reggio 

Emilia-inspirerat nätverktsarbete och dess plats på en minipolitisk arena. 

 

Värdegrund, styrdokument och lagar 

Då vi kopplat nätverksarbete till den minipolitiska arenan, likväl påverkad av storpolitiken, blir de 

lagar och styrdokument som gäller för förskolan en viktig bakgrund för förståelsen av vår studie. Att 

den lokala minipolitiska arenan poängterades på 1990-talet kan möjligt även förstås mot bakgrund av 

att skolväsendet, under samma decennium, decentraliserades. Från att staten tidigare genom regel- och 

detaljstyrning inte bara angivit mål för för-/skolan, utan även hur dessa skulle genomföras, tog nu 

kommunerna över huvudmannaskapet. Förskolorna fick då själva, i en mål- och resultatstyrning, på 

lokal nivå bestämma över hur målen skulle verkställas. Ytterligare en viktig förändring var att 

förskolan 1998 fick sin första läroplan, i vilken dessa mål var ålagda. 2010 reviderades den samtidigt 

som förskolan blev en egen skolform och började lyda under skollagen (Andersson 2011:97,101, 

Björklund 2010:7). Dessutom började begrepp som diskriminering, kränkning och likabehandling 

införas, något som vidgade området för värdegrunds- och jämställdhetsarbetet i förskolan. Kapitel sex 

i Skollagen (SFS 2010:800) förordar ”Åtgärder mot kränkande behandling” och hänvisar i paragraf två 

till Diskrimineringslagen (SFS 2008:567:10) som bygger på sju diskrimineringsgrunder: kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Därtill ålägger diskrimineringslagen förskolan att årligen 

upprätta en likabehandlingsplan. Läroplanen formulerar i sin värdegrund, som vilar på demokratins 

grund, att inget barn i förskolan ska diskrimineras utifrån dessa diskrimineringsgrunder samt att 

förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller (Skolverket 2010:4-5). 

Diskrimineringsombudsmannen, Barn- och elevombudet och Skolinspektionen (2009:18) har utarbetat 

en handledning för att kunna utforma en likabehandlingsplan och menar att de främjande insatserna 

exempelvis kan handla om normkritisk eller genuspedagogisk kompetens. För att summera så finns det 

således ett antal förändringar som skett under de senaste två decennierna, som inneburit ett egenansvar 

för förskolan att realisera olika mål, avseende likabehandling och jämställdhet. 

 

Historiskt föränderliga perspektiv på jämställdhet i förskolan 

Det är sålunda ett krav, ålagt genom lag, att förskolan aktivt ska arbeta med jämställdhet och 

likabehandling exempelvis genom att upprätta en likabehandlingsplan. I det följande kommer vi därför 

att ge en kort historisk bakgrund till hur det ens är möjligt att ha ett sådant krav. Det gör vi genom att 
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visa hur olika perspektiv på kön och genusarbete vuxit fram sedan 70-talet och hur tillgången till nya 

teoretiska perspektiv, samt ett samarbete mellan politiken och akademin, möjliggjort detta.  

 

Barnstugeutredningen, som skrevs 1968-1972, var en omfattande utredning som innebar en rad 

reformer för förskolan och som har bidragit till att förskolans verksamhet idag ser ut som den gör. Den 

var ett initiativ av kvinnliga förskoleaktivister som ville utveckla den svenska förskolans teoretiska 

förankring. Under denna tid växte en ny kvinnorörelse fram och ett uttalat ideal om att forskning, 

utbildning och politisk aktivism behövde befrukta varandra formulerades. Från statligt håll skulle man 

nu förorda denna förening, vilket gjorde förskolan helt unik. I Barnstugeutredningen framställs flickor 

och pojkar ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, och sedan den skrevs har socialisationsprocessen 

alltmer betonats inom förskolan. Denna socialisationsprocess innebär att barn tillägnar sig identiteter 

som flicka eller pojke utifrån, där fokus främst riktas mot vad vuxna gör (Eidevald 2011:26,83, Lenz 

Taguchi, Bodén & Ohrlander 2011:7). Utvecklingspsykologin var inte något som bara präglade 

Barnstugeutredningen utan den har kommit att spela en dominerande roll i den pedagogiska praktiken, 

där den i princip blivit synonym med pedagogik (Dahlberg et al. 2001:56). Barnets utveckling 

betraktas med ett utvecklingspsykologiskt perspektiv som inneboende och naturlig, men då 

utvecklingspsykologin är en paraplyterm för många olika teorier framställs flickor och pojkar på olika 

sätt; ibland könsneutrala, ibland som om de utvecklas på olika sätt. Det är särskilt psykologen Piaget 

som haft stort inflytande i förskolan, där barns utveckling sker i faser, stadier eller steg och där varje 

fas innebär en högre grad av mognad. Innan denna mognad uppnåtts är pedagogiska insatser mer eller 

mindre onödiga. Trots att feministiska initiativ på 70-talet ledde till en utbyggnad och utveckling av 

förskolan, där könsroller började ifrågasättas, så blev det likväl – bland annat som ett resultat av den 

utvecklingspsykologiska dominansen – inte en särskilt prioriterad fråga och inte heller något som 

kopplades till pedagogisk praktik (Eidevald 2011:83, Ohrlander 2011:13).  

 

När vi under sent 1990-tal fick tillgång till nya feministiska teorier, exempelvis feministisk 

poststrukturalism, som vände sig emot ett utvecklingstänkande och idén om barns kön som 

essentialistiskt, var det möjligt att på allvar börja arbeta med genusfrågor i förskolan. Teorierna erbjöd 

istället en syn på kön som social konstruktion och därmed en föränderlighet. Förskolan har en lång 

tradition som arena för feminism och politisk samhällsförändring och med denna synvända 

förändrades situationen för förskolan, då den nu kunde få en jämställdhetspolitisk prioritering 

(Eidevald & Lenz Taguchi 2011:20,26-27, Lenz Taguchi 2011:177). Detta kan också förstås med 

bakgrund mot att regeringen 2003 tillsatte ”Delegationen för jämställdhet i förskolan”, efter att man 

märkt att förskolan inte uppnådde sina ålagda jämställdhetsmål. Delegationen fick i uppdrag att stärka 

och utveckla förskolans jämställdhets- och genusarbete (SOU 2004:115:7). Under tidigt 2000-tal gav 

Svaleryd (2002:14-15,61-63) ut boken Genuspedagogik
4
, där hon beskriver sina erfarenheter kring ett 

jämställdhetsprojekt, och förespråkar en kompensatorisk pedagogik. Hon hävdar i den att flickor och 

pojkar blir exempelvis duktiga respektive busiga till följd av människors vardagsföreställningar om 

olikheter mellan könen, och att barns val av lek är styrt av sociala och kulturella förväntningar på det 

egna könet.  Hon menar att det är viktigt att förskolan ska komplettera och kompensera för det som de 

respektive könen har behov av och annars inte får. Enligt Svaleryd är fördelen med att dela upp 

barngruppen i en flick- respektive pojkgrupp att man kan stärka barnens könsidentitet och samtidigt 

stimulera varje barns utmanande av stereotypa handlingar.  

                                                      
4 Då vi använder begreppet genuspedagogik under denna rubrik syftar vi till Svaleryds kompensatoriska genuspedagogik – för övrigt i 

uppsatsen används det mer som en ”allmän” term för ett genusmedvetet förhållningssätt (om inte annat anges). 
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Parallellt med detta växte dock en kritik fram mot detta könssegregerade arbetssätt, bland annat med 

motiveringen att en fokusering på särartsbaserade föreställningar om flickor och pojkar som två 

åtskilda grupper istället riskerar att upprätthålla tudelningen. Det var framför allt den normkritiska 

pedagogiken, som bygger på feministisk poststrukturalistisk teoribildning och queerteori, som växte 

fram som ett motstånd mot denna genuspedagogik och den har blivit alltmer etablerad inom 

förskoleområdet. Inom den normkritiska pedagogiken, i enlighet med feministisk poststrukturalism, 

görs kön på många olika sätt och här betraktas barn som aktiva aktörer i könsgörandet – vilket leder 

till att de borde göras delaktiga även i det praktiska jämställdhetsarbetet. Därför berör kritiken vidare 

att genuspedagogiken, trots dess fokus på pedagogerna, ändå i slutändan handlar om att förändra 

barnen. Den kan således tolkas göras på barnen, snarare än med barnen. Detta kan ses som ett resultat 

av den dominans som utvecklingspsykologin och olika socialisationsteorier haft och ännu har inom 

förskolan, där den vuxnes uppgift är att hjälpa barnet i utvecklingen och korrigera eventuella brister. 

Ytterligare kritik som den normkritiska pedagogiken fört mot genuspedagogiken handlar om dess 

avsaknad av ett intersektionellt perspektiv – ett perspektiv som inte endast betonar kön, utan där flera 

parallella maktordningar påverkar och hänger samman med kön, såsom ålder och etnicitet. Detta har 

resulterat i att det i Sverige sedan 2006 finns lagar som ålägger förskolorna att arbeta fram en 

likabehandlingsplan och ha ett fungerande likabehandlingsarbete, och därmed aktualiserat vikten av att 

förskolan ska arbeta med flera maktordningar. I svenska förskolor är det nämligen vanligt att man 

arbetar med antingen genus eller etnicitet och så vidare. Därtill handlar kritiken om att Svaleryd, trots 

att hon bitvis erkänner att flickor och pojkar kan vara på olika sätt, ändå med sin dikotoma 

utgångspunkt, skapar ett slags breddat mellanregister med möjlighet till endast ”lagoma” 

könsöverskridanden (Eidevald & Lenz Taguchi 2011:30-31, Dolk 2011a:49-50, Dolk 2011b:61, Lenz 

Taguchi 2011:174-177, Eidevald 2011:81).  

 

I linje med denna normkritiska pedagogik och med ett ifrågasättande av dominerande kompensatoriska 

tankar har Dolk (2011a:48-49), utifrån Butler, föreslagit en komplicerande genuspedagogik. Den 

handlar om att bråka med kategorier och granska normer och därmed skapa utrymme för att sätta 

pedagogiken, inte barnen, under lupp i det jämställdhetspedagogiska arbetet, för ständig förändring.  

Med denna komplicering blir det möjligt problematisera läroplansformuleringen om att motverka 

traditionella könsmönster, som därmed likt genuspedagogiken utgår från ett tudelat sätt att se på kön. 

Istället erbjuder Dolk en ny formulering, exempelvis ”förskolan ska främja många olika sätt att göra 

kön på” (s.59). Som ett ytterligare steg i denna komplicering har nu en rosa pedagogik börjat växa 

fram med utgivandet av boken med samma namn, där även det materiella ses som en del i 

könsgörandet (Lenz Taguchi 2011:189). Sammanfattningsvis har vi nu visat hur en rad olika teorier 

och genuspedagogiska arbetssätt vuxit fram sedan 70-talet och påverkat förskolan. Vidare hur det 

diskursiva skifte som ägde rum på 90-talet, där kön började betraktas som social konstruktion, snarare 

än något essentialistiskt, blev ett nytt incitament för att kunna göra förskolan till jämställdhetspolitisk 

arena. 

 

Massmedial debatt 

Som vi ovan har visat påverkas förskolan av storpolitiken genom lagar, förordningar, värderingar och 

politisk färg. Ofta framträder politiker i den massmediala debatten och genuspedagogiska frågor har 

fått stort mediepådrag (Bayne 2009:138). Det är en betydelsefull debatt som tar upp om det ens är 

möjligt att arbeta med jämställdhet och genusfrågor i förskolan. Debatten har förts i olika 
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debattprogram, bloggar, nätupplagor och andra sociala medier. Hur debatten i media fortskrider 

påverkar rimligen förskolepedagogers åsikter om detta, varför vi nu väljer att ge ett par exempel på 

vad som debatterats. 

 

Debatterna om begreppet hen har varit många på sistone och även relaterats till arbetet för jämställdhet 

i förskolan. Begreppet debatterades exempelvis under Kvällsöppet-avsnittet som vi refererat till i 

inledningen, där några argumenterade emot begreppet utifrån att det är en mänsklig rättighet att få veta 

sitt kön, med en respekt för biologin. Andra menade istället att begreppet är fruktbart, kanske främst 

inom förskolan, då det möjliggör för barn att identifiera sig på många olika sätt. Gynning (2012), 

programledare och bloggare, har nyligen rasat mot användandet av hen och fått uppmärksamhet i 

media. Hon menar att gud skapade oss som man och kvinna, och att hen-tramset bara kommer förvirra 

barnen. Debatten om hen är också något som de i ett nyligen sänt avsnitt av teveserien Solsidan (2012) 

skämtar om. Två av huvudrollerna letar förskola till deras dotter och väljer mellan tre förskolor, med 

olika profiler. I valet mellan en förskola med en uttalad blå ”bushörna” för pojkar och en rosa lugn 

hörna för flickor och en förskola med genusprofil, och en kanske något överdriven användning av hen, 

föredrar de den förstnämnda. I slutändan blir det dock en förskola med friluftsprofil. 

 

Matematikern Bergkvist (2012) är en aktiv bloggare i genusfrågor och hon menar att det könspolitiska 

projektet i förskolan är ett bisarrt genusvansinne och att genusvetare och -pedagoger förvirrar barn. 

Debattören och socionomen Claeson, som även hon länge debatterat i jämställdhetsfrågor, ifrågasätter 

genuspedagogiken och menar att den snarare är en ideologi än en vetenskap. Hon ifrågasätter om 

könsroller är förskolans angelägenhet och förstår, i utvecklingspsykologins namn, de pedagoger som 

gör motstånd mot läroplanen. Vidare menar hon att det är genusideologer som avskyr idén om 

utvecklingsstadier, som kämpat för att få det inskrivet i läroplanen att förskolan måste motverka 

stereotypa könsroller (Lagerwall 2012a).  

 

I denna massmediala debatt deltar som sagt även representanter från de politiska partierna. 

