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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur flickor och pojkar framträder i förskolans pedagogiska 
dokumentation samt hur dessa könspositioner kan framträda på andra sätt när bilderna samläses med 
posthumanistiska teorier och begrepp. Diskursiva och diffraktiva analyser har genomförts på några 
förskolors pedagogiska dokumentationer utifrån frågeställningar om vilka diskurser om kön som 
materialiseras i bildmaterialet samt hur posthumanistiska begrepp kan bidra till en annan förståelse för 
barnens könspositionering. 

I linje med tidigare forskning på området visar studien att aktivitet och lärande ges en mer 
framträdande roll i den pedagogiska dokumentationen än omsorg och lek. Posthumanistiska 
teoribildningar möjliggör dock läsningar där fokus skiftar från flickors och pojkars olika sätt att 
positionera sig/positioneras som exempelvis maskulint aktiva eller feminint omsorgsfulla till att 
handla om de intra-aktioner som uppstår mellan barn, material och diskurser. Sådana läsningar öppnar 
för tillblivelser där individer omfattar både manliga och kvinnliga positioner, där kön följaktligen blir 
ointressant som kategoriseringsprincip. 
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Förord 
För några år sedan fick jag veta att jag har ett hjärtfel. Efter en orolig tid, med åtskilliga sjukhusbesök, 
akutopererades en pacemaker in i min kropp. Min identitet som frisk, stark och vältränad togs ifrån 
mig på ett ögonblick. Istället blev jag en hjärtsjuk person, fullkomligt beroende av en liten tingest som 
skapar en liten ful bula nedanför mitt nyckelben. Istället för högintensiv träning fick jag nu vänja mig 
vid promenader som enda motionsform. Allt detta promenerande visade sig dock vara ovärderligt 
under magisterutbildningen; alla mina examinationsrapporter är formulerade i skogen längs Mälarens 
strand, så även denna uppsats. Traskandet fick hjärnan att gå på högvarv, teorier sattes i rörelse och 
mer eller mindre klyftiga idéer föddes. Och tack och lov hade jag tillgång till min iPhone, för att raskt 
kunna föra anteckningar eller spela in röstmemon. I slutet av resan mot magisterexamen började livet 
av flera skäl snurra för fort. Plötsligt tog det stopp. Jag ville ingenting – allra minst göra bildanalyser, 
läsa teorier och försöka klä mina röriga tankar i ord. Hemma fungerade det bara inte. Jag bara 
somnade, eller stirrade in i väggen. Jag behövde (åter)uppstå som aktiv, intellektuellt fungerande, 
studerande kropp. Jag tog hjälp av storstadens puls – le Café blev min hemvist. Med hjälp av soffor 
med inbyggda eluttag, fritt wifi, mötesklädda människor i farten, ständigt pågående kreativa samtal 
och, inte minst, fantastiska veggie toast, var jag på banan igen! Och den dag jag satte på mig skor med 
klack och dammade av dataväskan positionerade jag mig/positionerades jag ytterligare som 
studerande/intellektuellt/aktivt/kompetent subjekt. ”Fake it ’til you make it”, kanske någon tänker. 
Men det skulle innebära att jag spelade en roll, som låg utanför min vanliga identitet, mitt sanna jag – 
precis det sätt att tänka som den här uppsatsen vänder sig mot.  

Med detta vill jag säga att jag har blivit varse hur beroende jag är av alla mina samspelspartners – 
såväl mänskliga som ickemänskliga. Utöver dem jag redan nämnt vill rikta ett stort tack till min 
handledare Susanne Kjällander för all feedback, och alla kritiska synpunkter under skrivandets gång. 
Tack också till de pedagoger och barn som bidragit med det bildmaterial jag analyserat – utan er hade 
studien varit omöjlig att genomföra! Jag vill också tacka de vänner som finns kvar, trots den 
begränsade tid jag ägnat er de senaste två åren. Ett särskilt tack till Anna Eklöf för genomläsning och 
kloka åsikter. Tove Lundholm och Maria Andreasson – att få lära känna och inspireras av er har varit 
oslagbart! Våra kreativa samtal, er vänskap och era ivriga påhejanden har burit mig och gjort resan 
rolig! Mitt sista och innerligaste tack går till min fina, brokiga familj. Utan er vore jag ingenting. 
Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Aron och Anna 
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Inledning 
Jag läser på RFSL:s hemsida att mängden hatbrott på grund av homofobi ökar. Trots att ingen specifik 
forskning om just transpersoners utsatthet finns, pekar erfarenheter enligt RFSL:s brottsofferjour på att 
just denna grupp utsätts för det grövsta våldet. Människor som överskrider könsgränser eller inte 
tydligt skyltar med sin könsidentitet verkar provocera. För att inte tala om ordet ”hen”. Ett litet, till 
synes oskyldigt ord, som väckt svallande känslor och häftiga debatter. Det manliga och det kvinnliga 
som varandras motsatser verkar vara en av de mest grundläggande dikotomierna i vår kultur. Den 
första fråga de flesta ställer när ett nyfött barn ser dagens ljus handlar om vilket kön bebisen har. Och 
är könstillhörigheten inte tydlig åtgärdas detta oftast ganska omgående.  

Jag har länge varit intresserad av genusfrågor, men mitt intresse vaknade på allvar när min dotter var 
liten och umgicks med ett par pojkar som gärna ville kramas. Hon signalerade tydligt att hon inte var 
med på noterna, både verbalt och genom sitt kroppsspråk. Trots detta blev hon utsatt för ivriga 
närmanden som alltid slutade med att hon knuffade undan pojkarna. De tillsägelser hon mötte löd 
oftast: ”Knuffas inte, han ville ju bara kramas…” Detta gjorde mig uppmärksam på att detta 
bemötande är ganska vanligt – även i förskolans värld – och fick mig att fundera över vilka individer 
vi på så vis i förlängningen formar. De senaste åren har det skrivits en hel del om hat och hot riktat 
mot offentliga kvinnor, just för att de är kvinnor. Detta kan knytas till en snedfördelning av makt 
kopplad till kön, där rätten att utöva kontroll verkar vara en viktig del i normen om manlighet. 

Föreställningar om manligt och kvinnligt reproduceras konstant i vår omvärld, i olika bemötande av 
nyfödda flickor och pojkar, i reklam, filmer, litteratur, etc. I den senaste i raden av deckare jag plöjt 
läser jag: ”Han var förmodligen inte den enda man som blev lite osäker, och faktiskt ibland även 
stressad, av att han borde komma på vad det var som han tyckte var mindre bekant i ett annars så 
bekant ansikte. /…/ De flesta kvinnor han kände blev stötta om han inte direkt la märke till den 
färskaste justeringen och kom med en lämplig kommentar i positiva ordalag”1. En till synes obetydlig 
kommentar som dock reproducerar både föreställningen om män och kvinnor som diametralt olika och 
uppfattningen att intresse för utseende är en typiskt kvinnlig egenskap medan män är blinda för sådant 
som har med utseende att göra. Dessutom skrivs kvinnor fram som känsliga och lättstötta medan män 
förväntas vara ouppmärksamma och lite buffliga.  

Under mina år i förskolan har jag stött på olika genuspedagogiska arbetssätt. Jag har också haft 
förmånen att deltaga i genusnätverk av olika slag. Trots givande diskussioner i otaliga arbetslag och ett 
aktivt arbete med genus på olika sätt, upplever jag att vi många gånger står och stampar: samma 
diskussioner förs gång på gång och trots pedagogernas genusmedvetenhet gör sig/görs barnen till 
flickor och pojkar på i stort sett samma sätt som tidigare. Att läsa Bronwyn Davies bok ”Hur flickor 
och pojkar gör kön” (2003) var därför en aha-upplevelse för mig: hon problematiserar genusfrågan på 
ett djupare plan och menar att så länge det dikotoma förhållandet mellan manligt och kvinnligt 
kvarstår kommer barnen att fortsätta göra sig till flickor/pojkar. Så länge det bara finns två valbara 
alternativ måste de välja det ena – eller det andra. Och på köpet följer en rad förväntningar kopplade 
till respektive kön, som begränsar och ger flickor och pojkar olika handlingsutrymme. Enligt bland 

                                                        
1 Karin Wahlberg ”Hon som tittade in” 2002:239 



3 
 

annat Eidevald (2009:167-169) visar forskning gång på gång att pedagoger förhåller sig olika till 
pojkar och flickor, oavsett utbildningsnivå, kön, erfarenhet och genuspedagogiska ambitioner. Det 
verkar som om diskurser om kön är så djupt rotade att vi har svårt att få syn på dem och de blir därmed 
svåra att göra motstånd mot. Dessa djupt rotade föreställningar om kön och genus är, enligt Eidevald 
(2009:9) en av de viktigaste faktorerna för hur vi ser på oss själva, och andra. Dessa föreställningar 
kommer till uttryck i ord och handling. Jag föreställer mig att de också kommer till uttryck i de 
bilddokumentationer som får allt större utrymme i förskolan. På så vis deltar den pedagogiska 
dokumentationen i producerandet av barnens könsidentiteter.  

Med utgångspunkt i den feministiska poststrukturalismen ger jag mig ut på upptäcktsfärd i 
bilddokumentationer av barn och deras vardag i förskolans verksamhet, när jag undersöker några 
förskolors pedagogiska dokumentationer ur ett genusperspektiv. Begrepp som diskurs och 
performativitet blir centrala för att förklara hur subjektsskapandet villkoras och upprätthålls bland 
annat genom förskolans bilddokumentationer. Jag tar sedan hjälp av posthumanistiska teorier och 
begrepp för att undersöka vilka nya perspektiv de kan bidra med i bildanalysen. Inom 
posthumanismen tänker man sig subjektivitet som inte enbart diskursivt konstituerad, utan även 
materiellt. Också ting ses därmed som agentiska; de får saker att hända. Tanken att ting och människor 
samhandlar i gemensamma nätverk, eller ”intra-aktioner”, ger nya perspektiv på subjektskapandet då 
den innebär att förskolors miljöer och de material barnen har tillgång till får betydelse för deras 
tillblivelser som könade subjekt. Dessa för studien centrala begrepp får en mer ingående förklaring i 
teoriavsnittet. 

 
Bakgrund 
Jag börjar med att lyfta fram det uppdrag som beskrivs i förskolans läroplan när det gäller frågor om 
genus/kön samt att följa upp och utvärdera förskolans verksamhet genom dokumentation. Därefter 
följer ett avsnitt om olika strategier för jämställdhetsarbete i förskolan som fungerar som förbindelse 
till avsnittet om relaterad forskning. 

 

Förskolans demokratiska uppdrag – och ett förstärkt 
dokumentationsuppdrag  

I förskolans läroplan uttrycks uppdraget att ”förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” 
(Lpfö 98/10:4) Detta innebär bland annat att ”[F]örskolan ska motverka traditionella könsmönster och 
könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor 
och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.” (Lpfö 98/10:5) 2010 reviderades 
förskolans läroplan med bland annat ett förstärkt dokumentationsuppdrag som följd. Enligt läroplanen 
ska förskolans kvalitet ”kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och 
utvecklas.” (Lpfö 98/10:14) Dokumentationen ska fungera som grund för att utvärdera förskolans 
kvalitet samt skapa goda villkor för lärande och därigenom säkerställa att arbetet sker i linje med 
läroplanens intentioner. Som ett led i detta har Skolverket gett ut ett stödmaterial om uppföljning, 
utvärdering och utveckling i förskolan (Skolverket 2012), där pedagogisk dokumentation lyfts fram 
som ett verktyg för kvalitetsutveckling.  
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Pedagogisk dokumentation  

Skälet till att jag valt att analysera just bilder ur pedagogiska dokumentationer är att det är ett 
arbetssätt som har haft stort genomslag i Stockholmsområdet, och i stor utsträckning präglat min 
magisterutbildning. I min studie kan det kanske tyckas irrelevant om dokumentationen är pedagogisk 
eller ej – bilderna finns ändå och tillåter/begränsar barns subjektspositioneringar. Jag föreställer mig 
dock att den pedagogiska dokumentationen i större utsträckning är reflekterad och processad i 
arbetslag och barngrupp och att den därmed i högre grad utmanar dominerande diskurser. Jag har 
därför valt att vända mig till förskolor som menar att de arbetar med pedagogisk dokumentation. Ett 
flertal forskare lyfter fram den pedagogiska dokumentationen som en demokratisk process (bl. a. Lenz 
Taguchi 1997, Dahlberg, Moss & Pence 1999). Lenz Taguchi beskriver hur pedagogen genom 
pedagogisk dokumentation kan ”ta makten över sin egen praktik” och hur den ”ger barnen möjlighet 
att ta makten över sitt eget lärande.” (Lenz Taguchi 1997:32) Detta ligger i linje med förskolans 
tydliga demokratiska uppdrag, där ”[D]e behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger 
uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.” (Lpfö 
98/10:12) Syftet med den pedagogiska dokumentationen är att synliggöra barns göranden för att få en 
fördjupad förståelse för barns meningsskapande processer. Den pedagogiska dokumentationen har 
inga givna ramar, utan förutsätter att reflektionen sker i linje med läroplanens intentioner. 
Dokumentationen blir pedagogisk först när den reflekterats tillsammans med barn och kollegor. Ett 
grundläggande förhållningssätt i pedagogisk dokumentation är att lärandet är relationellt och att 
kunskap är i ständig rörelse (Skolverket 2012:15-19, Åsén 2002:52-53). Därmed blir det viktigare att 
synliggöra processer än produkter. Även i pedagogrollen sker en förskjutning, från observatör till 
medkonstruktör av kunskap (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée 2008:87-90, Lind 2010:54). 
Dahlberg & Moss (2005:109) menar att pedagogisk dokumentation, genom att materialisera praktiken, 
möjliggör tolkning och kritisk granskning och på så vis utmanar dominerande diskurser och 
standardiserade tankesätt.  Följaktligen kan diskurser om kön utmanas genom den pedagogiska 
dokumentationen, i linje med läroplanens formuleringar kring flickors och pojkars ”möjligheter att 
pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Lpfö 
98/10:5). Många förskolor har under de senaste åren utvecklat och fördjupat sitt arbete med 
pedagogisk dokumentation. Trots detta visar forskning att traditionella och stereotypa könsmönster 
snarare förstärkts i förskolan under 2000-talet (Tallberg Broman 2009:72, SOU 2006:75).  