Miljöpartiet och deras förslag om att satsa flera miljoner på genuspedagoger till förskolorna är särskilt 

synligt, där andra partier antingen stödjer eller rasar emot det. Kristdemokraterna menar exempelvis att 

särskilda projekt för genuspedagoger i förskolorna blir märkligt, utifrån att det borde vara föräldrarnas 

rätt att själva välja vilken typ av förskola de önskar för sina barn (Lagerwall 2012b, Henriksson 2012). 

Som vi skrev inledningsvis blir den massmediala debatten rimligen en del av vad pedagogerna ser som 

självklart i sitt arbete och påverkar deras syn i dessa frågor.  

 

Forskningsöversikt  

Nedan följer en forskningsöversikt som är användbar och av relevans för vår studie, som handlar om 

hur pedagoger i ett likabehandlingsnätverk talar om kön/genus och normer. Det finns ingen forskning 

som direkt berör detta tema, men vi kommer primärt att ta upp relevant forskning som vi hittat kring 

nätverk i pedagogisk kontext. Då likabehandlingsnätverket äger rum i en Reggio Emilia-inspirerad 
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förskoleenhet så tar vi därefter upp forskning kring Reggio Emilia och könsperspektivet. Vi fortsätter 

med forskning om pedagogers perspektiv och görandet av kön samt slutligen om barns delaktighet i 

detta könsgörande.  

 

Nätverk och likabehandling 

I vår sökning efter forskning fann vi inte mycket skrivet om vad (Reggio Emilia-inspirerade) nätverk 

kan betyda för genus- och likabehandlingsarbete i förskolan. Vi fann däremot en artikel av Goldhaber 

(2007:74,79) som skriver om ett pedagogiskt nätverk i Vermont som startades med inspiration från 

Reggio Emilia. Hon menar att detta nätverk genererade kunskaper om barns lärande och resulterade i 

att deltagarna reflekterade över deras egna lärprocesser i en gemensam kompetensutveckling. Trots 

nätverkets kanske ringa konkreta resultat samt tids- och resurskrävande utfall, så påvisar det likväl 

betydelsen av möten och relationer mellan kollegor som önskar utmana gränser för det pedagogiska 

arbetet. Larsson och Löwstedt (2010:79-87) refererar till tidigare forskning om nätverk och menar att 

tilltron till organisationsformen är stor inom för-/skolans värld, men att dess förtjänster bygger på en 

myt om sambandet mellan lärandet i nätverket och de förändringar som sker i praktiken. De skriver att 

nätverk ofta framställs som användbart i just jämställdhetsfrågor, men menar dock att risken finns att 

nätverket blir en ”sluten klubb”, som varken leder till utveckling eller kollektivt lärande.  

 

Reggio Emilia och könsperspektivet 

Eftersom vår studie handlar om ett likabehandlingsnätverk inom en Reggio Emilia-inspirerad 

förskoleenhet blir det av relevans att presentera forskning om Reggio Emilia och könsperspektivet. 

Men först blir några ord om Reggio Emilia-inspirerade förskolemiljöer, i sammanhanget, intressant. 

Nordin-Hultman (2004:12-20,189) för, i sin avhandling, en kritik ur postmodernt perspektiv mot hur 

barn bedöms utifrån det hegemoniska utvecklingspsykologiska perspektivet, med fokus på brister. 

Med ett postmodernt perspektiv om att bli till som subjekt i olika sammanhang, snarare än att någon är 

på ett visst sätt, kan miljö och material ses som villkor för hur barn uppfattas. Studien handlar om hur 

barn förstår sig själva som subjekt i olika miljöer och hennes slutsats är att barns olikheter, och olika 

sätt att skapa mening, kräver variationsrika och heterogena rum. Hon ser det aktiva miljöarbete som 

sker i svenska förskolor, med inspiration från Reggio Emilia, som föredömligt. Därmed kan man säga 

att Reggio Emilias filosofi om göranden, kompetenser och tillblivelser öppnar upp för att tänka 

normkritiskt om barns kön. Däremot kommer Samuelsson (2010:10,12,49) fram till att Reggio Emilia 

egentligen har en okritisk syn på kön. Hon menar att många forskare kritiserar att Reggio Emilia 

missar ett könsperspektiv, där den tillsynes könsneutrala pedagogiken i själva verket är en chimär, då 

den står för en dold manlig norm och en stark särartsdiskurs - där dikotomin flicka-pojke ses som 

naturlig. Samuelsson ser genom sin genuskritiska läsning av Reggio Emilia-texter liknande tendenser. 

Hon menar att denna okritiska syn på kön framför allt blir anmärkningsvärd inom en pedagogik som 

annars vänder sig emot utvecklingspsykologins idé om att kunskap finns inuti barnet. 

 

Pedagogers perspektiv och görandet av kön 

Då vårt tema är pedagogers tal om kön/genus och normer så kan det vara intressant att ta del av 

tidigare forskning som behandlar just pedagogers syn på liknande frågor. Karlson och Simonssons 
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(2008:171-176) studie handlar om förskolepedagogers syn på olika sätt att arbeta med genusfrågor. 

Studiens främsta resultat visar att pedagogerna gav föräldrarna en viktig roll i arbetet, då de sågs spela 

en avgörande roll för hur deras barn agerar som flickor och pojkar, ofta utifrån traditionella könsroller. 

Pedagogerna ansåg sig behöva undervisa föräldrarna i genusrelaterade frågor. 

 

Eidevald (2009:2, 2011:200) visar i sin forskning, med hjälp av videoobservationer, snarare vad 

pedagoger gör i praktiskt pedagogiska situationer än undersöker pedagogers perspektiv. Han menar att 

förskollärare arbetar aktivt med att göra skillnad på gruppen flickor och pojkar och ser dem som 

särskiljda, vilket även påverkar hur de bemöter barn i olika situationer. De gör detta ”omedvetet” även 

när de tror att de inte gör skillnad mellan könen. Han resonerar kring detta bland annat utifrån att det 

som pedagoger ser i olika medier, där kvinnor och män ofta framställs som olika grupper med olika 

behov, blir en del av det som pedagogerna ser som självklart i arbetet med barnen.  

 

Bodén (2009:9,66,73,86-87) granskar i sin studie utvärderingarna skrivna av pedagoger i det projekt 

som genomförts av ”Delegationen för jämställdhet i förskolan”. Där undersöks vad pedagoger gjort för 

förändringar i den pedagogiska praktiken, för att skapa jämställdhet, istället för att studera pedagogers 

föreställningar. Pedagogerna hade själva aktivt önskat arbeta med jämställdhet i förskolan. Det 

framgår i studien att pedagogerna ansåg sig gjort en rad förändringar, där Bodén skiljer på 

kompensatoriska och könsneutrala åtgärder. Pedagogerna hade till exempel valt att aktivt delta i 

barnens lekar för att exempelvis få pojkarna att inta en ”flickroll” som de annars kanske inte gör – att 

få prova på det motsatta. Slutsatsen är att pedagogerna talar om flickor och pojkar som helt självklara, 

och särskiljda, grupper oavsett om de ser kön som social konstruerat eller essentialistiskt. Bodén 

menar att uppdelningen kan förstärka skillnader och leda till att barn behandlas olika. 

 

Barn som delaktiga i att ”göra” kön, motstånd och upprätthålla normer  

Det blir viktigt, utifrån vår utgångspunkt i pedagogers tal om genusarbete, att också ta med forskning 

kring barnens roll i sådant arbete, då detta också kan bli delaktigt i pedagogers ”tal om”. Blaise 

(2005:85,105) visar med sin studie att barn i en amerikansk ”kindergarten” tar en aktiv roll i att göra 

kön. Detta genom att socialt konstruera mening kring femininiteter och maskuliniteter, utifrån de 

genusdiskurser som finns tillgängliga för dem i deras vardagliga liv. Hon visar att barn använder sin 

förståelse av manligt och kvinnligt för att göra kön, medan de aktivt deltar i att upprätthålla eller 

opponera sig mot rådande normer och ideal. Hon ger förslag för praktiskt arbete; om pedagoger 

överger idén om att barns intressen är naturliga, oskyldiga eller könsneutrala så öppnas dörrarna för att 

göra barn delaktiga i jämställdhetsarbete, det vill säga arbeta med barnen. 

 

Martinsson (2007:67-68,75-79) granskar i sin studie tre texter; ”Den dolda läroplanen”, 

”Genusmaskineriet” och ”Att våga hoppa jämfota” utifrån frågan ”vem görs till politiskt subjekt 

respektive objekt?” Hon synliggör i texterna en tydlig vuxen-barn-dikotomi, som utformar förståelsen 

av den kvinnliga läraren som ledare och barnen som lotsade ”becomings”, och menar att vi måste 

utmana detta kategoriserande och konstruktionen av vuxenskap, av att veta bäst. I hennes material 

visar hon att barn ofta tystas ner och fråntas möjligheten att vara ”könsbråkare”, medan lärarna görs 

till betydelsefulla samhälliga normöverförare.  
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Martinsson tillsammans med Reimers (2008:21-27,166) granskar i en annan studie normer som råder i 

skolkontext och ifrågasätter även där den objektifiering som sker av barn när det kommer till normer. 

De argumenterar för att se barn som politiska subjekt, delaktiga i diskussionerna om vad en skola ska 

innebära. Vidare att det är bra att det finns lagar som skyddar mot diskriminering, men att det inte 

räcker – för vilka normer utelämnas eller förutsätts däri?  

 

En annan studie med relevans för vår undersökning blir Dolks (2007:1,27,30) examensarbete, där hon 

granskar vilka bakomliggande antaganden som finns i svensk feministisk pedagogik med fokus på 

förskolan. Hon vill med sin studie lyfta fram barn som aktiva deltagare i könsgörandet. Hon föreslår 

en komplicerande pedagogik hellre än en kompensatorisk pedagogik, med dess binära utgångspunkt. 

Med en komplicerande pedagogik ska vi som vuxna inte förändra en flicka som uppträder 

könsstereotypt, utan snarare granska och ifrågasätta rådande normer och tillåta olika läsningar av 

henne. Dolk (2011b:74) föreslår i sin artikel i boken ”En Rosa pedagogik” att Reggio Emilias 

utforskande arbetssätt, i linje med den komplicerande pedagogiken, skulle kunna användas i ett 

likabehandlingsarbete tillsammans med barn.  

 

Ambjörnsson (2011:10-11,124-127,190) granskar i sin undersökning vad färgen rosa betyder i vår 

samtid. Hon menar att färgen är en social konstruktion, vars innebörd har skiftat i olika tider, där den 

idag starka övertygelsen om att det är en ”tjejfärg” inte var densamma för sextio år sedan, då betraktad 

som en ”killfärg”. Hon skriver om en dominerade diskurs om det fria valet som i vår samtid definierar 

oss som kompetenta individer. Hon ifrågasätter detta fria val, då det parallellt med denna diskurs finns 

en rad andra diskurser som definierar hur man ”bör” vara som flicka eller pojke, där rosa lätt väljs bort 

av pojkar när de ”gör” kön på ”rätt sätt”. 

 

Syfte  

Syftet med denna studie är att, utifrån feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv, studera hur 

medverkande i ett likabehandlingsnätverk i en Reggio Emilia-inspirerad förskoleenhet, talar om sitt 

arbete kring kön/genus och normer. Därmed hoppas vi bidra med kunskap om vad ett 

likabehandlingsnätverk kan ge ifråga om diskursiva verktyg för att möjliggöra att idéerna omsätts i 

praktiskt arbete. Därtill är syftet att identifiera vad som kan tänkas begränsa arbetet i praktiken.  

 

Frågeställningar 

 

1. Hur talar deltagarna om villkor för att kunna arbeta med kön/genus och normer? 

2. Hur talar deltagarna om barns möjligheter att delta i arbetet kring kön/genus och normer?  

3. Hur talar deltagarna om nätverket och dess innehåll? 

4. Hur är vi själva med som aktiva agenter i det tal som produceras i intervjun? 
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Teoretiskt perspektiv och metod 

Den feministiska poststrukturalismens ”könade” utgångspunkt stämmer väl överens med vår fokus för 

studien. I denna hållning hävdas att vårt tillträde till verkligheten går via språket och att allt är 

språkligt eller diskursivt, varför diskursanalys och dekonstruktion blir ovärderliga metodologiska 

verktyg ihop med perspektivet. Teori och metod kan ses som sammanlänkande och vi väljer sålunda 

att presentera dem under samma huvudrubrik (Winther-Jørgensen & Philips 2000:10,15, Lenz Taguchi 

2004:60, Ohrlander, Palmer & Thelander 2011:144). Teorin kan betraktas som en diskurs i sig själv, 

som förser oss med en begreppsapparat. Den tillåter en etisk fantasifullhet och ger oss därmed 

möjlighet att intressera oss för olikheten mellan utsagor och betrakta deltagarna i studien som 

genomkorsade av diskurser – där individen har sin unika diskursiva verktygslåda men samtidigt utgår 

från kollektiva dominerande diskurser. Den gör oss sålunda känsliga för en mångfald av innebörder 

något kan ha för de medverkande, vilket vi anser blir intressant utifrån syftet. Teorin erbjuder oss även 

att gå bortom dikotomier som kommit att bli nästintill självklara, till exempel vuxen-barn eller man-

kvinna. Därtill utmanar perspektivet till förändring och gör oss på något vis säkra i en osäkerhet (Lenz 

Taguchi 2004:17-18,194-195, Davies 2003: 11,15). 

 

Feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv 

Modernism, postmodernism, poststrukturalism och feministisk poststrukturalism  

Nordin-Hultman (2004:36,44-45) har gjort en överskådlig indelning mellan modernitetens respektive 

postmodernitetens kunskapssyn. Ett sådant förfarande kan, enligt Lenz Taguchi (2004:21,53), vara 

problematiskt utifrån feministisk poststrukturalism, då teorin vänder sig emot ett polariserande 

tänkande, för att undvika att låsa fast dominerande diskurser. Det postmoderna handlar mer om en 

kritisk granskning av modernistiska diskurser, snarare än en ersättning av dem. Vi väljer dock ändå att 

följa Nordin-Hultmans figur, för att tydliggöra brottet mot moderniteten. En modernistisk 

kunskapssyn, som i stort överensstämmer med utvecklingspsykologiska teorier, bygger på 

lagbundenheter, objektiva fakta som finns ”där ute” samt en färdigkategoriserad och sann värld som 

avbildas via språket, som ses som ett lydigt redskap. Den postmoderna kunskapssynen bryter mot 

detta, där världen och verkligheten först uppfattas när vi via språket gett dem innebörd. Kategorier 

formas och bestäms av oss själva och språket är inte ett lydigt redskap, utan utgör istället 

förutsättningar för och bestämmer vad som är tillåtet att tänka, göra och tala om. Lenz Taguchi 

(2004:54-56,60) menar att även poststrukturalismen utgör ett brott mot moderniteten, men skiljer sig 

från ett postmodernt synsätt genom att betrakta allt som språk/diskurs, även ting och kropp. Betydelser 

av till exempel kvinnlighet och manlighet materialiseras genom kroppen, och kroppen som materia är 

alltså manifesterad genom innebörder i språket. Vidare skriver hon att det finns en mängd olika former 

av poststrukturalism, däribland den feministiska. Medan det strängt poststrukturalistiska perspektivet 

ser subjektet som ”dött”, är subjektet inom den feministiska poststrukturalismen helt centralt.  

 

Diskurser och makt 

Lenz Taguchi (2004:15,62-64) menar att det med begreppet diskurs i poststrukturella sammanhang 

avses innebörden eller meningen i talet om något, i det som sägs. Alltså vad vi menar och hur det 
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inverkar på vårt handlande. Därför blir diskursen väsentlig för vårt sätt att iscensätta, konstituera, vår 

omvärld på specifika sätt i specifika sammanhang, enligt betydelsen i diskursen. De meningsbärande 

diskurserna inom feministisk poststrukturalism skiljer sig från lagbundna strukturer dels utifrån att de 

ses som föränderliga och situationella, där olika överordningar fungerar olika i olika lokala 

sammanhang. Dels utifrån att man inte bara tänker sig den diskursiva makten utifrån och uppifrån, 

utan även inifrån subjektet själv, via ett tänkande och agerande i enlighet med förhärskande 

föreställningar. Det var Foucault som gjorde detta maktbegrepp tydligt. Lenz Taguchi (2004:142) 

exemplifierar detta med modersdiskursen, där engagemang i den privata sfären kopplas till 

kvinnlighet. Denna dominerande innebörd påverkar hur kvinnor förstår sin subjektivitet, och genom 

att ta huvudansvaret för barn och hem, använder de sig av den dominerande förståelsen av moderskap. 

Det vill säga; de använder diskursen, men blir också använd av den. Så länge som kvinnorna nyttjar 

diskursen, kommer den att fortsätta råda.   

 

Diskurser, enligt feministisk poststrukturalism, definierar och begränsar tankar och handlingar. Som 

individ görs man ständigt och blir till via diskurser. Diskurser producerar således makt, genom att 

alltid vara närvarande i tal och handlingar. Vissa diskurser är mer normerande än andra, så kallade 

dominerande diskurser, men det finns flera motstridiga diskurser som konkurrerar, och det finns 

motdiskurser som går emot det som ofta tas för givet. Diskurser reproduceras genom att de upprepas 

av människor i samspel, men betraktas sålunda som föränderliga (Eidevald 2011:101-104). Det kan 

dock bli svårt för en motdiskurs att gälla, då ett motstånd mot dominerande diskurser kan medföra 

repressalier för den enskilda individen (Butler 2007:218).  

 

Dessa definitioner av diskurs blir användbara för oss när vi försöker förstå hur de medverkande talar 

om det specifika sammanhang som likabehandlingsnätverket utgör, och hur det påverkar det praktiska 

genusarbetet. 

 

Kön/genus – ett multipelt subjekt, agentskap och positionering 

Lenz Taguchi (2004:27-29,59,69,71) skriver att diskurser är motstridiga och att dessa kontradikter kan 

finnas diskursivt inskrivna i ett och samma subjekt. Utifrån denna idé om motstridiga diskurser 

kommer den feministiska poststrukturella idén om multipla subjektiviteter. Hon menar att det 

feministiskt poststrukturalistiska subjektet därmed skiljer sig från det som inom en 

utvecklingspsykologisk diskurs kallas Jaget eller Självet. Dels har det psykologiska självet i stort varit 

könsneutralt, dels handlar det om att ta utgångspunkt i en essentialistisk tankefigur, med en naturlig 

och fixerad personlighet eller identitet.  

 

Det feministiskt poststrukturella subjektet görs och gör sig utifrån de betydelsebärande diskurserna 

och har sålunda ett diskursivt agentskap, det vill säga är inte en hjälplös marionett i de dominerande 

diskursernas våld. Subjektet kan, enligt Butler, förstås som konstruerat i och genom sitt diskursivt 

inskrivna tänkande eller handlande, och existerar därför inte utanför eller före dessa inskrivningar 

(Lenz Taguchi 2004:66,69,116). Med en feministisk poststrukturalistisk tankefigur kan individer 

positionera sig på många olika sätt genom att lära sig samhällets diskursiva praktiker och utvecklar 

sina subjektiviteter antingen i linje med, eller i motstånd mot, hur andra väljer att positionera sig. Detta 

agentskap möjliggör att se att barnet själv deltar i konstruktionen av kön (Davies 2003:11,13,17). 
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Butler (2007) som blivit den feministiskt poststrukturella subjektivitetsteorins förgrundsfigur, ställer 

sig frågan: ”… vad finns det för grund för att anta att identiteter är självidentiska, ständigt förblir 

desamma, besitter enhetlighet och inre sammanhang?” (s.67). Hon ifrågasätter den uppdelning som 

följer av att se självet som givet, det vill säga könets orubblighet i jämförelse med genus som kulturellt 

konstruerat och menar att det inte finns någon skillnad dem emellan. Kroppen är själv en konstruktion, 

som inte får betydelse förrän det markerats med genus. Hon ifrågasätter även det könsneutrala självet 

och hävdar att personer endast blir förståeliga genom att tilldelas ett begripligt genus. Därmed blir 

distinktionen mellan kön och genus, om subjektet är multipelt, omöjlig (Butler 2007:56,58).  

 

Detta blir vårt perspektiv på hur kön görs och hur subjektskapande kan ske, och sålunda den 

förståelseram utifrån vilken vi kommer att läsa och försöka förstå hur pedagogerna talar om kön/genus 

och barns agentskap i arbetet kring detta. Därtill tänker vi oss själva och pedagogerna som aktiva 

multipla subjekt som positionerade oss på olika sätt i olika ”tal om”.  

 

Insamlingsmetod och genomförande  

Vid diskursanalys är det vanligt att samla in material via intervjuer; halvstrukturerade eller 

ostrukturerade. Vi valde halvstrukturerade för att täcka alla teman och kunna svara på våra 

forskningsfrågor (Winther-Jørgensen & Phillips 2000:118). Med en poststrukturalistisk utgångspunkt 

kan dock inte språket som använts för att konstruera intervjufrågorna ses som stabilt, utan föränderligt 

från situation till situation och person till person, och frågorna kan därför ses som mångtydiga 

(Scheurich 1997 refererad till i Davies 2003:188). Trots att vi hade övergripande frågor och en del 

tilläggsfrågor så betraktade vi intervjun som en social interaktion skapad av bägge parter, och därför 

tillkom frågor beroende på samspel och kontext (för intervjuguide, se Bilaga 1). Vi var medvetna om 

att det inte var möjligt att genom intervjuer studera vad som hände under nätverksträffarna eller i det 

praktiska, då det ”bara” är vad pedagogerna säger som framkommer. Att observera och dokumentera 

hur samtalen fortlöper under själva nätverksträffarna, och se hur åsikter och tolkningar skapas i ett 

sådant samtal, skulle ha gett en annan inblick i nätverkets förlopp och processer.  

 

Genomförande och urval 

Vi valde att sitta med under den första nätverksträffen för denna termin, där vi presenterade oss själva, 

vår utbildning och uppsatsidé. Därmed fick vi en förberedande inblick i uppläggningen av nätverket, 

dess sammankomster, konsultföretagets roll och vilka teman som kunde aktualiseras. När vi skulle 

hitta deltagare till studien fick vi tips av den pedagogiska ledaren, för att få tag på deltagare som kunde 

tänkas vara intresserade. När vi tillfrågade dem ville de flesta delta men några tackade nej, vilket vi 

accepterade på en gång, och har endast valt personer med intresse av att delta. Vår initiala idé var att 

bara intervjua de som medverkar i detta års omgång av nätverket, men då en person från förra 

omgången visade ett stort intresse av att vara med, ändrade vi oss. Detta var möjligt då man inom 

diskursanalysen är mer intresserad av språkbruket än av individen själv. Denna utgångspunkt i 

diskursanalysen påverkade även vårt val av antalet intervjupersoner, då ett fåtal personers ”tal om” kan 

ge en lika berikande analys som flera hundra svar vid en enkätundersökning (Winther-Jørgensen & 

Phillips 2000:117). Vi utförde sex intervjuer, à cirka 30-40 minuter, med sex olika pedagoger och det 

var sålunda vi forskare och en intervjudeltagare som medverkade under varje tillfälle. Vi kallar 

pedagogerna för Tuva, Karin, Anna, Fanny, Åsa och Ingela. Deras roller på förskolorna spänner över 
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tre olika funktioner; barnskötare, förskollärare och ledning. Vi väljer att inte precisera mer, för att 

undvika att röja deras identiteter och använder oss av ordet pedagog som ett samlingsnamn för dem.  

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet/tillförlitlighet och validitet/giltighet är begrepp sprungna ur en modern eller kvantitativ 

forskningstradition, och syftar till att minska variationen och ge en objektiv bild av verkligheten. Då 

den postmoderna eller poststrukturalistiska forskarens främsta syfte inte är att ge en förenklad mätbar 

bild av verkligheten, utan istället fånga komplexitet och mångfald, blir dessa begrepp problematiska 

för oss att använda (Dahlberg et al. 2001:134-142). Vi mäter ingenting i vår studie och vi betraktar 

vårt arbete som en diskursiv konstruktion, där våra analyser och tolkningar påverkats av vår diskursiva 

inskrivning. Därmed ser vi att den är en möjlig framställning och att någon annan, med samma 

intervjuformulär, i en annan situation, i en annan tid, skulle skapa en annan bild. Vad vi dock kan säga 

är att våra analyser blir trovärdiga genom att vi tydliggör de perspektiv och begrepp som styr våra 

analyser, genom att genomförandet blir tydligt framskrivet och att vi tydligt reflekterar över våra 

intervjufrågor och vår egen roll (Kvale 1995:19ff).  

 

Som vi skrev ovan har vi inte stirrat oss blinda på intervjuguiden, utan mer betraktat det som en 

vägledare, och har ibland under den sociala interaktion som intervjun utgjorde ställt frågor som avvikit 

från formuläret. Detta kan enligt traditionell kvantitativ forskningstradition sägas hota tillförlitligheten, 

då frågorna bedöms efter huruvida de alstrat svar som är generaliserbara eller allmänt giltiga för den 

grupp man intervjuar. Om frågorna då ställs på felaktigt sätt så kan det följaktligen sägas hota 

giltigheten, eftersom de alltså inte mäter det som initialt skulle mätas. I all typ av diskursanalys ses 

dock inte detta som ett problem, då frågorna uppfattas som en del i interaktionen och vävs in i 

analysen – där det blir viktigt att betrakta hur de ställts. Detta ska man göra i analysen och på så vis 

bygger vi, som poststrukturalistiska forskare, in ”otillförlitligheten” i vår förståelse av materialet. Ett 

sätt att avgöra om en diskursanalys är valid är dessutom att se till sammanhanget, där analysen också 

ska sätta in diskursen i en typ av kontext (Winther-Jørgensen & Phillips 2000:120-123). Det gör vi 

genom våra skapade teman i resultat-/analysdelen och vi försöker därmed genomföra vår analys så att 

den kan bli trovärdig. 

 

Forskningsetiska ställningstaganden 

Den poststrukturalistiska forskaren är, enligt Davies (2003:187), medveten om hens makt i relation till 

intervjudeltagarna, det vill säga hur hens ord får betydelse i konstituerandet av den innebörd som 

sedan ges uttryck för. Båda vi författare till denna uppsats satt med under samtliga intervjuer, då detta 

gav oss en större möjlighet att till exempel ställa improviserande följdfrågor, kontrollera tidsram och 

omkringliggande faktorer utan att behöva avvika från lyssnandet. Vi var dock medvetna om vår 

maktposition och försökte via ett öppet kroppsspråk och information visa att vi inte betraktade oss som 

”förhörare”. Deltagarna fick bestämma plats och tid för intervjun, för att de skulle känna sig bekväma, 

och vi frågade även om lov om att få spela in intervjun. Vi informerade de som vi valde att ringa upp 

om att vårt arbete skulle beröra likabehandlingsnätverket, och sedan mer specifikt om syftet i början 

av intervjun. De fick information om rätten att när som helst få avbryta och dessutom om att uppsatsen 

kommer att publiceras. Samtliga deltagare har avidentifierats, med fingerade namn, och insamlat 

material har bevarats på ett säkert ställe, genom lösenordsskyddad dator. Dessutom ämnas materialet 
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endast användas i vårt självständiga arbete och till inget annat syfte, och insamlat material kommer att 

raderas efteråt. Vi har således tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002:5-14) forskningsetiska 

principer; samtyckes-, informations-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. För att erinra oss om att 

informera om samtliga krav, skrev vi dem överst på vår intervjuguide.  

 

Analysmetod och analysprocess 

Då vi har valt att utgå från ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv i vår studie, så har vi 

analyserat vårt insamlade material utifrån det. Det är en teori som i själv är metodkritisk, dels i den 

mening att det ingår att kritiskt granska sin egen roll som forskare, vilket vi gjorde. Dels för att en 

subjektiv tolkning alltid finns inbyggd, där man försöker visa öppenhet för andra sätt att förstå. Det har 

dock varit svårt att helt frigöra sig från den modernistiska strukturella tankefiguren och emellanåt har 

vi förmodligen i vår analys fastnat i generaliserande beskrivning, trots att det inte varit vår avsikt. Den 

poststrukturalistiska feminismen tillåter oss likväl, som vi tidigare har skrivit, att förstå denna 

motstridighet och en inskrivning i flera diskurser (Lenz Taguchi 2004:59-62). 