I följande avsnitt redogör jag för några av de vanligaste strategierna som används för 
jämställdhetsarbete i förskolan. De har ingen given koppling till pedagogisk dokumentation, men 
problematiserandet av strategierna kan möjligen fungera som förklaringsmodell till varför pedagoger i 
förskolan fortsätter att förstärka stereotypa könsmönster. 

 

Strategier för jämställdhetsarbetet i förskolan 

Under 2000-talet har olika strategier för genusarbete etablerats i förskolan. De som framför allt 
dominerat är den kompensatoriska och den normkritiska pedagogiken. Den kompensatoriska 
pedagogiken går ut på att lyfta fram de egenskaper hos flickor/pojkar som inte traditionellt ses som 
stereotypa för respektive kön. Pojkar tränas på att vara omhändertagande och lyssnande, medan flickor 
ges möjlighet att vara aktiva och ta plats (Eidevald 2011:79-82).  

Ytterligare en strategi är att sträva efter en könsneutral praktik. Den könsneutrala strategin bygger på 
idén att bara erbjuda barnen material som inte är könskodat, för att på så vis förhindra att barnen 
konstituerar kön utifrån mönster kopplade till könsstereotypa material. Lenz Taguchi och Eidevald 
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menar dock att könsneutrala strategier har sina rötter i 60- och 70-talens jämställdhetssatsningar, där 
det maskulina utgjorde normen. Det neutrala likställdes därmed med det maskulina och dessa 
föreställningar lever kvar (Eidevald & Lenz Taguchi 2011:21-22).  

Vare sig när det gäller kompensatorisk eller könsneutral pedagogik ifrågasätts egentligen 
föreställningen om flickor och pojkar som varandras motsatser (Eidevald 2009:37, Lenz Taguchi 
2011:173). Bägge bygger snarare på ett skillnadstänkande med ambitionen att, i viss mån, överbrygga 
dessa skillnader i en strävan att göra pojkar och flickor mer lika varandra. Lenz Taguchi 
problematiserar detta och menar att repertoaren av möjliga positioner visserligen breddas, men att de 
marginaliserade positionerna fortfarande exkluderas – ett lagom gränsöverskridande uppmuntras 
således (Lenz Taguchi 2011:174-175). Även Aasebø & Melhuus (2007:65) resonerar kring detta och 
uttrycker att ”[D]et finns en mångfald positioner och sätt att vara för både flickor och pojkar, men inte 
alla positioner eller sätt att vara står till förfogande för flickor och pojkar.”  

En ytterligare konsekvens av ett genuspedagogiskt arbetssätt är att genusarbetet görs på barnen – ofta 
utan någon reell delaktighet. Det är således barnen som ska utveckla nya egenskaper för att 
genusarbetet ska anses lyckosamt (Dolk 2013:12-13). Om ovan nämnda genuspedagogiska 
inriktningar utgår ifrån ett skillnadstänkande tar den normkritiska pedagogiken istället genus som 
social konstruktion som utgångspunkt och strävar efter att ifrågasätta en dikotom och förgivettagen 
könsskillnad (Lenz Taguchi 2011:174, Dolk 2011:56-59). Lenz Taguchi menar dock att trots 
ambitionen att överskrida förgivettagna könsroller är risken stor att även normbrytande 
identitetspositioner görs stabila och därmed omöjliggör en könspositionering i ständig rörelse. Hon 
föreslår därför en pedagogik som istället utgår ifrån att barnen blir annorlunda i sig själva i deras 
ständigt pågående interaktioner med omvärlden, och där varje individ därmed får tillgång till multipla 
könspositioner (Lenz Taguchi 2011:181-191). Jag resonerar vidare kring detta synsätt i avsnittet om 
teoretiska perspektiv. 

 

Relaterad forskning 
Det finns relativt lite forskning om hur diskurser om genus/kön materialiseras genom förskolans 
pedagogiska dokumentation. Frågan om hur barns könsskapande processer på olika sätt villkoras i den 
pedagogiska praktiken är däremot beforskad. Jag inleder med ett avsnitt som problematiserar 
begreppen kön och genus, för att sedan presentera tidigare forskning om hur kön och genus framträder 
i förskolans verksamhet och dokumentationer. Jag har inga ambitioner om att täcka in hela detta 
område utan väljer att presentera några för denna uppsats relevanta studier. Min utgångspunkt i den 
här uppsatsen är att den pedagogiska dokumentationen deltar i tillblivelseprocesser på ett subtilt och 
många gånger omedvetet sätt.  
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Diskurser om kön och genus  
Trots att det i förskolans uppdrag ingår att motverka traditionella könsmönster och könsroller råder 
ingen konsensus om vad könsskillnader beror på och hur de ska motverkas (Eidevald 2009:7). Centralt 
för den diskussionen är att problematisera begreppen kön och genus samt att fundera kring 
genusordningens betydelse för huruvida pedagoger motverkar eller förstärker könsstereotypa 
beteenden. 

 

Perspektiv på genus och kön 

Jag tar hjälp av Eidevald (2009:20) för att belysa tre olika spår när det gäller begreppsliggörandet av 
kön och genus. Ett första perspektiv är att både kön och genus är biologiskt givna, där genus ses som 
den sociala effekten av könens biologiska olikheter. Vi är pojke/flicka/man/kvinna. Detta innebär att 
män och kvinnor utvecklas på delvis olika sätt med den didaktiska konsekvensen att förskolan behöver 
anpassa verksamheten efter flickors och pojkars olika förutsättningar.  

Ett annat perspektiv är att könet är biologiskt givet, medan genus är en social konstruktion. Män och 
kvinnor är i detta perspektiv biologiskt sett olika, men de egenskaper som är kopplade till respektive 
kön ses som en konsekvens av socialiseringsprocesser. Vi är pojke/flicka/man/kvinna men blir 
kvinnliga/manliga. Den didaktiska utmaningen blir då att problematisera föreställningar om 
manligt/kvinnligt och de konsekvenser de för med sig för barns olika förutsättningar.  

Som exempel på de två ovanstående perspektiven vill jag lyfta den pågående debatten om pojkars 
sämre skolprestationer. Detta diskuteras i flera statliga utredningar från Delegationen för jämställdhet 
i skolan och jag väljer här att lyfta fram två av dessa utredningar för att belysa de olika perspektiven. I 
diskussionsunderlaget Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat (SOU 2010:52) är en av 
slutsatserna att ”könsstereotypa beteenden har sitt ursprung i arv och miljö, och att modeller som 
enbart beskriver förekomsten av könsstereotypa beteenden som ett resultat av omgivningens påverkan 
helt enkelt inte är korrekta.” (SOU 2010:52:13) Likabehandling av pojkar och flickor skapar, utifrån 
detta perspektiv inte bara olika förutsättningar, utan kan rentav förstärka biologiska skillnader (SOU 
2010:52:22-23). Könsskillnader i skolprestationer – idéer om orsaker (SOU 2010:51) hänvisar till 
svensk skolstatistik från läsåret 2003/04, där en av slutsatserna är att flickor lägger ner mer tid och 
engagemang på skolarbetet. I rapporten konstateras att ”det är i attityder och förhållningssätt kopplade 
till manlighet och kvinnlighet som svaren på frågan om könsskillnadernas orsak sannolikt måste 
sökas.” (SOU 2010:51:12) Rapporten refererar också till Jakobsson (2000) som menar att flickor får 
bättre betyg i skolan på grund av sin relativa underordning. Genom att arbeta hårdare kompenserar de 
föreställningen om att de, som flickor, inte är smarta och logiska. Pojkars sämre prestationer kan 
följaktligen förklaras med att de litar på de logiska egenskaper som de, enligt föreställningar om 
pojkar, förväntas besitta (SOU 2010:52:27).  

Ett tredje perspektiv är att både kön och genus är sociala konstruktioner. Våra kroppar tolkas och 
förstås via våra föreställningar om kön. Här problematiseras dikotomin natur/kultur och den didaktiska 
utmaningen blir följaktligen att ständigt granska och omförhandla villkoren för barnens 
subjektstillblivelser. Vi är aldrig antingen/eller utan innefattas alltid av både det som räknas som 
kvinnligt och det som ses som manligt – vi är alltid både/och. I detta perspektiv problematiseras den 
dikotoma tvåkönsmodellen och könsskillnader hos barnen förklaras av de föreställningar och 
förväntningar som ”gör” barnen olika (Eidevald 2009:20, 25). Detta perspektiv utgör den teoretiska 
grunden för denna uppsats. 
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Enligt Eidevald (2009:23) är det andra perspektivet, där könet är biologiskt givet medan genus ses som 
en social konstruktion, det vanligaste i förskolan. Trots detta verkar genuskonstruktionen svår att 
rekonstruera, då diskurser om kön är så djupt rotade att genus ändå är behäftat med olikheter kopplade 
till kön. I följande avsnitt redogör jag för ett flertal forskares teorier om hur kön/genus framträder i 
förskolan och skolan.  

 

Genus i förskola och skola 

Tallberg Broman (2009:70) beskriver hur uppfostran genom tiderna alltid varit kopplad till pojkar, 
från Rousseau via Fröbel och vidare in i uppbyggnaden av förskoleverksamheten. Detta idéarv om 
uppfostran bygger på ett särartstänkande som hon menar utgjort en grundläggande struktur under 
större delen av 1900-talet, där pojkar varit i fokus och flickor främst blivit till genom andras blickar2. 
Först under senare delen av 1900-talet och tidigt 2000-tal utvecklades en teoretisk förståelse för kön 
som kontextuellt snarare än stabilt och universellt.  

Månsson (2000) har undersökt interaktionsmönster mellan pedagoger och barn ur ett genusperspektiv 
och konstaterar att de aktiviteter som är helt eller delvis vuxenstyrda domineras av pojkarna. Detta, 
menar Månsson, ligger i linje med tidigare forskning som visar att mer formaliserade situationer leder 
till större pojkdominans. Hon tycker sig dock se att skillnaderna inom grupperna flickor/pojkar är 
större än mellan grupperna och att det följaktligen inte är pojkar som grupp som dominerar. Snarare 
görs enskilda barn till representanter för alla pojkar (Månsson 2000:159-164). Månsson (2000:29) 
menar också att studier har visat att särbehandling av pojkar/flickor är tydligare i förskolan än i 
hemmet och att pojkar i större utsträckning får hjälp och beröm. Dessa bemötanden fungerar stärkande 
för barnens självuppfattning och medför att flickor och pojkar ges olika möjligheter att uppfatta sig 
själva och omvärlden (2000:197). Hon beskriver också hur högröstade flickor får fler tillsägelser än 
pojkar med samma röstläge. 

Även Eidevald uppmärksammar i sin avhandling hur vissa flickor av pedagoger uppfattas som 
störande just för att de först och främst kategoriserar som flickor, och därmed exkluderas från vissa 
positioner (livlig, rörlig, aktiv, busig, högljudd) som är tillgängliga för pojkar. Trots att pedagogerna 
uppfattar att de bemöter alla barn utifrån hens individuella behov skiljer de således i praktiken mellan 
pojkar och flickor utifrån förväntningar formade av diskursiva föreställningar om kön (Eidevald 
2009:167). 

Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson (2009) har i sin studie tittat på vilka olika genusstrukturer 
som existerar i förskolan med utgångspunkt att barn och pedagoger deltar i konstruerandet av genus. 
Även de konstaterar att pojkar står i fokus medan flickorna osynliggörs. Vidare ser de att maskulinitet 
är norm i förskolan, där de redskap som används (lekmaterial, handdockor, etc.) ges manligt kön. De 
menar också att traditionella könsroller förstärks i interaktionen mellan barn och pedagoger genom 
pedagogernas stereotypa föreställningar om pojkars och flickors olika intressen. Deras slutsats är att 
förskolan präglas av olika parallella genusmönster som innefattar både bevarandet och överskridandet 
av stereotypa strukturer, men där de överskridanden som förekommer sker på barnens initiativ.  

Palmer (2011:22-24), som undersökt genus i förhållande till matematik, resonerar kring hur 
utvecklingspsykologiska föreställningar om flickors och pojkars olika matematiska förmågor 
fortplantat sig genom åren och fortfarande påverkar vilka förväntningar lärare har på barns 

                                                        
2 Genom metamorfos eller yttre blickar, från t ex prinsen; Snövit, Askungen, osv. Se t ex Månsson 2000. 
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matematiserande, och därmed bidrar till särbehandling i bemötandet av pojkar och flickor. Flickors 
framgångar ses som resultatet av hårt arbete medan pojkars framgångar uppfattas som resultat av 
naturlig begåvning. 

Johansson (2007:25-28) utgår i sin forskning från ett livsvärldsperspektiv3 när hon undersöker om och 
hur genus har betydelse för barns moral. Hon konstaterar att pojkar/flickor möter olika kulturellt 
grundade förväntningar på hur man bör vara som pojke/flicka. Eftersom moral tar sig kroppsliga 
uttryck hos barnen, medger dessa könsroller delvis olika sätt att uppleva och gestalta moral. Hon 
tycker sig se hur barnen förkroppsligar vissa maskulina/feminina genusmönster i sina moraluttryck. 
Pojkar utvecklar sin förmåga att driva och försvara rättigheter medan flickor blir skickliga i att stödja, 
förhandla och kompromissa. Trots detta menar Johansson att det vore en förenkling att tänka sig att 
barnen enbart orienterar sig i förhållande till dessa förväntningar och att det därför inte går att förstå 
barns etik enbart som uttryck för flickor och pojkar som två olika grupper. Livsvärldens komplexitet 
medger att barn tolkar och ger mening åt föreställningar om genus utifrån sina egna erfarenheter och 
de får på så vis tillgång till både maskulina och feminina positioner. Hon konstaterar även att barn går 
i motstånd mot en tudelad könsordning i sina etiska ställningstaganden (2007:207). 

Även Dolk beskriver hur barn på olika sätt går i motstånd mot dominerande diskurser. De agerar inte 
bara könsöverskridande utan utmanar också pedagogerna i deras ambitioner att forma en jämställd 
praktik. Hon frågar sig på vilka sätt barn behöver agera för att ses som jämställda av pedagoger och 
konstaterar att jämställdhet görs på barn snarare än med. Hon menar att barns motstånd skulle kunna 
användas som en framkomlig väg att göra barnen delaktiga i jämställdhetsarbetet (Dolk 2013:12-14, 
237-244). 

De senaste åren har diskursen om det kompetenta förskolebarnet haft stort genomslag i förskolan. 
Flera forskare har dock ifrågasatt bilden av det kompetenta barnet som könsneutralt. Eidevald anser att 
eftersom våra föreställningar om kön verkar föregå våra idéer om vad det innebär att vara kompetent 
behöver diskursen om det kompetenta barnet som könsneutralt utmanas (Eidevald 2009:48). Lenz 
Taguchi kopplar föreställningen om det kompetenta barnet till den essentialistiska tankefiguren och 
menar att även framskrivandet av det kompetenta barnet låser oss fast i föreställningar om det 
essentiella barnet, med inneboende egenskaper kopplade till kön: "[D]et essentiella subjektet är också 
alltid ett könat subjekt.” (2004:34-35) Även Nordin-Hultman problematiserar idén om det kompetenta 
barnet och anser att vi hellre bör tala om multipla subjekt, där barnet aldrig är ”identiskt med sig själv” 
utan omfattar många sätt att uppstå på (Nordin-Hultman 2011:176).  
Sammanfattningsvis visar forskning således att pedagoger behandlar barn utifrån en dikotom 
uppdelning av flickor och pojkar som varandras motsatser (Eidevald 2009:58). De är därmed redan 
från början inskriva i olika pedagogiska diskurser och tolkas på olika sätt av pedagogerna (Walkerdine 
1989 refererad till i Eidevald 2009:32). Trots detta är den förhärskande föreställningen hos många 
pedagoger att barnen behandlas som individer, snarare än pojkar/flickor. Det råder således en 
diskrepans mellan pedagogers intentioner och deras handlande, där exempelvis pojkar bekräftas som 
aktiva och fostras till individualister, medan flickor bekräftas som omhändertagande och fostras till 
kollektivister, oberoende av individuella skillnader (Månsson 2000:197). Eidevald menar att, när 
pedagoger på detta sätt uttalar sig om flickor och pojkar med deras olika kön som utgångspunkt, 
reproduceras kön som kategori (Eidevald 2009:31,184). I följande avsnitt söker jag efter en 
förklaringsmodell till att pedagoger interagerar med pojkar och flickor på stereotypa sätt. 

                                                        
3 Livsvärld: ett filosofiskt begrepp som används inom fenomenologin och som avser den subjektiva värld 

som den enskilda individen erfar. 
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Genusordning och yrkesidentitet 

I antologin Genus i förskola och skola – förändringar i policy, perspektiv och praktik (2009) 
presenterar författarna resultat från undersökningar som genomförts inom ett projekt om förändrade 
köns-/genusordningar i skola och utbildning. Begreppet genusordning betecknar här ”de regler och 
normer som särskiljer och identifierar kvinnor och män i ett samhälle, en kultur eller en miljö” men 
innefattar ofta också ett antagande om en orättfärdig maktfördelning mellan könen. Wernersson 
(2009:9-10) beskriver hur socialantropologins studier av olika kulturer medförde upptäckten av 
variationer i genusordningen mellan kulturer och därmed insikten om att olikheter i mäns och kvinnors 
egenskaper inte går att finna i en biologisk förklaringsgrund.  

Tallberg Broman (2009:64-65) beskriver hur förskolan fungerat som förutsättning för jämställdhet och 
förändring av genusordningen. De förskjutningar i förväntningar på kvinnor och män och 
föreställningar om nya möjligheter detta medförde kom dock delvis på skam då kvinnor framför allt 
kom att arbeta inom den offentliga sektorn i vård- och omsorgsyrken. I själva verket skedde 
omfördelningen därmed inom kvinnokollektivet i större utsträckning än mellan könen.  

Palmer har undersökt hur lärare för de yngre åldrarna konstruerar matematisk och könsrelaterad 
subjektivitet. Hon beskriver hur läraren för att konstituera sin yrkesidentitet anammar yrkets koder och 
språk, dels i utbildningen, men också i relation till bland annat föräldrar och barn samt de 
föreställningar som kommer till uttryck i exempelvis media, där läraren ofta associeras med 
moderlighet och omhändertagande. En förklaringsgrund till detta är, enligt Palmer, att den 
undervisande kvinnan i ett historiskt perspektiv ansvarat för den moraliska ordningen med uppdrag att 
fostra demokratiska medborgare. Yrket betraktades således långt in på 1900-talet som en förlängning 
av hemmets omsorger snarare än ett riktigt arbete. Palmer menar att dessa könskonservativa 
föreställningar till viss del fortfarande lever kvar i media och i politiska sammanhang (Palmer 
2010:31-33). 

 

Genus i dokumentationer - bilden som maktutövare 

Digitalkameror, iPads, projektorer och lätthanterliga videokameror har gett förskolan helt andra 
förutsättningar att arbeta med bilder av olika slag. Bilden är ofta en självklar del av den pedagogiska 
dokumentation som används i förskolors verksamhetsutveckling och påverkar på ett mer eller mindre 
subtilt sätt hur barn formas som subjekt med avseende på genus/kön. Inom ramen för förskolans 
dokumentationsuppdrag blir då konstituerandet av genus/kön en viktig fråga att ta hänsyn till.  

Wahlgren (2013:53-54) har undersökt förskolans dokumentationsuppdrag i förhållande till uppdraget 
att motverka traditionella könsroller och konstaterar, utöver att pojkar ges större utrymme i 
dokumentationerna, att aktivitetsdiskursen har haft större genomslagskraft i förskolans 
dokumentationer än omsorgsdiskursen. Aktivitet förknippas traditionellt med manlighet, varpå 
manliga egenskaper synliggörs i större utsträckning. Hon menar också att pojkar i högre grad 
dokumenteras enskilt medan flickor oftare fotograferas i grupp. Detta medför, enligt Wahlgren att 
pojkar fostras till individualister och flickor till kollektivister, i linje med Månssons slutsatser (2000). 
Wahlgrens studie bekräftar att förväntningarna på flickor och pojkar fortfarande skiljer sig åt, där 
exempelvis flickor förväntas vara mer sociala, och att förskolans dokumentationsarbete riskerar att 
förstärka de traditionella könsrollerna snarare än att motverka dem.  

Rossi (1995:212) resonerar kring det västerländska samhällets tudelade könsstruktur, som enligt henne 
skapats genom en omotiverad hänvisning till biologiska olikheter mellan könen. Hon menar att bilden 
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är ett verksamt stöd för denna könsstruktur, och att den således bidrar till att förstärka stereotypa 
könsmönster. Utifrån detta resonemang tänker jag att exempelvis modebilder med lättklädda, 
sexualiserade kvinnor underordnade muskulösa män påverkar barnens könskonstituerande, men även 
förskolans bilder, där flickor många gånger dokumenteras i grupp eller som betraktare, till skillnad 
från pojkar som oftare porträtteras individuellt och betraktade, påverkar vilka föreställningar barn gör 
sig om vad det innebär att vara flicka/pojke. Genom sin frammarsch utgör bilden därmed en betydande 
maktfaktor i samhället, och i förskolan, när det gäller förutsättningarna för könspositionering.  

Bilddokumentationer fungerar också ofta som underlag för uppföljning och utvärdering i förskolan. 
Enligt den nationella utvärderingen av förskolan (Skolverket 2008:78-79, Skolinspektionen 2012:11) 
ökar antalet diagnoser och material för bedömning i förskolan. Skolverkets rapport Förskola i 
brytningstid (2004) fastslår att barns individuella utveckling observeras och kartläggs i allt högre grad 
i förskolan. Rapporten beskriver hur ”normalitetsspannet” därmed riskerar att krympa och att brister 
hos det enskilda barnet fokuseras (2004:170-172). Med utgångspunkt i pedagogers ovan nämnda 
stereotypa föreställningar om flickor och pojkar, resonerar Eidevald kring hur detta innebär att barn 
riskerar att normaliseras också utifrån diskurser om hur flickor och pojkar förväntas vara (Eidevald 
2009:165). 
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Syfte och frågeställningar  
Mot bakgrund av tidigare forskning kan det konstateras att barn bemöts utifrån föreställningar om 
flickor och pojkar som varandras motsatser. Dessa föreställningar kan antas komma till uttryck, inte 
bara i pedagogers förhållningssätt utan också i de bilder av barn som produceras inom ramen för 
verksamheten. Studiens syfte är att utifrån feministiskt poststrukturalistiska teorier om 
subjektskapande undersöka några förskolors pedagogiska dokumentationer med avseende på 
genus/kön. I ett posthumanistiskt perspektiv kan begrepp i sig starta processer och få saker att hända. 
Jag vill därför ta hjälp av begrepp som ”ting som agentiska”, ”agens distribuerad i nätverk” och ”intra-
aktioner” för att sedan undersöka vilka nya perspektiv de kan bidra med i en bildanalys av förskolans 
pedagogiska dokumentationer ur ett genusperspektiv. 

Braidotti (refererad till i Eidevald 2009:18) menar att genus bör studeras på tre olika nivåer: 
variationer mellan kvinnor och män, variationer inom grupperna kvinnor och män samt variationer 
inom varje individ. Min ambition är att titta närmare på de variationer som i bildframställningen 
framträder mellan flickor/pojkar, men också att gå steget längre och problematisera dessa 
positioneringar för att, om möjligt, få syn på vilka olika positioneringar som framträder inom varje 
individ, där inte kön föregår alla andra föreställningar och på så vis begränsar möjlighetsvillkor och 
handlingsalternativ.  

De frågeställningar jag tar hjälp av är följande: 

• Vilka diskurser om kön materialiseras i den pedagogiska dokumentationen och vilka positioner 
uppmuntras/osynliggörs därmed? 

• Hur kan posthumanistiska begreppsapparater, som ”ting som agentiska”, ”intra-aktivitet”, ”agens 
distribuerad i nätverk” bidra till en ny förståelse av hur kön produceras genom den pedagogiska 
dokumentationen? 

Det kan tyckas som om mina frågeställningar är sprungna ur två delvis olika perspektiv: den första, 
som handlar om hur diskurser om kön materialiseras, härrör ur en feministisk poststrukturalistisk 
ontologi. Med hjälp av detta perspektiv kan jag närma mig bilderna med genus i fokus. Den senare 
öppnar upp för ett överskridande av dikotomin människa/ting och kopplar till en posthumanistisk 
teoribildning. Posthumanistiska teoribildningar uppfattar jag delvis som en förlängning eller breddning 
av poststrukturalismen, vilka ger mig möjlighet att läsa bilderna annorlunda. I följande avsnitt redogör 
jag därför närmare för dessa perspektiv, men med fokus på posthumanistiska teoribildningar.  
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Teoretiskt perspektiv 
Mitt teoretiska perspektiv är i huvudsak posthumanistiskt. Inom denna teoribildning ses subjektet som 
rörligt och vi blir till beroende av de sammanhang vi möter. Förskolan har länge präglats av en 
utvecklingspsykologisk diskurs, där identiteten är fast och beskriver hur vi är (Nordin-Hultman 
2004:19-20). Både poststrukturalistiska och posthumanistiska perspektiv tar spjärn mot 
utvecklingspsykologins föreställningar om det ”normala” barnet och skriver fram en syn på barn där 
olikheter och mångfald ses som en tillgång (Wehner-Godée 2011:32-33). 

 
Mina utgångspunkter 
Posthumanismen har sina rötter i poststrukturalismen och teoribildningarna överlappar till viss del 
varandra, varför jag inleder med en kort introduktion till poststrukturalismen. Genom att redogöra för 
några centrala begrepp förbinder jag sedan teoribildningarna med varandra samt visar på skillnader 
med avgörande betydelse för min undersökning.  