 

Transkribering 

Vi fick tillåtelse av samtliga att spela in samtalen och transkriberade dem sedan, vilket resulterade i 47 

sidor text sammanlagt. Redan under samtalen initierades analysen och vi valde sedan att göra 

transkriberingarna ihop för att samtidigt kunna samtala och starta vår kodning. Utifrån de utskrivna 

transkriberingarna ringade vi in betydelsebärande ord och formuleringar och identifierade/skapade 

diskursiva teman som vi läste ut från samtalen, i relation till våra forskningsfrågor. Vi letade efter 

dominerande diskurser som brukar omnämnas i litteraturen och som möjligt fanns ”inbäddade” i deras 

berättelser, exempelvis den utvecklingspsykologiska, men det var utifrån vår läsning och diskursiva 

förståelse som vi fann dessa. Vi konstruerade även egna, samt läste under analysprocessen om vårt 

material flera gånger och fick nya diskursiva förståelser. I en diskursanalys betraktas intervjun som en 

social interaktion, och vi transkriberade både frågor och svar, och analyserade bägge delar (Winter-

Jørgensen & Phillips 2000:121).  

 

Diskursanalys och dekonstruktion  

Enligt feministisk poststrukturalism får vi vårt tillträde till världen via språket, det vill säga språket 

avspeglar inte en verklighet ”där ute”. Enligt Winther-Jørgensen och Phillips (2000:7) finns det olika 

sätt att förhålla sig till diskursanalys, men det som är gemensamt för samtliga är att de utgår ifrån att 

våra sätt att tala om något inte på ett neutralt sätt avspeglar världen, utan istället aktivt är med och 

skapar och förändrar den. Vi startade vår diskursanalys genom att analysera diskursiva mönster utifrån 

de diskursiva verktyg som vi tolkade att deltagarna använde under intervjun. Som ett första steg 

ringades, som vi nämnt ovan, betydelsebärande begrepp in. Ord som ”steg”, ”små”, ”inte där” med 

mera hjälpte oss exempelvis att identifiera den utvecklingspsykologiska diskursen (Winther-Jørgensen 

& Phillips 2000:118, Hulth & Schönbäck 2011:120). Men vi tänker inte att utvecklingspsykologin 

bara finns ”där ute”, som ”avslöjats” som det rätta sättet att arbeta på, utan ser den som en diskurs, ett 

möjlighetsvillkor, för att kunna tala om dito och för att kunna omsätta idéer från nätverket i praktiken. 

Fokus i analysen var sålunda diskursen i sig, inte vad de medverkande ”egentligen” menade, då vi 
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aldrig kan nå verkligheten utanför diskursen (Eidevald 2009:76, Winther-Jørgensen & Phillips 

2000:28). Detta ville vi även förtydliga, alltså att det inte finns en verklighet som kan förvärvas 

utifrån, genom att i vår analys visa att pedagogerna kan vara sanna på olika sätt, det vill säga multipla 

(Lenz Taguchi 2004:71). Parallellt identifierade vi ”egna” diskurser, som kan ses som mer eller 

mindre dominerande, även det genom att ringa in formuleringar och ord som kan sägas bärande.   

 

Winther-Jørgensen och Phillips (2000:57-58) skriver att begreppet nodalpunkt, det vill säga ett 

privilegierat tecken kring vilket andra tecken får betydelse, lämpar sig som redskap i en konkret 

diskursanalys. En nodalpunkt organiserar diskurser och genom att lokalisera denna går det att utröna 

hur diskursen är diskursivt ordnad. När nodalpunkten i förbindelse med andra tecken i en 

ekvivalenskedja ges innehåll, tillåts man karaktärisera diskurser. Exempelvis får ordet uppdrag 

betydelse först tillsammans med ord som ”ålagt”, ”jobb”, ”läroplan” och ”skyldighet” – och sålunda 

kunde vi identifiera en uppdragsdiskurs. På liknande sätt identifierade/skapade vi olika normerande 

diskurser under vår analys. Ur diskurserna konstruerades sedan olika teman, som kunde relateras till 

de tre första forskningsfrågorna; ”Talet om yttre förutsättningar och krav”, ”Talet om barns 

möjligheter” samt ”Talet om att upptäcka” – under vilka vi organiserade de olika diskurserna.  

 

Vi använde även dekonstruktion, en metod introducerad av filosofen Derrida, på vissa ställen i 

analysen för att ytterligare förtydliga några diskurser. Inspiration har då främst hämtats från Lenz 

Taguchi (2004) som menar att dekonstruktion enkelt beskrivs som ”ett synliggörande av diskursiva 

bestämningar, maktförhållandet mellan dem och sedan en förskjuten innebörd – förändring; 

rekonstruktion” (s.187-188). Hon (2004:113) menar att det som tas för givet kan synliggöras och ges 

ny förståelse och innebörd genom att tillfälligt ersättas med en annan tankefigur – för att visa att det 

inte endast finns ett sätt att förstå något på. Vi har exempelvis försökt att dekonstruera en 

utvecklingspsykologisk tankefigur genom att först skapa en teckenkedja, utifrån att ställa de begrepp 

som vi ringat in som betydelsebärande på rad (Hulth & Schönbäck 2011:120), för att sedan tillfälligt 

ersätta den med en poststrukturell tankfigur. Vi har även skapat en teckenkedja vid ett senare tillfälle i 

analysen, och då valt att byta plats på för givet tagna positioner, för att ge den ny diskursiv innebörd 

och därmed undvika ett upprätthållande av normerande diskurser. Ett annat sätt som vi använt 

dekonstruktion på var att fokusera på sådant som rimligen valts bort, eftersom det säger något om vad 

som upplevs som det rätta. Det gjorde vi genom att skapa motsatspar (Bodén 2011:37).  

 

Resultat och analys 

Vi väljer att presentera resultat och analys tillsammans då vi, i enlighet med feministisk 

poststrukturalism, inte ämnar presentera ”sanna” resultat som sedan ska analyseras. I det följande vill 

vi primärt försöka synliggöra de olika diskurser som deltar under intervjuerna, vilket vi gör genom att 

skapa tre olika teman kring detta. Dessa presenteras i följande ordning; 1) ”Talet om yttre 

förutsättningar och krav”, 2) ”Talet om barns möjligheter” och slutligen 3) ”Talet om att upptäcka”. Vi 

ser dock inte dessa teman som skrivna i sten, utan diskurser från olika teman inverkar på varandra. 

Därefter vill vi också synliggöra och exemplifiera hur de olika, ibland motstridiga diskurserna, 
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genomkorsas i ett och samma subjekt. Till sist försöker vi illustrera hur vi själva var med i samspelet. 

Enligt ett poststrukturalistiskt perspektiv blir vi en viktig del i konstituerandet av mening, och 

intervjupersonerna betraktas inte som passiva subjekt, utan använder sig av forskaren lika mycket som 

forskaren använder sig av dem. Det ömsesidiga samspelet blir därför viktigt att visa, för att kunna 

förstå det ”tal om” som skapats i den specifika intervjusituationen (Davies 2003:198-199).  

 

Talet om yttre förutsättningar och krav 

Ett diskursivt mönster som vi kan se i det tal som träder fram i intervjuerna, och som vi i det följande 

kommer att presentera, handlar om olika former av yttre krav och villkor som kan tänkas påverka det 

praktiska arbetet och synen på nätverket.  Talet handlar då om det utökade skolsystemet, åtaganden, 

lag och läroplanen samt om skyldigheten att upprätta en likabehandlingsplan. Vi har identifierat en 

normerande uppdragsdiskurs som framträder i deras tal; ett tillgängligt språk eller diskursiv resurs 

som styr vad som gör det möjligt att samtala om i en kontext som rör genus- och 

likabehandlingsfrågor: 

 

I: … det är de viktigaste delarna i vårt uppdrag och också i det demokratiska uppdraget som vi har i 

förskolan (…) och vi är ju också skyldiga utifrån lag att ha en likabehandlingsplan (…) att det är 

viktigt å prata om dom hära äh sakerna så att man har ett gemensamt förhållningssätt (…) det 

[nätverket] är inte frivilligt… 

 K: … det ingår i vårt jobb, då måste man jobba med det oavsett som om man säger vilka bitar som 

helst, man börjar med dom minsta och det har vi i läroplanen (…) man markerar mer att förskolan är 

ju en del av skolan… å har läroplan, så jag tycker liksom att det är bra! 

A: … en procent att jag känner att det [uppdraget] är fel, då skulle jag inte va och jobba med barn… 

T: … det här är ju nånting som är ålagt och så att vi måste ha en likabehandlingsplan. Så är det bara! 

Nej, man kan inte säga ”nej, det [nätverket och likabehandlingsarbetet] tycker inte vi är roligt…” 

 

Detta går, utifrån feministisk poststrukturalism, att förstå som att uppdragsdiskursen sätter upp gränser 

för vad som är möjligt att tala om, och hur man som pedagog bör positionera sig på ”rätt sätt” i 

relation till sitt förskoleyrke och till de ålagda målen. I vår läsning av citaten blir det synligt att 

pedagogerna anstränger sig för att göra det under intervjun. Enligt feministisk poststrukturalism 

uppfattas verkligheten först när vi via språket gett den innebörd. Genom att tala i termer av ”det ingår i 

vårt jobb”, ”ålagt alla” och ”skyldiga utifrån lag”, tolkar vi det som att den verklighet, som för 

pedagogerna utgör den pedagogiska praktiken – definierad av uppdraget, skapas under intervjun. 

Uppdraget är en diskursiv makt som kommer uppifrån och utifrån, men det är genom att pedagogerna 

använder sig av diskursen i sitt tal som den kan sägas dominera och få makt.  De formella åtagandena 

förstår vi som en sådan självklar del av deras förståelse av vad det innebär att bedriva ett 

likabehandlingsarbete, att det nästan framställs som en förutsättning – inte bara ett krav – för att kunna 

realisera det. Det gemensamma förhållningssättet blir i detta ett villkor för att arbetet ska kunna 

genomföras, varför frivillighet blir helt otänkbart. Nätverket, där uppdraget diskuteras och bearbetas – 

det vill säga där uppdragsdiskursen på något sätt genom denna mer vardagliga produktion av samtal 

ges makt underifrån – kan därför rimligen tolkas som en plats där pedagogerna ska bli till som eller 

göras till medvetna uppdragsverkställare. Alla ska gå, då uppdraget är ålagt alla. Någon talar om att 

denna ofrivillighet, trots initialt motstånd, kan leda till att förutsättningar skapas för att kunna arbeta 

med likabehandlingsfrågor, där intresset för de här frågorna växer under nätverket: 
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I: Och vi sa, har sagt att likabehandlingsnätverket skulle gå ett år, eh, då var det några som var liksom 

”jag vill hellre gå på PIM” (…) Säkert tre, fyra stycken, så att eh, sen kan man ju undra vad det står 

för? (…) ”men gå i alla fall när [konsultföretaget] kommer…” och då ”ja, jag får väl göra det då!” 

och hon bara ”åhhh, det va sååå bra!” 

 

I citatet ovan skildras att likabehandlingsnätverket inte alltid prioriteras, utan att andra nätverk är mer 

intressanta. Nedan blir det också synligt att frågor om kön/genus i förhållande till andra 

likabehandlingsfrågor inte heller prioriteras, har prioriterats eller bör prioriteras:  

 

I: Man pratar mycket om genusarbete men det andra [kränkande behandling] är ju minst lika, det är ju 

ännu viktigare, kan jag tycka, inte att det är oviktigt men...  

I: … jag tänker att nu har vi ju håll’t på mycket med konflikthantering, kränkande behandlingar och 

såna saker, så jag tror, jag skulle ju vilja, vi har ju tittat på det här med pojkar och flickor, men att vi 

tar ett större grepp om det om man säger… 

Å: … ehhh människors lika värde, asså det är väl att se alla på samma grund känner jag, och att alla 

får samma förutsättningar och att alla får samma eh behandling, samma, jo, men det är nog alla, 

allting är lika oavsett vad, hur, liksom ursprung eller vad det nu kan tänkas vara. Genus kanske inte 

kommer in så där jättemycket i det (…) det var typ det enda vi jobbade med, så var det genus, det 

skulle gå som en röd tråd genom allting (…) eh, istället, för mig blev det lite för mycket!  

 

Ur de här citaten har vi identifierat/skapat två olika diskurser, närmare bestämt en 

likabehandlingsdiskurs som vi tänker definierar talet om likabehandlingsfrågor – som inte 

nödvändigtvis handlar om kön/genus; till exempel ”genus kanske inte kommer in så där jättemycket i 

det…” – och en genusarbetesdiskurs som istället formar talet om arbetet kring genus. Att tala om och 

arbeta med likabehandlingsfrågor behöver sålunda inte handla om kön/genus, vilket inte heller får ta 

en dominerade plats i arbetet. Diskurser definierar och begränsar tankar och handlingar, och när 

genusarbetesdiskursen inte får samma dominerande roll som likabehandlingsdiskursen i uppdraget, 

kan villkoren för att omsätta idéer om kön/genus i praktiken tänkas blir sämre. I vår läsning av det 

övre citatet nedan blir det synligt att pedagogen positionerar sig i motstånd till denna 

genusarbetesdiskurs, som även kopplas till den mediala uppmärksamheten kring begreppet hen. Talet 

om hen kan i detta sammanhang tolkas produceras utifrån något som vi identifierat som en 

massmedial diskurs. Det blir synligt att denna massmediala diskurs konkurrerar med 

uppdragsdiskursen om att ge innebörd till, och skapa villkor för, förskolepraktikens genus- och 

likabehandlingsarbete. Det verkar finnas en oro till att användandet av hen, som en yttre påverkan av 

media, urholkar uppdraget och det gemensamma förhållningssättet, alternativt framställs det som ett 

spännande tillägg till uppdraget, med referens till teveserien Solsidan:  

 

K: [Upplever du att det kan finnas några svårigheter med nätverket?] Inte med nätverket, men det här 

när man pratar genus! Senast när jag hade en diskussion med en kollega som börja’ kalla redan (…) 

dom kallar hen, alla barn. Men, har vi fått liksom, får vi göra det, eller är det ni bara som väljer det 

här? (…) Jag känner att ”oj, dom kanske prövar sig fram”, men jag vet inte (…) Och det där känner 

jag går i överdrift (…) det är inte nåt som vi har blivit åtsagd. 