 

Feministisk poststrukturalism  

Poststrukturalismen har sina rötter i strukturalismen. Till skillnad från den senare förkastar dock 
poststrukturalismen idén att de strukturer som möjliggör och begränsar vår tillvaro är av naturen givna 
och absolut sanna. Med hjälp av språket förändras och omformas de istället i olika sociohistoriska 
sammanhang (Lenz Taguchi 2012:24). Den feministiska poststrukturalismen utmanar dikotomin 
manligt/kvinnligt och ifrågasätter föreställningar om kön som en biologisk, kroppslig och given 
kategorisering. Syftet är att utmana den överordnade och normaliserade maskuliniteten (Eidevald 
2009:59).  

 

Begrepp som förbinder perspektiven 

Begreppet diskurs är centralt för poststrukturalismens förståelse av subjekt och subjektivitet. Enligt 
Michel Foucault, som utvecklade diskursbegreppet, innebär en diskurs det som möjliggör och 
begränsar tal och handling i en specifik miljö (Palmer 2011:38). Diskurser förstås därmed inte som 
synonyma med språk, utan snarare som det som begränsar och möjliggör språkliga uttryck genom att 
definiera vad som anses meningsfullt. Genom att utgöra den ram som villkorar subjektskapandet deltar 
diskurser i producerandet av subjekt och objekt, snarare än att beskriva dem (Barad 2007:147).  

Ett annat centralt begrepp inom poststrukturalismen är Judith Butlers performativitet4. Inom 
poststrukturalismen syftar det på en subjektivitet som konstitueras diskursivt (Hultman 2011:30). 
Genom upprepanden av handlingar och talakter som är diskursivt villkorade upprätthåller vi 
föreställningar om oss själva och andra. Diskurser materialiseras på så vis i diskursiva praktiker. Ett 

                                                        
4 Ett begrepp som beskriver hur identiteter formas och upprätthålls när individer uppträder i enlighet med 

rådande normer. Ett barn blir en flicka genom att iscensätta sig i överensstämmelse med normer för hur 
en ”normal” flicka är (Hultman 2011:28-29). 
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barns kön skrivs då in i kroppen genom att hen deltar i de aktiviteter som hänger ihop med vilket kön 
hen tilldelats (Davies 2003:33). 

Dessa begreppsapparater gör det alltså möjligt att betrakta kön som konstruerat och iscensatt av 
diskurser snarare än som en essentiell egenskap. Både Butler och Foucault betonar således 
subjektivitet som en effekt av maktproducerande diskurser (Hultman 2011:28-29). Små förskjutningar 
i dessa upprepanden medger dock att vi performativt skapar nya handlingsutrymmen. Därmed 
materialiseras nya normer, principer och regler, som ger oss utrymme att göra oss, och andra, 
annorlunda (Eidevald 2009:185).  

Att tänka sig dessa könskategorier som konstruerade innebär alltså att de kan konstrueras annorlunda. 
Posthumanistiska teoribildningar öppnar upp för ytterligare sätt att tänka kring kön och genus.  

 

Posthumanismen 

Posthumanismen är en samling teorier med den gemensamma nämnaren att de ifrågasätter ett 
antropocentriskt synsätt, där det icke-mänskliga (ting, teknik, djur, material, miljö) visserligen finns 
fysiskt närvarande, men ses som passivt (Åsberg, Hultman & Lee 2012:11). Posthumanismen vänder 
sig därmed mot poststrukturalismens föreställning om subjektivitet som enbart diskursivt konstituerad 
och menar istället att den konstitueras även materiellt. Världen i sig är performativ och subjektet blir 
till i kopplingar till både mänskliga och icke-mänskliga aktörer i olika nätverk (Hultman 2011:29). 
Människan upprättar oavbrutet relationer till sin omgivning, såväl till människor som till stolar, bord, 
bilar, cyklar, kläder, pennor, lera, färg, vatten, etc.  

I följande avsnitt redogör jag för de posthumanistiska begrepp jag valt att bryta min empiri mot, och 
som jag tror kan bidra till en ny förståelse för hur kön konstitueras genom förskolans 
bilddokumentationer. 

 

Ting som agentiska 

De posthumanistiska teorierna innebär ett fokusskifte från ett interpersonellt perspektiv, där subjektet 
uppstår i mellanmänskliga samspel till ett perspektiv som inkluderar relationer mellan människan och 
hens fysiska omvärld (Jackson & Mazzei 2012:126, Skolverket 2012:26-27).  

Den agentiska realismen är en teori inom posthumanismen som formats av kvantfysikern Karen 
Barad. Hon bygger till stor del vidare på Foucault och Butler men kritiserar dem för att deras teorier 
begränsar sig till att handla om produktion av mänskliga kroppar. Hon menar att de, genom att utgå 
ifrån människan som alltings måttstock, befäster det dikotoma förhållande mellan natur och kultur som 
de avser att överskrida (Barad 2007:134-135, 145-147, 169). Istället föreslår hon en posthumanistisk 
beskrivning av performativitetsbegreppet som utmanar materialitet som given eller bara en effekt av 
mänsklig agens. Ur ett agentiskt realistiskt perspektiv är materialitet en aktiv faktor i 
materialiseringsprocesser (Barad 2007:183). Barad menar att materialitet alltid är diskursiv och att 
diskursiva praktiker alltid också är materiella. De är sammanvävda och omfattar redan varandra. Ingen 
föregår den andra, varken epistemologiskt eller ontologiskt (Barad 2007:152, Palmer 2010:60). Även 
Nordin-Hultman beskriver, ur ett postmodernistiskt perspektiv, hur exempelvis rum bär upp 
maktrelationer och skapar identiteter, där barn i vissa fall uppstår som kompetenta, i andra fall som 
icke-fungerande. Hon menar också att rum, som exempelvis byggvrå och dockvrå, bär upp 
föreställningar om kön (Nordin-Hultman 2004:51).  
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Agens distribuerad i nätverk 

I en posthumanistisk teoribildning ses med andra ord även ting som agentiska. Agensen är dock inte 
inneboende i människan, men inte heller i de ting, eller den miljö, hen möter. Snarare är agens 
distribuerat i nätverk och uppstår i möten, eller hopkopplingar, mellan olika aktörer där människa och 
ting blir till som förlängningar av varandra (Jackson & Mazzei 2012:126, Skolverket 2012:26-27, 
Hultman & Lenz Taguchi 2010:530). Varje sådan koppling mellan aktörer medför en förändring, en 
möjlighet att uppstå delvis annorlunda (Hultman 2011:39). Med detta perspektiv blir det ointressant att 
rikta blicken mot det enskilda barnet i de bilddokumentationer jag undersöker. Istället behöver jag 
synliggöra de kopplingar mellan olika aktörer som syns i bilderna. Hultman (2011:44) beskriver hur 
spår uppstår i nätverken, och fungerar som verktyg för att ordna förskolemiljön. Aktörer allierar sig 
och samarbetar för att förenkla, begripliggöra och lyfta fram en igenkännbar personlighet. På så vis 
kan kategorierna pojkar och flickor skapas. Den franske filosofen Gilles Deleuze beskriver detta som 
att: ”Ur alla tänkbara sexuella och genetiska variationer har vi kodat kroppar till den binära skillnaden 
manligt och kvinnligt.” (Colebrook 2010:67) Han motsätter sig också, precis som Barad, att naturen är 
medan människan bestämmer sin existens, och menar att blivandet gäller för allting. Varken människa 
eller natur är autonoma, snarare bestäms de av de olika krafter, som kroppar, begär, gener och språk, 
som deltar i produktionen. Därmed kan inget enskilt ursprung definieras (Colebrook 2010:14). 

 

Intra-aktivitet och tillblivelser i mellanrummen 

Barad myntar begreppet intra-aktivitet. Begreppet utgår ifrån en syn på fenomen som ontologiskt icke-
separerbara och ständigt intrasslade och skiljer sig på så vis från begreppet inter-aktion som bygger på 
idén om separata enheter (Barad 2007:139). Barad menar att fasta föreställningar och kategoriseringar 
av människan exkluderar alla möjligheter att uppstå annorlunda. Istället menar hon att 
tillblivelseprocesser oupphörligen sker genom intra-aktioner, där både mänskliga och icke-mänskliga 
aktörer försöker göra sig begripliga för varandra. Kopplingar skapar på så vis nya översättningar, 
transformationer och förskjutningar och är en förutsättning för producerandet av ny kunskap (Lykke 
2009:151-153, Jackson & Mazzei 2012:118, Barad 2003:818-819, Barad 2007:185). Varken 
materialitet eller subjektivitet är således fixerade, med inneboende gränser och egenskaper, utan i 
ständigt blivande där de förvärvar specifika gränser och egenskaper genom ständigt pågående intra-
aktivitet (Barad 2007:151, 172). Nya möjligheter uppstår när andra exkluderas. Teorier om intra-
aktivitet omfattar därmed tanken om framtiden som radikalt öppen i varje vägkrök (Barad 2007:177-
178). Ett liknande perspektiv återfinns hos Deleuze som beskriver blivandet som det som uppstår i 
mellanrummen, i relationen mellan aktörer (Jackson & Mazzei 2012:87).  

 

Pedagogisk dokumentation som en av aktörerna 

Inspirerad av Barad (2007) beskriver Lenz Taguchi den pedagogiska dokumentationen som en 
materiellt-diskursiv kunskapsapparat. Den pedagogiska dokumentationen är utformad i linje med 
föreställningar och idéer om vad just denna typ av apparat/verktyg ska ge kunskap om. Den är 
följaktligen delaktig i kunskapsproduktionen och bestämmer vilken kunskap som ska produceras. Den 
fungerar på så vis som ett verb – ett görande. Materialiteten (som i denna studie framför allt utgörs av 
bilder och bildtexter) skapar en yta där intra-aktiviteter och fenomen framträder och aktualiseras. Detta 
innebär också att nya möjligheter till intra-aktion, med andra aktörer, alltid kan uppstå (Lenz Taguchi 
2012:59-60).  
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Genus/kön 

I boken En rosa pedagogik (2011) formuleras en syn på genus/kön som går hand i hand med en 
posthumanistisk teoribildning. Lenz Taguchi beskriver ”kön/genus […] som multipla komplexiteter i 
ständig transformation och inte som fasta kategorier eller positioner.” (Lenz Taguchi 2011:172) 
Vidare skriver hon om möjligheten att kunna bli-annorlunda-i-sig-själv och uppstå med skiftande 
könssubjektiviteter beroende av kontext, där visionen är ”ett samhälle där kön/genus inte skall vara en 
avgörande juridisk och social identifikationskategori, på samma sätt som vi inte tillåter att ras, 
sexualitet, etniskt ursprung eller religion, av etiska och demokratiska skäl får tjäna det syftet i Sverige 
i dag.” (Lenz Taguchi 2011:172) 

Metod  
Olsson & Sörensen beskriver hur varje forskningsproblem kan belysas ur antingen ett kvalitativt eller 
ett kvantitativt perspektiv, beroende av vad forskaren vill få svar på. Inom kvantitativ forskning strävar 
forskaren efter objektivitet och generaliserbarhet. Inom den kvalitativa forskningen ses däremot 
forskaren som subjektiv och resultaten kopplade till en specifik kontext (Olsson & Sörensen 2011:18-
19). Min ambition med den här uppsatsen är dels att undersöka hur diskurser om kön/genus 
materialiseras i den pedagogiska dokumentationen och vilka olika könspositioneringar det medger, 
dels att bryta posthumanistiska begrepp mot min empiri för att få syn på hur föreställningar om genus 
kan förskjutas när de utmanas av ett antropocentriskt perspektiv, där även ting deltar i 
subjektspositioneringar. Denna studie består följaktligen av kvalitativ data som analyseras med hjälp 
av feministiskt poststrukturalistiska och posthumanistiska teoribildningar, där ambitionen är att visa på 
mångfalden av möjliga läsningar snarare än att söka objektivitet. 

I ett första steg genomför jag diskursanalyser av ett relativt stort bildmaterial, som jag sedan 
kategoriserar i manligt/kvinnligt utifrån några givna kategoriseringsprinciper (bilaga 2). Valet att i ett 
andra steg utgå ifrån en posthumanistisk teoribildning ger mig möjlighet att problematisera dessa 
kategorier utifrån materiellt-diskursiva intra-aktionsanalyser. Enligt Palmer (2010:67) kan jag då 
identifiera de intra-aktiviteter mellan olika kroppar jag uppfattar i bilderna. Genom att analysera 
empirin diffraktivt (se avsnitt nedan) kan jag med hjälp av teorier om intra-aktivitet undersöka vad 
som sker i materialet och vad som uppstår i mötet mellan min data och mig själv (Palmer 2010:89). 
Jag kan, med posthumanistisk metod, inte avslöja några allmängiltiga sanningar om genus. Däremot 
kan jag föra ett resonemang kring hur förståelser kan skifta beroende på vilka teoretiska perspektiv 
och metodologiska verktyg som används, där jag betraktar dessa förståelser som performativa med 
konsekvenser för barns subjektskapande. 

Val av metod 
Mitt primära syfte med denna studie är att undersöka vad som händer med min förståelse för 
kön/genus när jag bryter posthumanistiska begrepp mot min empiri. När jag påbörjade mitt 
analysarbete blev jag dock varse att jag behövde andra metoder för att närma mig materialet. För att få 
syn på vilka diskurser om kön som materialiseras i dokumentationerna behöver jag paradoxalt nog 
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använda mig av de kategoriseringar i manligt/kvinnligt som jag strävar efter att upplösa. Jag inleder 
därför med en diskursanalys av mitt bildmaterial. 

 

Diskursanalys i undersökningens första steg 

En utgångspunkt för diskursanalysen är att våra uppfattningar om företeelser i vår omvärld är 
beroende av både tidsepok och kulturell kontext. Enligt Foucault handlar diskursbegreppet inte bara 
om vår språkliga framställning av företeelser utan också om hur vi handlar. Språk och social praktik 
påverkar varandra i en ömsesidig process och språkliga kategoriseringar och tolkningar får därmed 
faktiska konsekvenser (Ahrne & Svensson 2011:150-151). Winther Jørgensen & Phillips beskriver hur 
diskurser strävar efter att skapa entydighet genom att reducera möjligheter. Diskurser påverkar således 
vilka subjektspositioner som blir möjliga – och vilka som utesluts (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:34, Ahrne & Svensson 2011:156).  

Winther Jørgensen och Phillips (2000:32) definierar diskursanalysens syfte som att ”kartlägga de 
processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas och där vissa betydelsefixeringar 
blir så konventionaliserade att vi uppfattar dem som naturliga.” Vidare beskriver författarna tre olika 
diskursanalytiska angreppssätt, diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi, med den 
gemensamma utgångspunkten att våra sätt att beskriva fenomen i omvärlden inte utgör en sanning, 
utan snarare deltar i formandet av världen (2000:7). Enligt författarna är diskursteorin, utvecklad av 
Laclau & Mouffe, den mest ”rena” poststrukturalistiska teorin (2000:13) och därmed den jag anser 
bäst lämpad i min analys av vilka diskurser om kön som materialiseras i mitt bildmaterial. Med hjälp 
av Winther Jørgensen och Phillips (2000:49-50) upprättar jag några komponenter som blir 
betydelsefulla verktyg för att identifiera diskurser. Begreppen har Laclau lånat från Lacans 
subjektteori:  

Mästersignifikant:  organiserar identiteter och beskriver privilegierade tecken/signifikanter kring vilka 
andra tecken organiseras och ges mening. Jämförbart med diskursteorins 
nodalpunkt som beskriver hur diskurser organiseras. 

Ekvivalenskedjor: signifikanter knyts ihop och etablerar på så sätt identiteter. 

Signifikanterna i sig säger nästan ingenting men genom förbindelser med andra signifikanter kring den 
centrala mästersignifikanten skapas således identiteter som ses som mer eller mindre stabila. I denna 
studie använder jag mig av pojke/flicka som mästersignifikanter. Jag låter sedan egenskaper som 
traditionellt ses som manliga/kvinnliga utgöra ekvivalenskedjor. Exempel på egenskaper jag använt 
mig av är styrka/svaghet, aktiv/passiv, säker/osäker, rationell/relationell (se bilaga 2 samt avsnitt om 
genomförande för en mer utförlig beskrivning).  

Winther Jørgensen och Phillips (2000:34) använder begreppet det diskursiva fältet för att beskriva alla 
de möjliga blivanden som diskursen utesluter och menar att en diskurs alltid konstitueras i förhållande 
till detta fält. Detta innebär följaktligen att diskursen alltid riskerar att undergrävas av det diskursiva 
fältet och således alltid kan konstitueras annorlunda. Diskursanalysen fokuserar på de språkliga och 
sociala ramar som villkorar olika subjektspositioneringar. Jag föreställer mig att de bilder som används 
i förskolans dokumentationer deltar i dessa subjektspositioneringar och på så vis fungerar 
verklighetsproducerande. Detta perspektiv innebär att andra verkligheter blir möjliga att producera 
med hjälp av andra teoretiska och metodologiska verktyg. Jag vill undersöka vilka subjektspositioner 
som blir möjliga om hänsyn tas även till de icke-människor som ingår i nätverken och på så vis deltar i 
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villkorandet av tillblivelser. Jag väljer därmed att gå vidare med en posthumanistisk metod som 
överskrider dikotomin diskurs/materialitet och som därmed ännu bättre tjänar mitt syfte.  

 

Posthumanistisk metod för att vidga seendet 

Hultman beskriver hur forskning alltmer har kommit att betraktas som en konstruktion snarare än en 
värdeneutral praktik (Hultman 2011:48-49). Teori och metod testas inte mot empiri i syfte att få syn på 
hur väl de stämmer överens med verkligheten. Snarare medverkar de till att skapa någonting nytt. 
Posthumanismens kritik av det antropocentriska synsättet kan ses som en fördjupning av detta 
perspektiv. När även ting ses som agentiska upphör forskning att vara en helt igenom mänsklig praktik 
(Åsberg 2012:15). Istället riktas fokus mot de nätverk som bidrar till kunskaps- och 
subjektsproduktion. I den fortsatta studien kopplar jag ihop mig med posthumanistiska teorier och 
begrepp, jämte min empiri, för att undersöka vilka effekter det kan få för min förståelse av kön/genus. 
Detta medför att de posthumanistiska begrepp jag valt för min analys fungerar både som teoretisk 
utgångspunkt och metodologiska verktyg. Inom den posthumanistiska forskningen ses teori och metod 
som sammanvävda och omöjliga att åtskilja. De är bägge performativa och deltar i skapandet av ny 
kunskap (Åsberg et al. 2012: 35). Hultman och Lenz Taguchi föreslår en horisontell läsning av 
empirin istället för en vertikal (Hultman & Lenz Taguchi 2010:530). På så vis förskjuts fokus från vad 
betyder detta? till vad händer i och med detta? Detta utplattade perspektiv lyfter fram alla aktörer i 
nätverket utan hierarkisk ordning. I det här perspektivet fungerar även begrepp som performativa 
agenter, som krockar och bildar nätverk (MacLure 2012:2). Teoretiska begrepp som agens, agentiska 
snitt, intra-aktivitet och diffraktion fungerar därmed även som de metodologiska verktyg jag använder 
för att få syn på olika hopkopplingar.  

 

Forskarrollen 

Studien bär spår av autoetnografi, där forskarens personliga erfarenheter deltar i forskningsprocessen. 
Alvesson & Sköldberg (2008:183) beskriver hur den autoetnografiska studien ”utgår från gränssnittet 
mellan forskaren själv och den sociala miljö hon eller han möter.” Jag väljer att utvidga begreppet 
social miljö till att även omfatta ting, begrepp och annat icke-mänskligt. På så vis stämmer 
autoetnografin väl överens med en posthumanistisk teoribildning, där forskaren aktivt deltar i 
kunskapsproduktionen, i en ömsesidig påverkansprocess mellan forskare och empiri (Hultman & Lenz 
Taguchi 2010:527). Jackson beskriver detta som ”reading-the-data-while-thinking-the-theory”. Genom 
att alliera sig i nya nätverk sker nya kopplingar som möjliggör nya sätt att tänka kring både data och 
teori (Jackson & Mazzei 2012:4-5). Teorin om agens som distribuerad i nätverk utgår ifrån ett 
immanensperspektiv där forskaren uppstår i samhandlande med sin data och följaktligen inte kan tolka 
data objektivt. Enligt MacLure talar data inte för sig själv, men väntar heller inte på att bli analyserad 
av en skarpsinnig forskare. På så vis är vi inga självständiga agenter som väljer fritt, utan snarare en 
del av ett nätverk av aktörer som försöker göra sig begripliga för varandra (MacLure 2012:3). Lykke 
refererar till Haraways beskrivning av forskning som ”a story-telling-practice”, där forskaren i allra 
högsta grad är med och påverkar forskningsprocessen (Lykke 2009:20). 
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Agentiska snitt 

Enligt Lenz Taguchi utgör den pedagogiska dokumentationen en materiellt-diskursiv kunskapsapparat 
som producerar det som Barad kallar agentiska snitt (Barad 2007:148, Lenz Taguchi 2012:25, 59-62). 
Ett agentiskt snitt är ett utsnitt, en frysning av ett skeende, som är nödvändig i forskningsprocessen. 
De agentiska snitten är dock aldrig färdiga eller stängda, utan synliggör ”vad barnet just nu håller på 
att bli i ett komplext nätverk av olika aktiva agenter.” (Lenz Taguchi 2012:66) När de kopplar ihop sig 
med andra aktörer blir läsningen annorlunda. Jag tänker mig att varje bild i mitt bildmaterial utgör ett 
agentiskt snitt där de läsningar jag gör beskriver en partiell verklighet. Haraway beskriver detta som 
att forskaren når ”en insikt i det utsnitt av verkligheten som hon/han kan ’se’ utifrån sin materiella-
diskursiva lokalisering i tid, rum, kropp och historiska maktförhållanden.” (Lykke 2009:21) I ett 
posthumanistiskt perspektiv existerar varken barn eller ting som enskilda entiteter – snarare uppstår de 
i mötet. Det agentiska snittet hjälper mig att få syn på hur barn kan uppstå genom de intra-aktioner 
som sker. Det agentiska snittet kan spegla dominerande diskurser och synliggöra hur dokumentationer 
reproducerar normer om kön. Det blir därigenom möjligt att ifrågasätta och gå i motstånd mot 
stereotypa föreställningar om flickor och pojkar.  

 

Diffraktion 

Diffraktion är ett begrepp som beskriver den företeelse där olika fenomen bryts mot varandra. 
Vanligast beskrivs det som vågornas rörelse när de möter exempelvis en sten: en ömsesidig förändring 
sker av såväl våg som sten, där de uppstår på nya sätt men behåller vissa egenskaper (Barad 2007:71-
83, Hultman 2011:54, Palmer 2010:89, Hultman & Lenz Taguchi 2010:535). Diffraktion som metod 
skiljer sig således från reflektion, där utgångspunkten är att forskaren självständigt kan reflektera över 
sin empiri och där man föreställer sig att analysen speglar den faktiska verkligheten och därmed kan 
återge en exakt bild av denna (Hultman & Lenz Taguchi 2010:536-537, Barad 2007:88). Ett diffraktivt 
seende bygger snarare på idén om forskaren som en del av nätverket, där hen uppstår tillsammans med 
empirin. Då posthumanistisk teoribildning utgår ifrån att tillblivelser sker i ständiga hopkopplingar 
mellan olika aktörer, där inga aktörer är självständiga och där forskaren omöjligt kan stå utanför sin 
empiri, stämmer diffraktion som metod bättre överens med mitt val av teoretiskt perspektiv. När teori 
och metod på detta sätt samläses och överlappar varandra uppstår en tvåväga effekt, där både teori och 
empiri påverkas. På så vis kan både teori och metod förstås som performativa. Med hjälp av olika 
teorier konstrueras olika kunskaper/verkligheter, där metoderna hjälper till att rikta blicken mot vissa 
aspekter, och därmed utelämnar andra. Syftet med en diffraktiv läsning är alltså inte att producera 
objektiv kunskap om materialet, utan snarare att få syn på vad som produceras när empirin läses 
genom en viss teori. Analysen utgör på så vis en perspektiverad verklighet (Hultman 2011:50, 53-54).  

En diffraktiv läsning fungerar följaktligen som metod för att få syn på vad som produceras i 
kopplingarna mellan forskare, teorier och material och vilka transformationer/nya riktningar som då 
möjliggörs (Hultman & Lenz Taguchi 2010:537). Detta riktar blicken mot de förändringar som sker 
inom varje aktör snarare än skillnaderna mellan aktörer och stämmer därmed väl överens med mitt 
syfte att undersöka vilka olika positioneringar som framträder inom varje individ när även icke-
människor ses som agentiska (Hultman & Lenz Taguchi 2010:528). I analysdelen redogör jag närmare 
för hur jag gått tillväga när jag analyserat min empiri diffraktivt. 
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Kritiska perspektiv 

En del kritiska röster har höjts mot postmodernismen som utgör det paradigm som innefattar såväl 
poststrukturalism som posthumanism. Alvesson & Sköldberg menar att postmodernistisk forskning 
har en ”parasitär prägel” som nöjer sig med att kritisera andras textproduktion snarare än att producera 
något eget. De postmodernistiska bidragen blir då begränsade till specifika textuella sammanhang och 
kan följaktligen inte producera kunskap av generell karaktär. Vidare menar författarna att 
postmodernismens beskrivning av modernismen är onyanserad. Som exempel nämns den syn på 
subjektet som essentiellt och enhetligt, som postmodernister polemiserar mot, och som Alvesson & 
Sköldberg menar inte tar hänsyn till de olikartade varianterna av vetenskapliga och filosofiska 
traditioner som ryms inom det modernistiska paradigmet. De menar också att inriktningen fokuserar 
på och polemiserar mot västerländsk filosofi, medan den asiatiska filosofins upplösande av gränser 
mellan subjekt och objekt inte omnämns. Detta, menar författarna, tyder på en viss etnocentrism. 
Alvesson & Sköldberg lyfter även fram att postmodernismens idéer om tolkningspluralism återfinns 
även hos andra forskare, och knappast är någonting unikt för postmodernister. Trots detta framhåller 
de att postmodernismen fungerar som en viktig inspirationskälla till traditionell forskning, genom sin 
inriktning på det fragmenterade, ambivalenta och lokala samt genom sitt ifrågasättande av etablerade 
sanningar och kategorier (Alvesson & Sköldberg 2008:435-458). 