T: … det är ju kul att upptäcka såna här saker. Då blir man ”aha!” eller bara såna här småsaker som 

att byta ut ord i sånger (…) ”En sockerbagare hen bor i staden…” Underbart! Ja, ja, det va bra! 

 

Kring talet om förutsättningar och krav har vi också identifierat/skapat en föräldramotståndsdiskurs 

som kan sägas verka i samtidighet med uppdragsdiskursen. Framför allt handlar talet om 
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föräldramotståndet om hur föräldrarna hanterar, eller snarare har svårt att hantera, deras söners sätt att 

göra kön utanför gängse föreställningar om hur en pojke ”bör” uppträda. När pedagogerna tillåter 

pojkar att göra motstånd mot de normer som de annars måste underkasta sig, berättar de om när 

föräldrar ställts sig avvisande till detta – det handlar om att klä ut sig i ”tjejkläder” och att dansa 

magdans. Det handlar också om föräldrar som klär sina döttrar i enlighet med stereotypa könsroller: 

 

A: … Pappan vart ju lite så här: ”Nej! Jag vill inte att ni ska tvinga min son att dansa magdans!” 

K: … igen det här att man ska förklara det här för föräldrarna, när man har ett barn som klär ut sig [i 

högklackat och kjol], som säger liksom att vi uppmuntrar han, att liksom ”det här är inte friskt”… 

F: … men föräldrar, vissa föräldrar har ju väldigt långt kvar att gå, alltså så är det ju med allt man 

jobbar med… vi har ju ett tankesätt som man jobbar med (…) men sen så kan… det undergrävas 

ganska mycket med föräldrar som jobbar åt helt motsatt riktning (…) när en flicka kommer i, med en 

klänning, prinsessklänning, asså så ska man bemöta henne med, med ett ”åh är den skön?”  

 

Trots att föräldrarna i talet framträder som en begränsning för att kunna förändra det praktiska arbetet 

avseende genus, så verkar uppdragsdiskursen dominera över föräldramotståndsdiskursen. När 

föräldrarna åberopar sina rättigheter att sätta upp villkor för arbetet så framställs uppdraget som mer 

rättmätigt – och alltid en legitim ursäkt för att inte lyssna till föräldrarnas krav. I talet om detta under 

intervjuerna tolkar vi det som att pedagogerna positionerar sig som legitima uppdragsverkställare i och 

via uppdragsdiskursen, i relation till föräldrarna. De måste förklara för föräldrarna, alternativt måste 

föräldrarna själva se till att de är insatta i förskolans uppdrag: 

 

K: Det är liksom, det beror på hur man argumenterar… hur man förklarar! Men det räcker, och det är 

mycket de åberopar på sistone (…) åberopar sina rättigheter (…) berättar hur vi ska jobba, och hur vi 

ska tänka kring barnen. Dom har jättemånga idéer, men tillslut, liksom: ”det är vi som jobbar här!”  

A: När man sätter in barn på förskolan måste dom ju gå igenom papper, hur de’ funkar, hur det 

funkar med likabehandlingsplan. Den finns tillgänglig till alla föräldrar, alla föräldrar ska ju läsa den 

(…) så vill jag att mitt barn ska va’ på förskolan, då är det så! 

 

En annan diskurs som vi identifierat/skapat utifrån pedagogernas tal är en som vi kallar 

förutsättningar-för-att-verkställa-diskursen, som kan sägas styra vad som i talet belyses som viktigt 

för att kunna delta i nätverket eller vad som går att göra i praktiken. Däri finns talet om tid, personal 

och ekonomi vilket framställs som lokala villkor för nätverkets existens. De talar inte om några 

nackdelar med själva nätverket, men hög personalomsättningen betraktas som hinder för att sedan 

kunna sprida idéerna vidare, liksom tidsbrist och gemensamma reflektionstider: 

 

Å: Tid och intresse skulle jag säga. Tidsbrist mest… 

I: … så var det nog [x] som berättade att hon hade jobbat, så mer tidigare, att man också tog in 

konsulter i handledning (…) Det va’ ju spännande. Och då fanns det ekonomiska möjligheter då, att 

göra det då… osså nu den här terminen… 

Å: … men det är inte att jag tycker att det är fel det vi gör där, men det är väl det att, jag känner att 

det kommer liksom inte vidare sen! 

F: … det är ju väldigt intressant att sitta på nätverk (…) men sen kommer man till jobbet, och där är 

det full fart! 

T: I så fall är det personalombyte ”hoppsan, alla som har gått det här har slutat” Typ så; ”nu måste vi 

börja om igen” 
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Även denna diskurs kan ses inverka med uppdragsdiskursen, där det ”ofrivilliga” uppdraget framställs 

som besvärligt när inte tiden räcker till – det är två diskurser som kan sägas gälla inom samma område 

och konkurrera om att ge innebörd till talet om villkor och krav. Uppdraget, speciellt avseende kön, 

konstrueras även som problematisk i förhållande till barns ålder: 

 

F: S’att det är lite svårt att sätta in dom [diskrimineringsgrunderna] som ett mål, allas lika värde vad 

gäller kön… för att barn inte riktigt är där! (…) det går inte liksom att jobba så med ett- till 

femåringar, det är ju väldigt långt borta känns det som… 

 

Vi skriver mer om detta – talet om barns möjligheter till delaktighet i genusfrågor, exempelvis i 

förhållande ålder – under nästa rubrik.  

 

Talet om barns möjligheter  

I feministisk poststrukturalism ses barnen själva som aktiva könsgörare och när barnen lärt sig 

samhällets diskursiva praktiker, som styr hur man ”bör” vara som pojke respektive flicka, så använder 

de denna förståelse för att kunna positionera sig på ett framgångsrikt sätt (Davies 2003:13). När 

utgångspunkten är att barn inte är passiva mottagare av normer, blir det viktigt att skriva om barnens 

möjligheter att delta i genusarbetet. Vi har redan i bakgrunden presenterat en stor diskurs som har 

blivit dominerade i förskolan, nämligen den utvecklingspsykologiska diskursen, men väljer att 

förtydliga den här. Lenz Taguchi (2004:41,66) menar att pedagoger, i enlighet med 

utvecklingspsykologiska teoribildningar om mognadsfaser och utvecklingssteg, sysslar med att 

identifiera barns brister i relation till dessa faser, snarare än deras multipla kompetenser. I vår läsning 

av citaten nedan, och det ovan, blir det synligt att utvecklingspsykologiska normer finns inbäddade i 

talet om barns möjlighet att förstå och hantera genusrelaterade och normkritiska teman: 

 

F: … vi har fått 15 böcker ur genusperspektiv då, barn… jag har läst då jag gick på nätverket, då var 

ju våra barn så små, så dom fat/ greppade inte riktigt det där (…) så enligt barnen finns det inga 

normer, dom har inte satt sina normer än … 

F: … nu börjar vi märka lite mer att flickorna är lite mer i köksdelen, än vad vi gjorde förut när dom 

var yngre, och sen om man går ytterligare ett steg, då blir det ännu tydligare… Flickor och pojkar, 

skillnad så 

F: … för mig är det viktigaste att barnen får stärkt självkänsla och självförtroende (…) För har dom, 

man det, då kan man ta mycket av det andra som ingår i genus, pojkars och flickors olika beteenden, 

bara du vet vilken du är som person (…) och kan man då liksom, implementera det i barnen, då kan 

dom ta det där… 

F: … som den här ”Lillzlatan”, dom förstår ju inte att det är ett homosexuellt par. Barnen har ju inte 

kommit dit, ja vet inte, det känns lite tidigt att introducera dom för det. 

 

Pedagogen kan, utifrån Butler, förstås som skapad i och genom sitt diskursivt inskrivna tänkande 

(Lenz Taguchi 2004:116). Den utvecklingspsykologiskt diskursiva inskrivningen och det språk den 

erbjuder kan tolkas försvåra att tala om små barns möjligheter till deltagande i praktiskt 

likabehandlingsarbete, avseende genus och normer, utifrån dominerande tankar om barns 

stadieberoende mognad.  I vår läsning av citaten blir det synligt att när hon använder sig av denna 

diskurs i talet, så fokuseras barnens oförmåga att ta till sig de normkritiska böckerna. Med en 

teckenkedja kan den utvecklingspsykologiska diskursen ytterligare tydlig- och synliggöras: ”inte 
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riktigt där” – ”inte kommit dit” – ”ytterligare ett steg” – ”veta vilken person du är”– ”lite tidigt” – 

”barn små” – ”inte greppat” – ”inte satt normer än”. Om vi ändrar på teckenkedjan till en 

poststrukturell tankefigur kan den istället se ut: ”i ständigt blivande” – ”göra sig olika”– ”aktiva 

meningsskapare” – ”tillgång till nya sätt att bli till eller nya sätt att positionera sig” – ”inte fått 

möjlighet att prova” – ”använda sig av normer”. Denna dekonstruktion med en annan tankefigur 

synliggör det för givet tagna och pedagogens diskursiva inskrivning. Det synliggör också tydligare hur 

en utvecklingspsykologisk tankefigur inte på samma sätt tillåter ett tal om barns möjligheter till 

delaktighet i ett genusarbete, men dessutom att den inte är den enda ”rätta” tankefiguren, och därmed 

en förändringspotential. Den utvecklingspsykologiska diskursen kan även tolkas producera ett tal om 

det biologiska könet å ena sidan och det sociala genus å den andra; vi tolkar det som att det handlar om 

det som sker i det inre, i ett könsneutralt Själv och att det yttre, genus, går att motstå med ett stärkt Jag 

– självkänsla. Det är sålunda inte fokus på att synliggöra normer eller på barns olika positioneringar, 

utan det är barnen som av den vuxne ska förändras: 

 

F: … det är ju för att killar börjar bli mer killar då. Och visst det ska man ju motarbeta … 

 

Talet handlar om att killars stegvis utvecklade ”killbeteende” ska motarbetas av vuxna. Motarbeta är 

ett ord som vi, utifrån Dolk (2011a:59), kopplar till läroplanens formulering om att ”motverka 

traditionella könsroller”, vilket innebär en dikotom utgångspunkt som lätt resulterar i ett 

kompensatoriskt arbetssätt. Vi identifierar utifrån detta en kompensatorisk genusdiskurs, som även blir 

synlig i det övre citatet nedan. Pedagogen skiljer på pojkars och flickors lekvärldar; det ena könet, som 

åtskiljt det andra, ska locka det andra ”till sin sida”. Det är de vuxna som ska lyfta flickornas roll och 

hjälpa dem att lära pojkarna ”deras” lekar. Även i det andra citatet blir de vuxnas förändrarroll tydlig: 

 

K: Vi ska lyfta flickornas roll i barngruppen (…) Flickorna bjuder in till flick/ nej det kallas inte 

flicklekar, men dom bjuder ju till dom lekar som kanske tjejer vill mest göra, så… och killarna visar 

vad dom kan (…) vi måste hjälpas åt att få in den där leken, som, som till dom här tjejer har rätt att 

leka liksom, leker som, ehm, som killar ska lära sig av. 

T: Å alla har ju skrivit i sin likabehandlingsplan, hur, hur dom ska göra, för att eh … implementera 

det hos barnen, för det är ju det som är viktigast! 

 

Talet om den vuxne som ”förändrare”, ”implementerare”, ”introducerare” eller ”hjälpare”, och barnen 

som mottagare, är så pass dominerande i dessa utsagor att vi identifierar/skapar en barn-som-objekt-

diskurs. Inom feministisk poststrukturalism fokuseras ofta det som valts bort och genom att konstruera 

ett motsatspar kan detta synliggöras. En synonym till ”implementera hos barnen” är att ”utföra på 

barnen” och då skulle ett motsatspar kunna se ut: utföra på barnen – arbeta med barnen. När man talar 

om att implementera likabehandlingsplanen hos barnen, beskrivs samtidigt att barnen inte är delaktiga 

i att utforma den. Detta tydliggör den barn-som-objekt-diskurs som formar talet om 

likabehandlingsarbete, i vilket barnens agentskap och möjlighet att delta reduceras. Även när en 

pedagog berättar om hur en pojke bråkar med normer och kommer till förskolan i klänning, kan barn-

som-objekt-diskursen tolkas begränsa henne att tala om det som ett aktivt könsgörande. Att han 

bemöts av elaka uttalanden framträder inte som ett uttryck för hur barn, genom repressalier, återskapar 

dominerande diskurser. Det framställs som en utmaning för de vuxna, där barnen ånyo anses vara för 

små för att bli delaktiga:  
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Å: … när han då varit så modig att han nu kommer hit i dom kläderna [klänning] han vill ha, å sen får 

han typ en miljon kommentarer uppslängda i ansiktet när han kommer (…) eftersom barnen typ, asså 

typ taggarna utåt mot honom och ska påpeka att han har tjejkläder på sig å att dom är rosa (…) å då 

kan jag känna så här att då har vi kanske inte kommit så långt med det här (…) jag kanske bara kan 

prata för min egen avdelning faktiskt och våra är ju så himla små, så att för mig kan jag känna att det 

är lite svårt att jobba med det… 

 

Ibland ges dock uttryck för att pedagoger inte ens borde agera – där barnen bör ges möjlighet till ett 

fritt val i barnens ”fria värld”. Eventuella åtgärder, i namn av ett genusarbete, formuleras stundvis som 

påtvingande och överdrivna. Pedagogerna talar om ett frihetsideal; barns möjlighet att få välja utan 

vuxna pekpinnar, och vi identifierar utifrån det en frivalsdiskurs som deltar i samtalet:  

 

F: … sen om flickor vill leka med dockor, då måste dom få göra det. Jag har lite svårt för det här att 

man ska påtvinga nånting annat… 

F: … för dom [barnen] är ju världen ganska fri… 

Å: För mig är genus inte att man ska sitta å uppmuntra en pojke att använda klänningar  (…) att om 

han vill så ska han få det… 

K: … får man inte va en tjej nuförtiden, får man inte va kille?  

 

Frivalsdiskursen kan tolkas producera ett tal om barn som agenter i en fri ”barnvärld”. Även i 

feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv tillskrivs barn agentskap, men likväl kan det fria valet 

ifrågasättas utifrån samma teoribildning, då vi alltid är diskursivt styrda. Inom detta sätt att tänka, 

väljer barn varken fritt när de ”väljer” enligt dominerande normer, eller när de gör motstånd mot 

dessa. Vi ser spår i talet av detta agentskap, där pedagogerna ihop med barnen, utifrån de normkritiska 

böckerna, reflekterar kring normer och olika sätt att vara flicka och pojke, mamma och pappa:  

 

A: … när man sitter och läser en bok om två giraffer och säger ett barn ”ah, men där är pappan”, 

”jaha, men varför tror du att det här är pappan?”, ”ja, men han har ju en va hettere fluga… ja”, ”jaha, 

men mamma kan också ha fluga…” Att man utvecklar det!  

I: Att jobba normkritiskt kan ju vara tänker jag att med barnen, att man läser andra typer av sagor 

tillsammans med barnen än vad man vanligtvis gör och sen reflektera med barnen kring de här 

böckerna (…) att ge barnen andra bilder av vad en flicka kan vara och vad en pojke kan vara. 

 

Pedagogerna talade även om utforskande miljöer, och där finns möjligen även spår av en 

komplicerande genusdiskurs (Dolk, 2011a:57-59). Här är det inte barnen som ska förändras, utan talet 

handlar istället om hur pedagogerna riktar blicken mot den pedagogiska praktiken, prövar och 

analyserar olika utformanden av miljöerna – utifrån gränser eller möjligheter som miljön utgör: 

 

K: … så kanske man kan strukturera så att allt finns i ett rum, man kan ha dockor i bygget (…) Alltså 

ja, miljö och material, vi fortsätter att utveckla det här, våra hörnor och sånt (…) vi är inte klara i dom 

diskussioner (…) så fort det kommer en föreläsning eller ett nätverk, så köper man inte allt när man 

jobbat länge, men man, men då kommer dilemman in liksom, då börjar man diskutera… 

 

Hon talar om att kontinuerligt utveckla och förändra miljöer, att inte fastna. Att aldrig blir klar i 

resonemang kring miljöernas utformande och om att nätverket bidrar med näring till dessa 

diskussioner, dilemman. Även en annan pedagog talar om miljön på detta ”komplicerande” sätt: 
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T: För att när vi, när han, när han pratade om miljö till exempel… i slutet av förra året, det var liksom 

inget vi kände igen… Nä! Utan jag tänker att vi redan gjort alla de förändringarna på nåt sätt *fniss*. 

Vad tycker vi om en könsneutral miljö, men sen kan man ju också ifrågasätta vad en könsneutral 

miljö är (…) Är det allting som är pojkaktigt som är könsneutralt? Men sen kan man ju också inte 

bara luta sig tillbaka ”ååå, vi har en sån könsneutral miljö; alla kan va överallt, det är bygg, och det är 

vatten och det är lera, det är teckning och allt det här. Men sen tänker man ”var är barnen någonstans 

då?” Upptäcker man då kanske genom sina observationer att det är bara är pojkar i bygg- och 

konstruktion, då måste vi kanske tänka till och prata med barnen; ”vad vill man ha?” 

 

Den komplicerande genusdiskursen kan även tolkas möjliggöra ett reflekterande kring könsneutralitet 

och ett ifrågasättande av en manlig norm i denna könsneutralitet. Talet om miljön handlar här även om 

att upptäcka och om att prata med barnen. I deras framställning av miljöerna verkar de se barnen som 

aktiva subjekt som ska erbjudas många olika sätt att positionera sig i relation till material och miljö, 

som betraktas som föränderligt. En annan diskurs som erbjuder möjligheter att tänka kring miljö på ett 

utforskande sätt identifierar vi som en Reggio-Emilia-diskurs, vilken även erbjuder ett 

dekonstruerande av den utvecklingspsykologiska diskursen och tillfällen att upptäcka något nytt 

(Dahlberg et al. 2001:150,216,226). Det skriver vi vidare om under nästa rubrik. 

 

Talet om att upptäcka 

I det följande kommer vi att visa hur normkritiskt tänkande framträder i pedagogernas tal om 

nätverket, där vi identifierar/skapar diskurser som vi förstår som motdiskurser till ett mer förhärskande 

sätt att tänka.  Konsultföretaget erbjuder utbildning ur en normkritisk pedagogik och i talet om 

nätverket identifierar vi en normkritisk diskurs, och vi förstår pedagogernas tal som konstruerat i och 

via denna diskurs. Förutom de normkritiska böcker som köpts in till förskolorna berättar pedagogerna 

att de fått i uppgift att kritiskt granska barnböcker som redan finns i verksamheterna. De har bland 

annat upptäckt en tydligt manlig norm efter att ha funderat kring böckernas huvudroller. De har även 

fått kritiskt granska leksakskataloger, och uppmärksammat för givet tagna normer däri:  

 

T: … vad har vi för böcker? Vad är det för huvudroller? Varför är alla djur pojkar eller vad det nu är 

för nåt…? Det är ju rätt så kul också, att upptäcka såna saker; pojkarna har inga kläder och flickorna 

har rosett och jättelånga ögonfransar – fast dom är möss (…) Det är ju kul att upptäcka såna saker! 

Då blir man ju ”aha!” 

I: … vi titta i till exempel, eh, leksakskataloger. Jag tror inte många tänker på hur det ser ut i 

leksakskataloger. Rosa sidor alltså det här, alltså man, också tittar man på pojksidorna och så pratar vi 

om hur det här påverkar, påverkar barnen och hur det speglar samhället i stort och såna saker. 

 

Pedagogerna skildrar även en normkritisk övning som de utfört under nätverksträffarna, då de fick en 

lapp med olika beskrivningar av personer på, som de skulle identifiera sig med och agera i relation till: 

 

I: … alla fick små lappar där det stod att ”du är en vit 50-åring, kvinna som är akademiker, utbildad”  

(…) ”du är eh funktionshindrad, arbetslös” (…) och så skulle man leva sig in i den rollen och skulle 

vi stå här ute i hallen *fniss* å… osså ställde han olika frågor å så fick vi ta ett steg framåt om, var vi 

befann oss nånstans i hierarkin i samhället och det var ju bara så *chockartat ljud* … man ba kände 

att man hade den lappen och stod längst bak och… ”a, a, så här är det för en del”  

T: Uppgifterna är ju samma som förra, som det här med normkritiskt tänkande där ute i hallen. Det 

får ju en att tänka till (…) Vad man tänker om saker och ting, hur cementerat det är (…) Jag bara 
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tänkte på han som bodde på Solsidan och va VD och vem var det som sa att han inte var 

rullstolsburen? Så är det ju! 

Å: Oj! Jag tycker den va jättebra (…) man fick en liten väckarklocka där faktiskt! 

 

Enligt feministisk poststrukturalism blir individen ständigt till och görs genom diskurser som 

artikuleras i den specifika kontext som hen befinner sig i. I citaten blir det synligt hur pedagogerna, 

under talet som handlar om nätverket och dess normkritiska uppgifter, blir till som förundrande och 

upptäckande pedagoger. Samtidigt talar de om en liknande process i den kontext som nätverket utgör; 

”då blir man ju ’aha’!”. ”Oj”, ”tänka till”, ”upptäcka”, ”väckarklocka” och ”jag tror inte att många 

tänker på…” ser vi som betydelsebärande ord och fraser i talet om detta, som tyder på att det 

normkritiska tänkandet är något nytt – en motdiskurs mot en annan kanske mer förhärskande 

tankefigur. Vi identifierar/skapar sålunda utifrån dessa uttalanden en wow-diskurs eller 

medvetandegörandediskurs, som troligtvis möjliggjorts av den normkritiska diskursen med nya 

upptäckter. Övningarna erbjuder deltagarna en möjlighet att få prova olika positioner i samklang med 

lapparnas beskrivningar och ta ställning till hur olika parallella maktordningar samverkar. ”… och 

vem var det som sa att han inte var rullstolsburen?” tyder på hur denna aspekt utelämnats i Tuvas 

förståelse av personen på lappen. Den innebörd hon lägger i att vara VD från Solsidan påverkar hennes 

handlande och får henne att iscensätta VD:n utan funktionshinder – något som nätverkets normkritiskt 

diskursiva verktyg verkar få henne att upptäcka och förundras över.  

 

Funderingar kring miljön visar hur Reggio-Emilia-diskursen, som vi tidigare introducerat, deltar i 

samtalet. I denna Reggio-diskurs så värdesätts utforskande miljöer, något som de medverkande anser 

att de kommit längre med än vad konsultföretaget kan ge verktyg för. Det som konsultföretaget verkar 

erbjuda att upptäcka och synliggöra är ett könsligt perspektiv och normer som definierar vad flickor 

och pojkar ”bör” leka med; är det bara pojkar i byggrummet? Pedagogerna berättar om observationer 

de under nätverket fått i uppgift att göra, som syftar till att synliggöra eventuella könsmönster i 

barnens användande av miljöerna, som de sedan tar med till nätverket för kollektiv reflektion och 

diskussion. De talar om hur detta ger dem olika perspektiv, väcker nyfikenhet samt olika dilemman 

som de måste arbeta med ute i verksamheterna. Vi tolkar det som att den normkritiska diskursen, 

tillsammans med Reggio-Emilia-diskursen, erbjuder en möjlighet att tänka kring miljö på ett 

utforskande sätt, och samtidigt upptäcka och bli medveten kring hur normer som definierar kön 

påverkar hur barnen använder miljön – det som vi tidigare presenterat som en komplicerande 

genusdiskurs. Det är inte bara talet om miljön som kan sägas vara definierat av en Reggio-Emilia-

diskurs, utan den kan även sägas styra hur pedagogerna talar om arbetsformen nätverk med kollektivt 

reflekterande – med utgångspunkt i nedskrivna observationer:  

 

I: Man får som observationsuppgifter, sen skulle man reflektera med sina kollegor här på nätverket 

T: Viktigast? Ja, alltså det är ju diskussionerna och ha med sig näring å också att tänka att om man 

har med sig en uppgift, man har lite brännblåsa i rumpan… 

F: Ja det var ju lite därför jag sökte mig hit (…) när man har jobbat så här länge, då behöver man lära 

sig nya saker (…) få bryta lite, få tänka lite nytt…  

 

I linje med ett feministisk poststrukturalistiskt perspektiv så kan likabehandlingsnätverket betraktas 

som ett specifikt sammanhang, i vilket deltagarna slår ”kullerbytta i huvudet” i enlighet med den 

normkritiska diskurs och wow-diskurs som där råder, vilka avgör innehållet i diskussionerna: 
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T: … man börjar tänka och börjar diskutera; ”två mammor, men måste det finnas en pappa till 

exempel?” Vad är normerna? (…) ”Man har ju donerat en spermie, är man pappa då?” (…) Det är ju 

underbart att göra en kullerbytta i huvudet (…) Vad är en familj? 

 

Det blir tydligt i de medverkandes framställning eller tal om nätverket att det erbjuder dem möjlighet 

att upptäcka, diskutera, reflektera och tänka utanför ”cementerade tankar” och normer. En ger även 

uttryck för att hon sökt sig till denna enhet, just för att få tillgång till nätverk. Övningarna blir en 

”brännblåsa i rumpan” – möjliggör och skyndar på förändring. 

  

Genomkorsande diskurser i multipla subjekt 

Som diskursanalysen visar, med identifieringen av diskurser som finns i pedagogernas tal om och 

framställning av nätverket och det praktiska arbetet, så finns det inte bara en diskurs närvarande, utan 

många, situationella och ofta motstridiga. Ibland kan dessa diskurser utrönas i ett och samma subjekt, 

vilket med feministisk poststrukturalistisk förståelse visar på idén om multipla subjektiviteter. Detta 

tänker vi tydliggöra under denna rubrik, hur dessa diskurser genomkorsar ett och samma subjekt – 

vilket vi gör med tre specifikt talande exempel.  

 

Tuva som till största delen gav uttryck för sådant som kan tänkas definieras av en normkritisk diskurs 

– måhända som starkast i samspelet med andra inom samma nätverk och under intervjun – verkar 

samtidigt till viss del formas diskursivt av ett språkbruk som ”gör barn till objekt”, genom 

formuleringar som “implementera hos barnen.” I talet om den pedagogiska miljön så ger hon uttryck 

för att de på förskolorna, vilka är Reggio-Emilia-inspirerade, har kommit längre i utformandet av 

utforskande, allsidiga och könsneutrala miljöer än vad konsultföretaget med sitt normkritiska 

”genusinnehåll” kan ge och har gett. Samtidigt är det som att hon kommer på sig själv mitt i 

resonerandet, börjar ifrågasätta vad som är könsneutralt, och menar att observationerna som 

konsultföretaget gett i uppgift hjälpt till att uppmärksamma könsliga aspekter. Det är som om hon 

genomkorsas av två diskurser – den normkritiska diskursen och Reggio-Emilia-diskursen. Det verkar 

som om hon lyckas få dessa diskurser att komplettera varandra och vi kan sålunda identifiera ännu en 

diskurs inom ett och samma subjekt, nämligen en komplicerande genusdiskurs, som erbjuder henne en 

subjektsposition som normkritisk reggioemilia-inspirerad-genuspedagog. Vi tolkar det alltså som att 

Tuva är inskriven i flera samtidiga, ibland motstridiga, diskurser. 