Genomförande, urval och avgränsningar 
Min undersökning bygger på ett urval av bilder från några förskolors fotodokumentationer. Jag 
kontaktade sammanlagt sex förskolor. På en av förskolorna kontaktade jag två avdelningar. Jag 
tillfrågade således sju avdelningar. En förskola avböjde från början att vara med på grund av tidsbrist. 
Även en av de två kontaktade avdelningarna på samma förskola valde att avstå, av samma skäl. Ett 
material fick jag tillgång till så sent i processen att jag valde att inte ta med det i min analys. Totalt har 
därför bildmaterial från fyra olika avdelningars fotodokumentationer analyserats. Gemensamt för 
förskolorna är att de ligger i större städers ytterområden, men dessa områden ser väldigt olika ut ur ett 
socioekonomiskt perspektiv. Barn i alla åldrar i förskolan finns representerade i materialet. 

Studien utgörs av diskursiva och diffraktiva analyser med avseende på genus/kön av några förskolors 
pedagogiska dokumentationer. Alla förskolor jag kontaktat använder sig av pedagogisk dokumentation 
som verktyg för verksamhetsutveckling. Vissa är precis i uppstarten medan andra har kommit längre i 
sina tankar kring pedagogisk dokumentation. De bildmaterial jag fått tillgång till ser därmed väldigt 
olika ut. I vissa fall är det fotocollage och PowerPoint-presentationer från olika projekt. I andra fall är 
det ett hopplock av fotografier från avslutade projekt. Jag har också tagit del av digitala pärmar för 
enskilda barn. I samtliga fall är det bilder som på olika sätt används av pedagoger, barn och föräldrar 
och som jag därmed föreställer mig deltar i könspositioneringen av barn.  

Jag hade från början tillgång till ett ganska stort bildmaterial. I en första urvalsprocess valde jag bort 
bilder som var tagna på alltför långt avstånd/var för otydliga för att de skulle säga mig, som inte varit 
en del av projektet, någonting. Jag valde också ut enstaka exemplar ur serier där bilderna var snarlika. 
Totalt kvarstod trettiosex bilder. Till att börja med analyserade jag hela detta bildmaterial med hjälp av 
diskursanalys. I nästa steg valde jag ut ett fåtal bilder för analys. Jag valde ett antal bilder som av olika 
skäl väckte mitt intresse. Barad beskriver hur olika delar av världen försöker göra sig begripliga för 
varandra (Barad 2007:185). Även MacLure (2012:3) resonerar kring denna process, med inspiration 
från Deleuze. Hon menar att då agens är distribuerad i nätverk upplever forskaren känslan av att ha 
valt data som valt hen. Hon beskriver detta som att viss data ”glöder” i mötet i processen då den 



20 
 

försöker göra sig begriplig för forskaren och att forskaren följaktligen blir extra intresserad av specifik 
data. Då dokumentationerna aldrig är fixerade, utan öppna för nya läsningar, är de möjliga att tolka 
som potentiella blivanden. Och just detta, det potentiella, blir då en del av det som uppmanar forskaren 
till analys. Inspirerad av detta tänker jag mig att vissa av mina dokumentationer ”talar till mig”, väcker 
mitt intresse mer än andra och bjuder in, eller om man så vill, befaller mig att studera just dessa bilder 
mer ingående: ”To the extent that events are actualized within us, they wait for us and invite us.” 
(Deleuze 1969/1990:169)  

Databearbetning och analysmetod 
Min tanke var från början att fokusera enbart på bilderna, eftersom materialen ser olika ut – en del har 
text och andra inte. Jag insåg dock under processens gång att jag omöjligt kan frikoppla mig ifrån de 
texter jag har tillgång till – de utgör en del av det nätverk av kopplingar som deltar i de 
könspositioneringar av barnen jag är intresserad av att undersöka.   

Jag genomför analysen i två steg och med hjälp av två delvis olika analysmetoder. Den första analysen 
kopplar till min frågeställning om hur diskurser om genus materialiseras i förskolors pedagogiska 
dokumentationer. Här genomför jag en diskursanalys av det mer omfattande bildmaterialet för att få 
syn på flickors och pojkars olika positioneringar. Nästa analys kopplar till min frågeställning om hur 
posthumanistiska begreppsapparater kan bidra till min förståelse för hur kön produceras i 
dokumentationerna. Här gör jag en analys av ett urval av bilder med hjälp av diffraktiv analysmetod, 
där jag fokuserar på de intra-aktioner som sker mellan alla samhandlande aktörer. För tydlighetens 
skull har jag delat in analysen i två olika steg, som jag redogör för i följande avsnitt. 

 

Steg 1: flickor och pojkar 

I ett första steg vill jag utforska vilka diskurser om kön som materialiseras i bildmaterialet samt vilka 
positioneringar som synliggörs. För att kunna genomföra detta börjar jag med att undersöka vilka olika 
diskurser som framträder i varje bild. Jag väljer att dela in diskurserna i två huvudkategorier: 

lärandediskurser och varandediskurser. 
Som exempel på lärandediskurs kan 
nämnas diskurser om naturvetenskap, 
lek, omsorg, matematik och språk. 
Varandediskurser kopplar snarare till 
egenskaper hos barnen, som till exempel 
modig, aktiv, rädd, försiktig. Dessa 
diskurser analyseras sedan med hjälp av 
en figur som bygger på kategorisering 
av manliga/kvinnliga egenskaper (för 
utförligare lista se bilaga 2). I 
kategorierna finns ett maktförhållande 
inbyggt, där det manliga utgör norm och 
därmed ges högre status. Kategorierna 
bygger på en essentialistisk 

tankestruktur där de dikotoma egenskaperna fungerar uteslutande av varandra. För att betraktas som 
pojke/flicka bör man således framställas som antingen eller (Lenz Taguchi 2004:30-33). Diskursen ger 
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följaktligen anvisningar om hur man bör vara för att bli betraktad som en riktig pojke/flicka (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:50). 

I detta mitt första närmande till bildmaterialet har jag inte medvetet tagit hänsyn till icke-mänskliga 
kroppar, utan enbart fokuserat på barnen och deras olika positioneringar i ett interpersonellt 
perspektiv.  

 

En första teori- och metoddiskussion 

Feministiskt poststrukturalistiska begrepp som performativitet och diskurs visade sig användbara för 
att få syn på hur flickor och pojkar produceras genom förskolans pedagogiska dokumentationer. 
Davies beskriver hur barn genom diskursiva praktiker lär sig att positionera sig som pojkar/flickor på 
ett korrekt sätt (Davies 2003:26-27). De pedagogiska dokumentationerna utgör en del av dessa 
diskursiva praktiker och genom pedagogers delvis könsstereotypa framställningar av barn 
reproduceras diskurser om hur barn gör sig/görs till flickor/pojkar. Att analysera bilder utifrån mina 
valda kategoriseringsprinciper hjälper mig således att få syn på hur diskurser om genus/kön 
materialiseras i förskolans bilddokumentationer. Diskursanalysen öppnar upp det som ses som förgivet 
taget, och möjliggör dekonstruktion5. På så vis framträder mina valda kategorier som mycket 
förenklade läsningar av olika positioneringar. Aktiv kan exempelvis bara definieras i förhållande till 
något annat, som passiv, eller inaktiv. Detta perspektiv synliggör hur positioneringar utgör diskursiva 
konstruktioner, som på så vis kan konstrueras annorlunda. Barad (2007:152) kritiserar 
poststrukturalismen för att vara för diskursorienterad och menar att diskurser alltid även är materiella.  
I nästa steg sätter jag därför posthumanistiska teorier i rörelse för att fördjupa min förståelse för hur 
barn positionerar sig och blir positionerade även av de ting som ingår i nätverken och vad det får för 
konsekvenser för synen på kön/genus. 

 

Steg 2: många aktörer 

I detta steg gör jag ett ytterligare urval. Jag väljer ut nio bilder att fördjupa mig i. Jag tycker mig kunna 
urskilja två mönster i bilderna: några representerar för mig möjligheten att positionera sig icke-
traditionellt eller på multipla sätt. Andra bilder fördjupar jag mig i då pojkar och flickor framställs som 
radikalt olika, åtminstone vid en första anblick. För att undersöka vad posthumanistiska begrepp, som 
”ting som agentiska”, ”agens distribuerad i nätverk” och ”intra-aktioner” kan göra för min förståelse 
för könspositionering använder jag mig av diffraktiv analys av min data. I en diffraktiv läsning deltar 
empirin aktivt i forskningsprocessen. Jag läser således inte av empirin, utan med. Jag installerar mig i 
empirin, tillsammans med teori, metod och begrepp (Palmer 2010:89). Lenz Taguchi förklarar denna 
process med hjälp av Deleuze begrepp becoming minoritarian, som beskriver ett perspektiv som 
överskrider det hierarkiska förhållandet mellan människa och ting, där de mellanmänskliga 
relationerna utgör normen (Lenz Taguchi 2012:267). På så vis kan exempelvis en pojke som ägnar sig 
åt konstruktion, och som jag vid en första läsning positionerat som målinriktad och rationell snarare 
uppstå som inbegripen i en process där han i sin kroppslighet upprättar relationer till såväl golv som 
byggklossar men också till teorier om materialegenskaper, tyngdpunkt och krafter. När jag på detta 

                                                        
5 En term med ursprung i poststrukturalismen och filosofen Jacques Derrida. Målet med dekonstruktion är 

att visa hur vissa läsningar formar vissa idéer. Detta sker bland annat genom att söka dolda antaganden 
i texter/utsagor och ge dessa nytt liv genom att placera dem i nya sammanhang.  
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sätt bryter posthumanistiska teorier och begrepp, där ting ses som samhandlande, mot mitt urval av 
bilder sker en förskjutning av min förståelse av förgivettagna föreställningar om flickor och pojkar. 

 

Avslutande metoddiskussion 

Jag väljer att använda mig av bilder från flera olika förskolors pedagogiska dokumentationer. De 
material jag tagit del av ser mycket olika ut. De dokumentationer jag fått tillgång till är delvis ryckta 
ur sitt sammanhang. I ett första steg har pedagogerna själva gjort ett urval av bilder för mig att ta del 
av. Sedan har jag valt ut enstaka bilder från de olika dokumentationerna. Det som från början 
fungerade som pedagogiska dokumentationer och som låg till grund för pedagogers reflekterande 
tillsammans med varandra och barnen har på så vis bytt skepnad och övergått till att vara enbart 
representationer av pedagogiska dokumentationer. Jag vet heller ingenting om hur pedagogerna arbetat 
tillsammans med barnen med de pedagogiska dokumentationer jag tagit del av. Det är fullt möjligt att 
bildmaterialet används just för att ge barnen möjlighet att få syn på olika sätt att göra kön. För att få 
svar på det hade jag behövt göra en etnografisk studie, där jag deltagit både i revisit6 tillsammans med 
barngruppen och vid de reflektionstillfällen arbetslaget haft kring de projekt bildmaterialet synliggör. 
Ändå, menar jag, påverkar bilderna hur barn uppfattar sig själva och uppfattas av andra och på så vis 
signalerar de möjliga könspositioner för de barn och vuxna som betraktar dem. 

Det kan tyckas problematiskt att jag använt mig av två delvis olika metoder i denna studie. I den första 
delen skapar jag dessutom kategorier som utgår ifrån dikotomierna manligt/kvinnligt samt 
varande/lärande – precis de dikotoma förhållanden posthumanistiska teoribildningar strävar efter att 
överskrida. Dessa kategoriseringar var dock nödvändiga för mig att genomföra för att närma mig 
materialet och få syn på hur föreställningar om kön/genus framträder. Diskursanalysen tog mig en bra 
bit på väg i förståelsen för hur kön produceras diskursivt. För att få syn på hur kön kan konstrueras 
annorlunda ville jag ta hjälp av teoribildningar där även materialitet ses som en samhandlande aktör 
och då visade sig posthumanismen produktiv. Med hjälp av posthumanistisk teori och metod kunde 
jag problematisera förgivettagna föreställningar om flickor och pojkar. Exempelvis kan det relationella 
innefatta relationer även till ting, varpå de pojkar som jag uppfattade dokumenterats som rationella 
och målinriktade, med fokus på materialet, i allra högsta grad kan ses som relationella. Att läsa 
materialet diffraktivt medgav alltså förskjutningar i min förståelse för hur kön konstitueras och i 
analysen av mitt material blev jag varse hur barn kan framträda på radikalt annorlunda sätt när jag 
skiftar perspektiv.  

 

Forskningsetiska aspekter  
I uppstarten av denna undersökning skickade jag ut fullmakter för samtycke till samtliga 
vårdnadshavare i berörda barngrupper. I fullmakten framgick det att deltagandet var frivilligt samt att 
det bildmaterial jag hade för avsikt att analysera skulle behandlas konfidentiellt och med 
Vetenskapsrådets rapport om god forskningssed (2011) i beaktande. I några få fall har enskilda 
vårdnadshavare motsatt sig att bilder på deras barn analyseras. I dessa fall har pedagogerna tagit bort 
bilder på dessa barn innan jag fått tillgång till materialet. Jag har däremot inte bett barnen om tillåtelse 

                                                        
6 Ett uttryck som beskriver hur barn och pedagoger kan återbesöka upplevelser, platser och händelser 

med hjälp av den pedagogiska dokumentationen. 
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att analysera deras bilder, något jag funderat mycket på. Då jag inte har någon relation till barnen, och 
många av dem är ganska små, såg jag ingen möjlighet för mig att göra dem delaktiga. Barnen på de 
bilder jag analyserat har avidentifierats innan någon annan än jag tagit del av bildmaterialet. De bilder 
jag använt mig av kommer från förskolors avslutade projekt och är därför inte arrangerade för mitt 
arbete. Bildmaterialet har hanterats med stor försiktighet, förvarats på en säker plats och kommer i och 
med uppsatsens färdigställande att raderas.  