 

Fanny sökte arbete i enheten för att få tillgång till just nätverken. Hon talar om innehållet och 

diskussionerna i dessa som viktiga och intressanta, och att hon där får tillgång till olika infallsvinklar; 

”det är ju väldigt intressant att sitta på nätverk och jobba och utbyta tankar och jag tycker ju verkligen 

att sånt här är jätteroligt.” Samtidigt ger hon flertalet gånger uttryck för att barnen inte är gamla nog 

för genusarbete – det är svårt att omsätta idéerna i praktiskt arbete. Här blir den multipla 

subjektiviteten tydlig; hon kan här tolkas som genomkorsad av minst två samtidigt verkande diskurser 

– Reggio-Emilia-diskursen parallellt med en stark utvecklingspsykologisk diskurs. De kan tolkas bli 

mer dominerande och framträdande beroende av vilken kontext hon talar om – nätverket respektive 

det praktiska arbetet med barnen. De meningsbärande diskurserna inom feministisk poststrukturalism 

betraktas just som situationella. 
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I Karins tal blir en kompensatorisk genusdiskurs tydlig när hon berättar om hur pojkarna ska lära sig 

av flickornas lek. I en och samma mening avbryter hon sig ”flick/ nej det kallas inte flicklekar…” och 

försöker förklara detta på ett annat sätt. Detta tolkar vi kan spegla en konflikt mellan olika diskurser, 

där hon försöker rädda situationen genom att ändra sitt påstående. Någonstans kanske nätverket 

bidragit med en så stark normkritisk diskurs, som i denna intervjusituation blir tydlig och verkar i 

samtidighet med den kompensatoriska i ett och samma subjekt. Talet om miljöerna handlar om 

utforskande och prövande medan hon i talet om hen ställer sig skeptisk till ett utforskande av ordet, 

med en motivering utifrån uppdraget; de är inte ålagda att använda det. Här kan olika diskurser sägas 

genomkorsa samma subjekt; den kompensatoriska genusdiskursen, uppdragsdiskursen, den 

massmediala diskursen och Reggio-Emilia-diskursen samt den normkritiska diskursen, och konkurrera 

om att ge innebörd till talet om praktiskt arbete avseende genus och normer. 

 

Intervjusituationen – vi själva som aktiva agenter i studien  

Vi kommer här att ge exempel på hur vi själva var aktiva agenter i de diskursiva mönster som 

skapades under det samspel som intervjusituationerna utgjorde; vilka olika subjektspositioner som 

möjliggjordes i det tal som producerades under intervjun. Vårt syfte var att undersöka hur 

medverkande i ett likabehandlingsnätverk, det vill säga pedagoger, talar om sitt arbete kring kön/genus 

och normer. Vi har tolkat det som att barnen stundvis görs passiva i förhållande till dem som vuxna i 

ett sådant arbete. Då vi betraktar oss själva som aktiva agenter i samspelet, så menar vi att de frågor 

och formuleringar som vi bidrog med skapade olika möjligheter att bli till som pedagog i intervjun. 

Med våra frågor var vi rimligtvis med och skapade pedagogerna som auktoriteter utifrån en vuxen-

barn-dikotomi – en vuxensdiskursens makt i förhållande till de barn som vistas ute i förskolorna 

(Davies 2003:13), alternativt en barn-som-objekt-diskurs såsom vi identifierat/skapat den. När vi 

tydligt berättade att det var pedagogernas perspektiv vi efterfrågade kan vi ha skapat en förväntan om 

den vuxne som expert eller överförare av ”rätta” jämställdhetsideal, där pedagogerna iscensatte deras 

vuxenposition i relation till barnen och positionerade sig via denna vuxendiskurs. När vi frågade om 

de kunde berätta om hur nätverket har påverkat det praktiska arbetet, kan tänkas att frågan i sig 

skapade en diskursiv föreställning om att det är pedagogerna som ska applicera arbetet på barnen ute i 

förskolorna.  

 

Vi hade inga direkta frågor om barnen i vår intervjuguide men under ett samtal kändes frågan, i 

sammanhanget, viktig att ställa – under talet om normkritisk pedagogik; ”En fråga som jag kom på 

spontant så här; barnen? Hur involveras dom i ert arbete, i likabehandlingsfrågor?” och svaret blev; 

”… alla har ju skrivit i sin likabehandlingsplan, hur, hur dom ska göra för att, eh, implementera det 

hos barnen...” Genom att i en dekonstruktion ringa in betydelsebärande begrepp, som får olika 

diskursiv innebörd i relation till andra begrepp i en teckenkedja, vill vi visa hur en vuxen 

överförarposition skapades under denna dialog. Teckenkedjan “involveras” – “barnen” – ”ert arbete” – 

”implementera” – ”hos barnen” får oss att associera till dikotomierna vuxna-barn, oberoende-

beroende, överförare-mottagare, subjekt-objekt, aktiv-passiv. Det blir ännu tydligare om vi byter plats 

på positioner som tillskrivs vuxna å ena sidan och positioner som tillskrivs barn å andra sidan – för då 

blir maktförhållandet det motsatta. Det som vi annars tar givet synliggörs, vilket möjliggör att gå 

bortom kategorierna. Då blir teckenkedjan istället ”involveras” – ”vuxna” – ”barnens arbete” – 

”implementera” – hos pedagogerna”. Den nya teckenkedjan blir nästan lite ”lustig”, vilket tyder på att 
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den första teckenkedjan betraktas som mer självklar. Vi som aktiva subjekt ihop med pedagogerna kan 

tolkas ha aktiverat en barn-som-objekt-diskurs, i det kollektiva samspel som intervjun utgjorde. 

 

Vi har tidigare visat att det finns flera diskurser som deltar och konkurrerar i samtalet. Däribland en 

likabehandlingsdiskurs och en genusarbetesdiskurs, som definierar vad som är möjligt att prata om och 

producerar olika tal om arbetet. Vi har tolkat det som att likabehandlingsdiskursen skiljer sig från den 

version av arbetet som genusarbetetsdiskursen skapar. Att pedagogerna definierar arbetet på olika sätt, 

och inte nödvändigtvis talar om genusarbetet som inkluderat i ett vidare likabehandlingsarbete, kan 

möjligt ses som en produkt av intervjufrågorna. När vi ställde den initiala frågan delade vi själva på 

begreppen genus och likabehandling; ”Vi skulle vilja att du berättar för oss vad ett genus- och 

likabehandlingsarbete innebär för dig”. Den poststrukturalistiska forskaren är, enligt Davies 

(2003:187), medveten om att hens ord får betydelse i konstituerandet av den innebörd som ges talet 

om något, i detta fall likabehandlingsnätverket. Vi tolkar det som att det i intervjun skapades olika 

möjligheter att bli till som pedagog. När vi redan i första frågan skilde på begreppen möjliggjorde vi 

för dem att positionera sig som dels en kompetent pedagog som prioriterar likabehandlingsfrågor, dels 

en något osäker, men upptäckande, pedagog som arbetar med genusfrågor.  

 

I det följande fortsätter vi att visa hur vi som aktiva agenter, med våra frågor, var med och skapade 

olika subjektspositioner för pedagogerna i intervjukontexten. Dominerande tankar om en 

intervjusituation är måhända att den ska utgöra ett fråga-svars-mönster, med en föreställning om att ge 

”rätt” svar – en prestationsdiskurs. En subjektsposition som diskursen kan tänkas möjliggöra är den 

som duktig/presterande pedagog.  När samtalet då berörde begrepp som kanske föll utanför gängse 

förståelseram eller begreppsapparat, kan de istället sägas ha blivit till som osäkra pedagoger. I deras tal 

om nätverket har vi identifierat en normkritisk diskurs som träder fram. När de talade om normkritiskt 

innehåll, fann vi det i sammanhanget intressant att ställa en direkt fråga om vad normkritisk pedagogik 

kan tänkas innebära. Som en produkt av denna direkta fråga, blev de dock till som osäkra pedagoger; 

”normkritisk ja, a?”, ”hur menar du, nu förstår jag inte” eller ”gud, va i … jag har faktiskt ingen aning 

om jag ska va ärlig … Normkritiskt?” I den situationen och med den frågan, var det den 

subjektsposition som gjordes möjlig för pedagogerna att inta.  

 

En dominerande kvinnodiskurs som ofta identifieras i litteraturen är duktiga-flicka-diskursen (se t.ex. 

Eidevald 2011:100). Som individ görs man ständigt och blir till genom diskurser och måhända är det 

denna diskurs som dominerar pedagogernas tankar om hur de ”bör” samtala. Någon ursäktade sig med 

”oj, gud, vad ni har valt fel person”, någon annan ”asså, nu tänker jag, jag har ju svarat, men jag har ju 

inte jobbat här så länge” och någon ytterligare med ”den [normkritiska pedagogiken] får vi jobba mer 

med helt enkelt”. Detta tyder på att de trott sig svara ”fel”. Kanske är det så att pedagogerna kopplar 

intervjun till likabehandlingsnätverket – där de tror sig behöva ge uttryck för de diskursiva verktyg 

som nätverket erbjuder. Alltså, där det som de lär sig under nätverket bör stå som ”rätt svar” under 

intervjun. Genom att vi specifikt frågat pedagoger som deltar eller deltagit under ett 

likabehandlingsnätverk, så kan de tolkas bli likabehandlingsnätverksdeltagare även som en produkt av 

intervjun – och ”bör” därför välja ”rätt svar” för att kunna passa in i normen som duktig deltagare eller 

pedagog. Via en prestationsdiskurs eller duktiga-flicka-diskurs – som kan sägas bidra till en 

förväntning om att detta är ett ämne de bör kunna mycket om – kan pedagogerna sägas positioneras 

och positionera sig som ”ursäktande pedagoger”, kanske för att slippa bli underskattade. 
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Diskussion 

Vårt syfte med studien var att, utifrån ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv, studera hur 

pedagoger i ett likabehandlingsnätverk, i en Reggio Emilia-inspirerad förskoleenhet, talade om normer 

och kön/genus. Därmed hoppades vi kunna bidra med kunskap om vad ett sådant nätverk kunde bidra 

med för att möjliggöra förändring i det praktiska arbetet samt utröna eventuella begränsningar för 

detta. För att kunna svara upp till detta syfte skapade vi fyra forskningsfrågor; där de tre första blev 

utgångspunkt för de teman som vi presenterat i resultat-/analysdelen. Utifrån dessa teman kommer vi i 

det följande att diskutera det vi anser vara mest intressant och relevant för förskoleyrket samt sätta det 

i ett större sammanhang, i relation till vår framskrivna bakgrund och tidigare forskning. 

  

En arena för diskussioner kring villkor för att verkställa uppdraget 

Inledningsvis menar vi att det likabehandlingsnätverk vi studerat framför allt kan förstås som en 

plattform, där uppdraget att arbeta med likabehandling och genusfrågor kan diskuteras och få lokal 

förankring. Vi förstår likabehandlingsnätverket, utifrån Dahlberg och Moss (2005:121-154), som en 

minipolitisk arena, där pedagogerna ger uttryck för möjligheten att i vardagsnära praxis diskutera, 

synlig- och medvetandegöra och förstå, inte bara det ”storpolitiska” uppdraget, utan även deras 

praktiska arbete avseende normer och kön/genus. Genom nätverket som lokal demokratisk arena lyfts 

för dem viktiga dilemman och frågor. Detta var också själva tanken bakom skapandet av detta nätverk, 

där storpolitik och vardagsnära förhandlingar ges möjlighet att mötas. Just att likabehandling i 

förskolan handlar om ett storpolitiskt formulerat uppdrag har vi i vår analys funnit som en särskilt 

viktig förutsättning för arbetet. Detta har fungerat som igångsättare för diskussioner och det är också 

uppdraget som kan sägas styra vad som är möjligt att tala om, gällande olika aspekter av 

likabehandlingsfrågor. Genom att pedagogerna använder sig av denna uppdragsdiskurs kan de sägas få 

makt och legitimitet för arbetet med dessa frågor. 

 

Förskoleenhetens ledning anlitade ett konsultföretag som kan betraktas som en slags extern expertis på 

genuspedagogik och normkritiska perspektiv, och genom det växelvisa arbetet mellan uppdrag, praktik 

och nätverk, kan det delvis sägas integreras i den minipolitiska arena som vi kopplar nätverket till. De 

bidrar med ”nya” diskursiva verktyg och teori som sedan diskuteras utifrån observationer som görs i 

det praktiska arbetet. Sålunda kan nätverket även ses som en mötesplats där teori och praktik förenas. 

Under intervjuerna framfördes dock kritik av de lokala förutsättningar som finns för att kunna 

genomföra förändringar. De formulerades som stress, tidsbrist och att det är ”full fart” på jobbet och 

kan därmed framställas som praktiska hinder. Larsson och Löwstedt (2010:79-87) refererar till 

forskning om nätverk och menar att de lätt blir ”slutna klubbar”, utan några egentliga förändringar i 

det praktiska arbetet. Trots att det stundvis talas om nätverket på det viset, även i vår studie, så kan 

ändå den normkritiska diskursen och wow-diskursen, som också verkar prägla nätverksträffarna, sägas 

bidra till ett nytt sätt att tänka och att låta de normkritiska idéerna sippra in i verksamheterna. På så vis 

kan nätverket sägas bidra till den normkritiska och genuspedagogiska kompetens som exempelvis 

Diskrimineringsombudsmannen (2009:18) föreslår i ett likabehandlingsarbete. Goldhaber 

(2007:74,79) har också studerat ett nätverk med Reggio Emilia-inspiration och menar att det, trots 

ringa konkreta resultat, bidragit till ett reflekterande och utmanande förhållningssätt. Vi tänker oss att 
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pedagogerna i vår studie på liknande sätt, under likabehandlingsnätverkets möten, trots att de talar om 

att de kanske inte hinner ”förmedla” idéerna till sina kollegor, samkonstruerar kunskap och nya sätt att 

positionera sig i enlighet eller i motstånd till rådande normer ute i det praktiska arbetet.  