En utgångspunkt inom posthumanistisk forskning är att forskaren alltid är en del av sina egna data. 
Det sätt jag väljer att presentera barnen på får därmed konsekvenser för hur läsaren uppfattar barnens 
subjektskapande processer. Hultman och Lenz Taguchi beskriver detta som att: ”What we do as 
researchers intervenes with the world and creates new possibilities but also evokes responsibilities.” 
(2010:540) Jag vill ännu en gång poängtera att de analyser jag genomfört är mina läsningar och de är i 
allra högsta grad perspektiverade, som de måste vara enligt posthumanistisk teoribildning. Jag vill 
också lyfta fram att jag inte har för avseende att kritisera eller ifrågasätta någon form av 
dokumentation – utan enbart att vrida och vända på bilderna och försöka se dem ur för mig nya 
perspektiv. 

Studiens kvalitet  
Enligt Skolverkets stödmaterial i uppföljning, utvärdering och utveckling kan den pedagogiska 
dokumentationen ses som ett tvärsnitt i den pågående verksamheten, då det är omöjligt att fånga alla 
pågående processer (Skolverket 2012:42). Av alla tvärsnitt som stod till mitt förfogande har jag sedan 
gjort ett urval. Detta urval är mitt, andra uppsatsskrivare hade möjligen, och till och med troligen, valt 
andra bilder. Jag har sedan analyserat min empiri utifrån en posthumanistisk teoribildning, som utgår 
ifrån att min närvaro påverkar forskningsresultatet, varpå det är snudd på omöjligt för någon annan att 
komma fram till samma resultat. Lenz Taguchi beskriver frågor om validitet och reliabilitet som 
problematiska i en poststrukturell forskningsprocess. Posthumanismens grundantagande att även ting 
ingår i nätverk och påverkar processer gör inte frågan mindre problematisk. Lenz Taguchi menar att 
validitet bygger på idén att forskningen ska avtäcka sanningar och kontrollera processer. Hon refererar 
till Lather, som menar att validitet alltid är ofullständig och tillfällig och att vi därför snarare bör tala 
om en situerad validitet, där forskarens roll skiftar från att vara den som sitter på de rätta svaren, till att 
vara den som föreslår läsningar (Lenz Taguchi 2000:158-161). Min strävan efter trovärdighet bygger 
på att göra undersökningen så transparent som möjligt, så att läsaren kan förstå mina läsningar av 
empirin. Min ambition är att bidra med en förståelse, en läsning av bildmaterialet med avseende på hur 
genus/kön produceras. Min förhoppning är att uppsatsen väcker frågor om hur barn 
positioneras/positionerar sig som könade subjekt både av diskursiva föreställningar och av de ting de 
samhandlar med. Mitt bidrag kan då ses som ytterligare en aktör i ett nätverk och genom de läsare som 
allierar sig med den får den relevans även utanför ramen för denna studie.  
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Resultat och analys 
Jag väljer att redovisa resultat och analys under samma rubrik i den här uppsatsen. Eftersom jag med 
en posthumanistisk forskningsansats omöjligt kan sträva efter att ge några objektiva svar på frågor om 
hur barn skapar könssubjektivitet är resultatet snarare de olika perspektiv som framträder för mig när 
jag läser min empiri med hjälp av min teori. På så vis blir resultat och analys omöjliga att separera från 
varandra.   

Jag redovisar resultat/analys i två steg, i linje med mitt tillvägagångssätt i avsnittet om metod. Den 
första delen, som handlar om hur diskurser om kön materialiseras i dokumentationen, kopplar till en 
poststrukturalistisk teoribildning, där jag inte tagit hänsyn till de ting som hela tiden deltar i 
samhandlandet. I den andra delen ger jag mig i kast med posthumanistiska tankar om ting som 
agentiska, för att undersöka vilka konsekvenser det får för mina läsningar.  

 

Steg 1: Vilka diskurser om kön materialiseras i förskolans 
bilddokumentationer?  

I det bildmaterial jag tagit del av dokumenteras inte flickor i grupp i större utsträckning än pojkar, 
något som annars visat sig i tidigare undersökningar (Wahlgren 2013:37). I de dokumentationer där 
flera barn förekommer samtidigt framställs dock flickorna i högre grad som relaterande och 
samspelande, medan pojkarna framträder som mer målinriktade med fokus på aktiviteten snarare än 
samspelet med de andra barnen (Se bildexempel rita nedan). Här framträder för mig tydligt dikotomin 
rationell/relationell, kopplat till manliga/kvinnliga stereotyper (bilaga 2). Flickorna dokumenteras 
också i större utsträckning som utforskande med hjälp av kroppen, där de exempelvis känner på olika 
material. Pojkarna dokumenteras i högre grad som intellektuellt utforskande, där de tittar noga utan att 
använda sina händer. Detta kan kopplas till det dikotoma förhållandet mellan det kroppsliga och det 
intellektuella. 

 

     

Flicka och pojke skapar fontän. Flickan känner, pojken iakttar. 
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Flickor porträtteras i något större utsträckning som de 
som iakttar pojkarnas aktiviteter. De framställs således 
som passiva i förhållande till pojkarnas aktiva 
positionering. På så vis reduceras flickorna till 
bifigurer, något som Wahlgren också uppmärksammat. 
Hon menar att barn som framställs som betraktare ges 
lägre status (2013:48).  

 

Pojken i mitten är till synes aktiv. Han kör sin bil. 

Flickorna framstår som betraktare: de iakttar pojken 

och bilen. 

 

 

Vilka positioner uppmuntras/görs osynliga? 

Precis som Wahlgren (2013:50) kan jag konstatera att aktivitetsdiskursen har haft större 
genomslagskraft än omsorgsdiskursen. Lekdiskursen verkar också ha fått ge vika för lärandediskursen. 
Detta skulle kunna kopplas till mina kategorier, där lek möjligen kan ses som mer processinriktat, och 
som därmed kan tolkas som kvinnligt, medan lärande kopplar till det mer målorienterade som här 
förstås som manligt. I bilderna kan naturligtvis många diskurser läsas in, men naturvetenskapliga och 
matematiska diskurser framträder tydligt och i långt större utsträckning än språk- och 
samspelsdiskurser. Även här kan en koppling göras till den högre status det traditionellt manliga, 
logiska, matematiska och naturvetenskapliga har (Lenz Taguchi 2004:30). 

Eidevald resonerar kring hur makt opererar genom diskurser om kön, och hur de sedan materialiseras 
genom handlingar och språk och bibehålls genom performativt upprepande. De uppfattade motsatserna 
konstruerar följaktligen reella motsatser. När bilddokumentationerna premierar aktivitet, och lyfter 
fram pojkarna som mest aktiva, kommer diskursen om aktiva pojkar således att omfatta alla pojkar 
(men inte flickor). På så vis, menar Eidevald, uppmärksammas inte variationen mellan pojkar/flickor 
(Eidevald 2009:83, 89, 173).  

I flera av bilderna framställs också barnen som gränsöverskridande (se vattenlek nedan som exempel). 
Detta kan vara ett sätt för pedagogerna att lyfta fram barnen i olika positioner, där pojkar kan vara 
försiktiga och flickor modiga. Problemet, menar bland annat Eidevald, är att föreställningen om pojkar 
och flickor som varandras motsatser då bibehålls. Gränsöverskridande bygger på idén om flickor och 
pojkar med essentiellt olika egenskaper – i annat fall kan inga överskridanden ske (Eidevald 2009:42). 
Vidare menar Eidevald att han ser kategorierna flicka/pojke som diskursiva konstruktioner som vi 
konstitueras inom (Eidevald 2009:25). Att frångå de kategoriseringsprinciper som utgår ifrån 
manligt/kvinnligt som varandras motsatser medger då att vi kan konstitueras på andra sätt. 
Posthumanistiska teoribildningar strävar efter att upplösa dikotoma förhållanden mellan exempelvis 
människa/material och manligt/kvinnligt och kan på så vis bidra till att synliggöra just andra sätt att 
konstitueras på (Åsberg et al. 2012:11).  
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Steg 2: Hur kan posthumanistiska begreppsapparater bidra till ny 
förståelse av hur kön produceras genom bilddokumentationer? 

I denna del fördjupar jag mig i ett fåtal bilder, sammanlagt nio stycken. Av dessa bilder utgör flera 
serier: tre bilder utgör serien pottan och två bilder utgör serien vattenlek. Dessa serier uppfattar jag ger 
möjlighet för barnen att positionera sig icke-traditionellt, eller på ett flertal sätt. Rita och kissande 
gubben är bilder som visar hur barnen på olika sätt kan fördjupa sig i pågående projekt på förskolan. I 
min första läsning av bilderna framstår flickors och pojkars positioneringar som väldigt olika i 
bilderna. Lenz Taguchi skriver: ”Det är ytterst vårt möte med den materiella omvärlden som tvingar 
oss att tänka.” (2012:29) Utifrån detta citat vill jag undersöka vad som sker med min förståelse av 
könspositioneringar om jag tar hänsyn även till de ting som bildar nätverk tillsammans med barnen. 
Jag läser bilderna diffraktivt genom att installera mig med bilderna, tillsammans med teoretiskt 
perspektiv och metod. På så vis deltar oundvikligen också mina egna erfarenheter i läsningarna: 
erfarenheten av att betraktas som flicka, av känslan av kläder som skaver och vatten som stänker, men 
också de mer eller mindre explicita regler om hur man bör vara för att betraktas som ett korrekt 
förskolebarn: ”In diffractive ‘readings’, you need to activate all of your bodily affective perceptions 
when intra-acting with the photographic image.” (Hultman & Lenz Taguchi 2010:537) Det handlar 
följaktligen inte om att undersöka vad som verkligen hände vid det tillfälle då bilden togs, utan snarare 
om vad som uppstår i analysprocessen. Ett diffraktivt seende söker de förändringar som uppstår i 
kopplingarna mellan de olika aktörer som ingår i nätverket, varpå det blir intressant att undersöka de 
intra-aktioner som sker mellan alla deltagande aktörer som framträder i bilderna (Hultman & Lenz 
Taguchi 2010:537). Eftersom syftet med studien är att undersöka hur kön kan förstås på andra sätt 
med hjälp av posthumanistiska teorier och begrepp väljer jag att i första hand fokusera på de 
förändringar som sker inom de mänskliga aktörerna. 

 

Pottan 

Detta är en bildserie som jag i ett första steg kategoriserade inom omsorgsdiskursen: en liten flicka 
leker med nallar och en potta. En fördjupad analys ger andra läsningar. 
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Vilka aktörer intra-agerar? 

En flicka, en golvyta i något som verkar vara ett badrum, två nallar (klädda i rosa och blått!), en potta, 
hemdiskurser, omvårdnadsdiskurser, genusdiskurser och olika lärandediskurser. Dessutom ingår en 
bildtext i nätverket av samhandlande aktörer. 

 

Vad ser jag med hjälp av posthumanistiska begrepp? 

Nordin-Hultman beskriver hur rum fungerar som bärare av maktrelationer (2004:51). Genom sin 
organisering och möblering talar de tydligt om för oss vad som förväntas. En potta i ett badrum kan då 
tänkas ge förslag till en lek som kan kopplas till en omvårdnadsdiskurs där barnet tränar på att ta 
ansvar för personlig hygien. Flickan behöver dock koppla ihop sig med andra aktörer för att aktiviteten 
ska kunna ta form. Badrummet tillsammans med pottan, nallarna och flickan samhandlar och föder 
gemensamt idén om nallar på pottan. Leken blir möjlig först då just dessa aktörer kopplar ihop sig 
(Hultman 2011:40-41). Flickan försöker placera nallarna bredvid varandra i pottan. Hon ser 
målmedveten ut och använder sig av sin kroppstyngd för att pressa ner nallen. Nallen bjuder motstånd 
genom sin storlek. Flickan lyfter den ena nallen i benet. Kanske tänker hon prova att placera den med 
huvudet nedåt. Det är en logisk tanke – huvudet är mindre än benen. Här finns matematiska teorier om 
storlek, volym, rums- och kroppsuppfattning med som aktörer. Det verkar dock inte fungera som hon 
tänkt sig. På sista bilden har den ena nallen hamnat i den andras knä. Trots att de nu får plats i pottan 
verkar hon uppleva att nallarna och pottan ”bråkar” med henne. Nallarnas storlek omöjliggör 
samhandlandet med pottan. Flickan visar sin missbelåtenhet med hela sin kropp, genom att vända sig 
bort, knyta händerna i knät och snegla indignerat på nallarna. Denna läsning ger en annan bild av 
händelsen – jämte omsorgsdiskursen. Här samhandlar kroppar med matematiska idéer och genom de 
kopplingar som framträder i läsningen uppstår flickan som målmedveten och logisk.  

 

Vattenlek 

I steg 1 uppfattade jag denna bildserie som en dokumentation som tillät gränsöverskridande 
könsidentitet: en pojke som är försiktig och osäker.  Jag utgick ifrån att det var den redan lekande, 
sorlande gruppen av barn som gjorde honom osäker. Jag tog med andra ord enbart hänsyn till de 
mellanmänskliga samspel som förekom, och förbisåg det icke-mänskliga. 
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Vilka aktörer intra-agerar? 