 

Uppdragsdiskursen kan, som vi förstår det, sägas forma pedagogernas tal och den verkar så pass 

normerande att den nästintill verkar tas för givet. Martinsson och Reimers (2008:21-22) vänder sig 

emot detta i sin studie och menar att ett fastnaglande av normer i lagar, trots att de är viktiga för att 

förebygga att någon diskrimineras, lätt bidrar till att de blir självklara och att andra utesluts. Dolk 

(2011a:59) menar att en sådan ”dold norm” är den om könen som särskiljda, en dikotom uppdelning – 

vilket blir tydligt i läroplansformuleringen ”motverka traditionella könsroller”. Som vi förstår det 

verkar de diskursivt normkritiska verktyg som pedagogerna ger uttryck för, i vår studie, sålunda inte 

handla om att kritiskt granska uppdraget. Vi är beredda att hålla med Martinsson och Reimers i deras 

kritik, och ser en risk med att tala om likabehandlingsarbetet och nätverket främst som ett sätt att svara 

till uppdraget, det vill säga där målet snarare än processen dit, blir det viktigaste. Vi vill dock inte 

hamna i det som socionomen Claeson ger uttryck för, i den mediala debatt som vi refererar till i 

bakgrunden – att förskolan ska ignorera sitt uppdrag. Det är en demokratisk värdegrund som vi på 

nationell nivå enats kring och självklart ska ingen diskrimineras på grund av kön, etnicitet eller 

liknande. Vi vill dock se att likabehandlingsnätverket, som vi kopplar till en minipolitisk arena, inte 

bara diskuterar uppdraget för gemensamt förhållningssätt, utan även genom kollektiva reflektioner 

riktar en kritisk blick mot de normer som ses som självklara i lagarna. Genom att samla 

dokumentation från det praktiska arbetet kan pedagogerna sedan diskutera detta under nätverket i 

relation till lagar och läroplan – för att synliggöra processer snarare än mål.  

 

I talet om vad som kan ses som begränsning för att förändra det praktiska arbetet, avseende genus, 

finns föräldrarna med. Vi har i analysen tolkat det som att pedagogerna positionerar sig i enlighet med 

uppdragsdiskursen, som uppdragsverkställare som ska berätta för föräldrarna hur det ligger till. Även i 

Karlson och Simonssons (2008:171-176) studie gavs föräldrarna av pedagogerna en viktig roll i 

jämställdhetsarbetet, där pedagogerna såg sig som ”undervisare” i sunda jämställdhetsideal. Vi förstår 

att uppdraget blir ett enkelt, och ibland kanske helt nödvändigt, argument för att kunna arbeta med 

genus- och likabehandlingsfrågor när föräldrar sätter sig på tvären. Samtidigt kan tänkas att om man 

som pedagog inte lyssnar, skapas ett större gap mellan förskola och hem. 

 

Likabehandling kontra genusarbete 

Vi har i vår analys identifierat/skapat två olika diskurser om likabehandlingsarbetet; 

likabehandlingsdiskursen och genusarbetesdiskursen, där vi tolkat den andra som mindre 

dominerande. Någon talar om hur de arbetat mycket med kränkande behandling, men inte med genus, 

och att arbetet med kränkande behandling är ännu viktigare än det med genus. Någon annan talar om 

att genus inte ”kommer in så mycket” i ett likabehandlingsarbete, jämfört med exempelvis ursprung, 

och att det inte får gå till överdrift. En pedagog talar om hen i förhållande till genusarbetet och om 

problematiken i detta och någon ytterligare om hur det är viktigare att arbeta med självförtroendet – 

som en könsneutral aspekt – för att sedan kunna hantera genus. Detta, att genusaspekten verkar ges 

mindre status än övriga likabehandlingsaspekter, förstår vi bland annat påverkat av den massmediala 

och politiska debatt som skrivits fram i bakgrunden. Likt Eidevald (2011:200) resonerar kring sina 

resultat – att pedagoger gör skillnad mellan flickor och pojkar – utifrån hur de påverkas av media, så 
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tänker vi oss att den massmediala debatten där genuspedagogiska frågor och begreppet hen har blivit 

starkt ifrågasatt, påverkar hur pedagogerna talar om dessa frågor, under intervjuerna.  

 

Vi förstår även genusaspektens ”lagomhet” i pedagogernas tal mot bakgrund av det som Ambjörnsson 

(2011:124-127) beskriver som en dominerande diskurs i samhället, om det fria valet. Så länge som 

tanken att barn väljer kön fritt när de underordnar sig rådande könsnormer, är gällande inom förskolan, 

blir eventuellt ett arbete med genus och normer helt irrelevant eller hamnar i alla fall i skymundan. 

Även Lenz Taguchi (2011:174-175) berör denna ”lagomhet”, där könsöverskridanden med Svaleryds 

genuspedagogik inte får gå till överdrift. Så länge barnen håller sig lagom mycket utanför gängse norm 

går det bra, men därefter blir det problematiskt. I vår studie handlar det på liknande sätt om att arbeta 

med genus lagom mycket. 

 

Att pedagogerna i sitt tal sätter genus som något avskiljt resterande likabehandlingsarbete – antingen 

arbetar vi med kränkande behandling eller genus, ursprung eller genus, självförtroendet eller genus 

med mera är inte ett ovanligt förekommande tankesätt. I vår bakgrund beskriver vi hur lagar sedan 

2006 växt fram just på grund av att man arbetat med antingen det ena eller det andra – utan 

intersektionell hänsyn – som en aktualisering av vikten att jobba med flera parallella maktordningar. 

Martinsson och Reimers (2008:10-11,28) menar att normer återskapar diskriminerande förväntningar 

och att det finns en motsägelsefullhet speciellt gällande normer kring genus. Utifrån det bör kön/genus 

i större utsträckning, enligt oss, betraktas som en integrerad del i ett vidare likabehandlingsarbete. 

 

Likabehandlingsnätverket, Reggio-diskursen och barns delaktighet 

Vi har också, i vår studie, intresserat oss för hur barnen kunde ses som medskapare av kunskap kring 

genusfrågor, något som den feministiskt poststrukturalistiska diskursen uttrycker. En bärande idé med 

en komplicerande och normkritisk genuspedagogik är att barnen, som aktiva könsgörare och 

normbråkare/-upprätthållare, ska involveras i ett praktiskt utforskande likabehandlingsarbete (Dolk 

2011b:74). Det blev efterhand ganska tydligt att detta är en tanke som är relativt ny och som kanske 

inte i så stor utsträckning diskuterats under nätverksmötena. Det var också stundom självklart i några 

av intervjuerna att barnen gjordes till ”objekt”, i talet om vad som behövde göras i ett förändrat 

normkritiskt arbete och tänkande kring genus. Ansvaret låg hos de vuxna att göra jämställdhet i 

förskolan. Detta menar vi i stort underbyggdes av den utvecklingspsykologiska diskursen, som också 

var styrande i några av intervjuerna, där barnen sågs som ”för omogna” för att kunna bli delaktiga i ett 

sådant arbete. Även Martinsson (2007:67-79:2008:27) synliggör i sina studier en tydlig vuxen-barn-

dikotomi – där barn görs till objekt i dessa frågor, med den vuxne som betydelsefull normöverförare. 

Trots forskning som finns om barn som aktivt gör kön, exempelvis Blaise (2005:85), så får inte det 

någon egentlig plats i pedagogernas tal om kön/genus och normer i vår studie. 

Likabehandlingsnätverket må fungera lite som ”brännblåsa i rumpan” – men den 

utvecklingspsykologiska diskursen och barn-som-objekt-diskursen kan tolkas hindra pedagogerna att 

arbeta tillsammans med barnen ute i verksamheterna, i dessa frågor.  

 

Vi fann dock en viktig motdiskurs som aktiverades i vissa intervjusvar och som öppnade upp för att se 

barnens delaktighet på ett annat sätt än i ovanstående. Denna kopplar vi till en Reggio-Emilia-diskurs. 

När två av pedagogerna talar om miljön berättar de om hur de riktar blicken mot dess föränderlighet 
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och om hur de kontinuerligt omvärderar den. Vi har tolkat det som att det främst är en Reggio-Emilia-

diskurs som möjliggör ett sådant tal om en utforskande miljö. Samuelsson (2010:10-11,49) har i sin 

studie, och även med referens till andra forskare, visat på en okritisk syn på kön inom Reggio Emilia-

pedagogiken, med en gömd manlig norm inom en ”falsk” könsneutralitet. Att några pedagoger, i vår 

studie, reflekterar kring könsliga aspekter i miljöerna – med en blick mot hur flickor och pojkar tar sig 

fram däri, snarare än att tala om att barnen ska förändras – ser vi som ett möjligt möte mellan just 

Reggio Emilia och den normkritiska pedagogiken, som förenas under nätverksträffarna. Måhända kan 

det vara en början i det utforskande genus- och likabehandlingsarbete som Dolk (2011b:74) föreslår 

inom en komplicerande genuspedagogik? Nästa steg tänker vi blir att utforska tillsammans med 

barnen… 

 

Vidare forskning 

En aspekt vi tycker är viktig att nämna här, är att intervjudeltagarnas roller i förskolan spänner över tre 

olika funktioner, men att vi inte haft dessa strukturella maktordningar som fokus i vår studie. Vi har 

intresserat oss för pedagogers tal om nätverket, och de diskurser som cirkulerar under intervjun, och 

möjliggör dessa tal. Vi är dock medvetna om att dessa maktordningar högst sannolikt inverkar på vad 

som är möjligt i det praktiska, och vad som tillåts att säga utifrån de olika positionerna. Detta vore 

därför en spännande ingång i vidare forskning.  

 

Ytterligare en aspekt vi vill ta upp handlar om Judith Butler och den heterosexuella matrisen. Den kan 

beskrivas som ett raster som särskiljer femininitet från maskulinitet, vilket avgör hur vi iscensätter vårt 

kön på ”rätt sätt” (Ambjörnsson 2011:190). En del av vårt material hade kunnat förstås utifrån den 

heterosexuella matrisen, exempelvis när pedagogerna talar om pojkar som könsöverskrider. Vi har 

dock, på grund av platsbrist, fått avstå från den som analysverktyg/-begrepp, då vi inte endast ville 

snudda vid den. En ny läsning av materialet utifrån den heterosexuella matrisen vore intressant 

framöver.  

 

Till sist, vi har i vår studie funderat kring hur ett normkritiskt perspektiv – med ett synliggörande av 

könsliga normer – tillsammans med Reggio Emilias utforskande pedagogik, skulle kunna möjliggöra 

för att arbeta med likabehandlingsfrågor på ett komplicerande sätt. Detta vore förstås intressant att 

forska vidare kring. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Syftet med denna studie är att, utifrån feministisk poststrukturlistisk perspektiv, studera hur 

medverkande i ett likabehandlingsnätverk i en Reggio Emiliainspirerad förskoleenhet, talar om sitt 

arbete kring kön/genus och normer. Därmed hoppas vi bidra med kunskap om vad ett 

likabehandlingsnätverk kan ge ifråga om diskursiva verktyg för att möjliggöra att idéerna omsätts i 

praktiskt arbete. Därtill är syftet att identifiera vad som kan tänkas begränsa arbetet i praktiken. 

 

Till en början – forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002): 

 

1. Informationskravet 

 

- Informerar lite mer specificerat om vårt syfte.  

- Vi informerar kort om vår utbildning och institution.  

- Vi meddelar att deltagandet är helt frivilligt och att det är ok att när som helst 

avbryta. Dessutom frågar vi om det är ok att vi spelar in. De flesta har godkänt detta 

redan vid bokningen av intervjutid. 

- Inga rätta eller felaktiga svar! Vi är intresserade av Din berättelse!  

 

2. Samtyckeskravet 

 

Ni har rätt, att när som helst, avbryta ert deltagande… 

 

3. Konfidentialitetskravet  

 

Vi meddelar att deras namn helt kommer att avidentifieras, likaså stadsdel, förskola osv. Vi kommer 

att spara/bevara inspelat material på otillgänglig plats och radera det när kursen är avslutad. 

 

4. Nyttjandekravet 

 

Vi meddelar att vi kommer använda intervjuerna i syfte för vårt självständiga arbete och inget annat. 

Den kommer publiceras. 

 

1. Vi skulle vilja att du berättar för oss om vad ett genus-/likabehandlingsarbete innebär för Dig. 

- Hur har du arbetat/arbetar du med detta? Vi skulle vilja att du berättar om någon situation, 

händelse, erfarenhet kring detta från ditt praktiska arbete. 

 

2. Vi skulle vilja att du berättar för oss om din tankar kring nätverkets plats och betydelse i Ditt/Ditt 

arbetslags praktiska arbete kring det du nu berättat om. Eller vad du tänker att det kan tänkas 

innebära…  

- Vi vill gärna att du berättar för oss vad du anser är/var det viktigaste med nätverket i Ditt arbete 

med praktiska genus- och likabehandlingsfrågor… 
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- Vi skulle vilja att du berättar för oss om en händelse/situation där du känt att nätverket gett dig 

verktyg/redskap i ditt praktiska (genus-)arbete…  

- Har du kommit i kontakt med detta nätverk tidigare, utan ditt eget konkreta deltagande, t.ex. via 

kollegor som gått under förra omgången?  

- Hur tänker du kring ditt deltagande i nätverket? (Frivilligt? Om ej, hade du då valt att delta?) 

- Vad tänker du kring själva formen för arbetet, nätverk (och konsultföretaget…)  i relation till andra 

sätt (t.ex. föreläsningar, genuspedagoger, böcker osv.) 

- Använder/använde ni pedagogisk dokumentation i nätverket? Vi skulle vilja att du berättar för oss 

om dina tankar kring detta redskap… och dess plats i nätverket, hur det använd. 

 

3. Hur tror ni att arbetet kan förändras på förskolan nu i och med nätverket? Förändra: 

 

- miljön,  

- materialet,  

- rutinerna,  

- bemötandet av barnen,  

- projekten,  

- personalens förhållningssätt,  

- normer 

 

4. Kommer ni att fortsätta arbetet med att ha seminarier, arbetslagsmöten, läsa litteratur kring dessa 

frågor.  

 

5. Upplever du att det finns/kan finnas några problem/svårigheter med nätverket?  

- Vi vill gärna att du berättar för oss om dina tankar och erfarenheter kring detta… om någon 

händelse/situation där detta blivit tydligt… 

 

6. Vi vill gärna att du berättar för oss om du upplever att det finns något hinder för att förändra det 

praktiska arbetet i dessa (genus-/likabehandlings)frågor.
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