En pojke, en leksaksbil, en korridor/hall, ett element, en tröskel, ett vattenbord, vatten, ett våtrum, fyra 
andra barn, redskap att ösa/leka med, olika lärandediskurser, regler om nakenhet vid vattenlek 
(implicita eller explicita) samt den bildtext som beskriver pojkens närmande till vattenbordet som ett 
avancemang.  

 

Vad ser jag med hjälp av posthumanistiska begrepp? 

Om jag bara försöker läsa den första bilden rakt av kanske jag skulle uppfatta en nyfiken pojke, som 
kikade in på sina kompisar i våtrummet. Bildtexten beskriver dock pojken som ”nyfiken, men vågar 
inte” och ”för säkerhets skull håller han i sig”. Dessa uttryck är svåra att frigöra sig från och deltar i 
allra högsta grad i min läsning av händelsen. Hultman (2011:46) menar att för att framstå som 
självständig och oberoende måste man göra sig beroende av en rad aktörer. En horisontell läsning av 
bilden ger vid handen en rad aktörer, samarbeten och kopplingar som intra-agerar och får pojken att 
framstå som osäker. Jag tänker mig korridoren som skapar distans, elementet som håller pojkens hand 
och den höga tröskeln som skapar en gräns mellan pojken och vattnet som de aktörer som försvårar, 
gör det tuffare att koppla ihop sig med vattnet och redskapen, möjligtvis tillsammans med sorlet från 
en redan lekande grupp. Kanske även barnens nakenhet – när han väl kommer fram väljer han att 
behålla sina kläder på. Hans tveksamhet kanske i själva verket utgör ett motstånd mot diskursen om 
nakenhet vid vattenlek. Dolk (2013:34) beskriver denna typ av ”vardagsmotstånd” som ett försiktigt 
undvikande. Bilden kan läsas som gränsöverskridande med avseende på könsidentitet men jag 
uppfattar också att en diskurs om vikten att vara modig och att deltaga i förskolans aktiviteter 
materialiseras i bilden och bildtexten som uttrycker att pojken ”har avancerat och kommit ända fram”.  
Man kan också fråga sig hur pojken själv uppfattar bilden och på vilket sätt den fungerar 
subjektsskapande. Möjligen skulle barn inte själva välja att framställas som rädda och osäkra – även 
om det sker i syfte att lyfta fram gränsöverskridande könspositionering.  

 

Rita 

Dessa bilder valde jag för att jag uppfattar att pojkarna och flickorna framställs som olika i 
dokumentationerna. Vid en första anblick ses flickorna ligga på golvet och samtala med varandra; de 
positioneras som relationella. Pojkarna däremot, är till synes fokuserade på uppgiften att rita av bilden 
på datorskärmen – de positioneras som målinriktade och rationella.   

     

Bild 1  Bild 2  
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Vilka aktörer intra-agerar? 

Bild 1: Golvyta, en stor matta, papper, pennor, en dator (med kissande gubbe), papprör, en spegel, två 
flickor, rosa/röda byxor, blommiga tröjor, långt hår, tofsar, diskurser om utforskande, idén om revisit, 
ett tillåtande förhållningssätt. 

Bild 2: Golvyta, en stor matta, papper, pennor, en dator (med bild på någon slags maskin med 
kugghjul och vev), papprör, en spegel, två pojkar, jeans, randig tröja, kortklippta frisyrer, diskurser om 
utforskande, idén om revisit, ett tillåtande förhållningssätt. 

 

Vad ser jag med hjälp av posthumanistiska begrepp? 

Förutsättningarna i de bägge bilderna är tillsynes snarlika: liknande aktörer ingår i nätverken. De 
skillnader som finns medför ändå att barnen framträder som olika. Vid en horisontell läsning där 
hänsyn tas till alla deltagande aktörer får skillnaderna avgörande konsekvenser för vilka intra-aktioner 
som sker. Datorskärmen visar olika bilder: flickorna ritar en staty som kissar och ett slott medan 
pojkarna ritar någon slags maskin med vev och kugghjul. Bilden på statyn och slottet väcker kanhända 
andra frågor – som behöver diskuteras. Det är inte osannolikt att bilden av statyn med sin kissande 
snopp uppmanar till diskussion på ett annat sätt än maskinen. Diskussionen är följaktligen ett resultat 
av de aktörer som samhandlar. Statyn och maskinen är också olika, där maskinen med sina många fler 
detaljer behöver studeras mer ingående. Maskinen har till synes större agens och utmanar kanhända 
tecknandet mer. Hultman beskriver hur den posthumanistiska teoribildningen utgår ifrån att ting inte 
bara fungerar som förlängning av människan, utan att människan också kan fungera som förlängning 
av tingen (Hultman 2011:9). Utifrån detta perspektiv är det tänkbart att bilden av maskinen fungerar 
som en strängare koreograf, som initierar och styr ritandet i högre grad än bilden på den kissande 
gubben. Golvet/mattan verkar vara en kraftfull aktör, barnen väljer att arbeta direkt på golvet, trots att 
det kan tyckas besvärligt att rita med en matta som underlag. Jag föreställer mig att de genom att 
sitta/ligga på golvet kommer närmare materialet än vad de skulle göra om de satt vid ett bord. 
Flickorna ligger dock på magen medan pojkarna sitter och ritar. Kanske skapar sittandet en större 
distans till datorskärm, papper och pennor än liggandet. På så vis möjliggör flickornas något mjukare 
kläder, tillsammans med golvet att de kan gå i ett närmare, mer intimt samhandlande med både 
varandra och de material de har att tillgå.  
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Kissande gubben 

Även dessa bilder uppfattade jag som väldigt olika i sina sätt att positionera flickor och pojkar. Jag är 
säker på att både pojkarna och flickorna fått besöka statyn samt prova att återskapa den i förskolan. De 
bilder jag fått ta del av visar dock enbart hur flickorna besöker statyn och pojkarna bygger den på egen 
hand. Flickorna i bild ger ett lite fnissigt och räddhågset intryck medan pojkarna verkar målinriktade.  

 

     

Bild 1  Bild 2 

 

Vilka aktörer intra-agerar? 

Bild 1: Flaskor, vatten, pappersrör, slangar, träklossar, pappershänder, vägg, golvyta, två barn, mörka 
byxor och korta frisyrer. Kanske också en utforskande diskurs – erfarenheter av att konstruera. 

Bild 2: Ben av en gigantisk staty, grusplan, fotograf, flickor, lila/mintgrön jacka, rosa skor och 
blommig mössa.  

 

Vad ser jag med hjälp av posthumanistiska begrepp? 

Statyn, i sin väldighet, verkar ha kraftfull agens – den drar till sig flickorna. Det är lätt att föreställa sig 
en känsla av skräckblandad förtjusning i närheten av en så stor konstruktion. Det krävs mod för att 
kliva in mellan benen på den. Jag, som sett hela statyn, vet också att den håller i en stor penis som 
kissar ner i ån, som flickorna har att förhålla sig till – och riskerar att bli nedskvätta av! Att ingå i 
nätverk med en så stor kropp skapar förmodligen känslan av litenhet, och möjligtvis utsatthet. Det jag 
först uppfattade som flickornas fnissighet och räddhågsenhet skulle följaktligen kunna förstås utifrån 
vad som uppstår i de intra-aktioner som sker mellan flickorna, statyn och genuspräglade 
föreställningar om hur flickor ska uppföra sig (Lenz Taguchi 2012:16-17). 

Pojkarna framstår som målmedvetna med den tydliga intentionen att konstruera en kissande gubbe. I 
ett posthumanistiskt perspektiv är dock begreppet intentionalitet problematiskt. Snarare skulle man 
kunna se det som att när pojkarnas händer kopplar ihop sig med flaskor, slangar, vatten och rör – och 
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naturligtvis föreställningen om den kissande gubben - skapas ett nätverk som möjliggör 
konstruerandet. Det handlar följaktligen snarare om en agens som uppstår i mötet mellan aktörerna än 
om målmedvetenhet hos pojkarna (Hultman 2011:40). Materialet uppmanar till samarbete; långa 
slangar och rör behöver hållas i av flera händer. Pojkarna skapar således relationer både till varandra 
och till övriga kroppar när de olika aktörer som ingår i nätverket försöker göra sig begripliga för 
varandra (Barad 2007:185). På så vis problematiseras också idén om kompetenta barn. Snarare handlar 
det om mer eller mindre ”kompetenta, rika, klyftiga och intressanta samarbeten.” (Hultman 2011:76) 

Diskussion  
Uppsatsens syfte är att undersöka hur barns subjektivitet med avseende på kön formas genom 
förskolans pedagogiska dokumentation och hur könspositioner kan framträda på andra sätt när 
bilderna samläses med posthumanistiska teorier och begrepp. Detta undersöker jag med hjälp av 
frågeställningar om vilka diskurser om kön som materialiseras i det bildmaterial jag har tillgång till 
och hur posthumanistiska begrepp kan bidra till en annan förståelse för barnens könspositionering. Jag 
har inga ambitioner att ge några ”sanna” svar om könspositioneringar, utan snarare att öppna upp för 
andra läsningar som möjliggör andra konstruktioner av kön.  

Genom att koppla ihop mig med frågan om hur kön materialiseras i den pedagogiska dokumentationen 
får jag syn på hur pojkar och flickor dokumenteras på delvis olika sätt. För att synliggöra detta 
behöver jag dock utgå ifrån kategorier om manligt och kvinnligt, där egenskaperna ses som dikotoma 
och därmed ömsesidigt uteslutande. Frågeställningen i sig låser mig följaktligen fast i föreställningen 
om flickor och pojkar som varandras motsatser och bidrar på så vis till att reducera all den komplexitet 
som ryms i en människas tillblivelseprocess till att enbart handla om att göra sig/göras till manlig eller 
kvinnlig utifrån färdigstöpta former. Colebrook refererar till Deleuzes och Guattaris teorier om ”tusen 
pyttesmå kön” när hon beskriver denna process: ”Ur alla tänkbara sexuella och genetiska variationer 
har vi kodat kroppar till den binära skillnaden manligt och kvinnligt.” (Colebrook 2010:67) 

Till en början intresserade jag mig för gränsöverskridanden i dokumentationerna, då jag tänkte att ett 
medvetet arbete bland pedagoger med att lyfta fram barnen på icke könsstereotypa sätt bidrog till att 
bredda repertoaren av möjliga positioner. Det problematiska är att denna strategi utgår ifrån en 
kompensatorisk tanke där pojkar och flickor betraktas som olika. Som jag nämnde i avsnittet om 
relaterad forskning kan detta ytterligare bidra till att det dikotoma förhållandet mellan könen befästs 
(se bl. a. Eidevald 2009:36-37). Vidare riskerar pedagogerna att göra barnen till objekt i ett 
genusarbete där enbart den vuxna är aktiv aktör och där det är barnens identiteter som ska förändras 
(Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander 2011:30). Utifrån min empiri funderar jag kring hur barnen, i sin 
strävan efter att göra sig till flickor/pojkar på rätt sätt upplever det att lyftas fram på icke könstypiska 
sätt. I värsta fall kan detta medföra att förskolan använder barnen för att visa hur verksamheten lever 
upp till läroplanens intentioner att motverka traditionella könsmönster och könsroller. 

Under studiens gång har jag även blivit varse hur otillräckliga, och många gånger missvisande, 
kategoriseringsprinciper som aktiv/passiv, modig/osäker, etc. är för att resonera kring barns 
könspositionering. Vid en närmare analys blir det nästintill omöjligt att avgöra om barnet är aktivt 
eller passivt, modigt eller osäkert. Dolk menar att det vi uppfattar som passivitet lika gärna kan ses 
som ett aktivt motstånd mot att delta i ett visst sammanhang (Dolk 2013:197-201). Det skulle också 
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kunna uppfattas som ett aktivt iakttagande. Genom att på så sätt skildra positioner annorlunda kan 
innebörder i begrepp förskjutas och medge nya diskursiva förståelser. Eidevald (2009:179) menar att 
detta öppnar för att pedagoger inte längre ”uppfattar det som naturligt att flickor och pojkar ges och tar 
olika positioner” och därmed upphör att betrakta flickor och pojkar som två separata grupper. 

De posthumanistiska begrepp jag väljer att sätta i rörelse medger just en sådan förskjutning i 
föreställningar om genus och kön. I studien påverkas jag av ting som rosa/blommiga/blå/randiga tröjor 
och blåjeans/rosa tights. Även långt hår, tofsar och kortklippta frisyrer är aktörer som deltar i nätverket 
och påverkar mina läsningar av bildmaterialet. Föreställningar om barnens könstillhörighet är svåra att 
frikoppla sig ifrån – de tycks ofta föregå andra läsningar och påverkar sannolikt min uppfattning av 
hur barnen positionerar sig/positioneras i bilderna. Genom att läsa bilderna materiellt-diskursivt och 
rikta blicken mot de intra-aktioner som sker i bilderna vidgas mitt seende. Då framträder rädsla, 
osäkerhet, mod och nyfikenhet inte som några inneboende egenskaper utan snarare som något som 
uppstår i mötet mellan olika aktörer. Detta synsätt öppnar upp för andra sätt att positionera sig och ger 
möjlighet att uppstå på nya, oväntade sätt: ”The consequence of this way of thinking is that we are no 
longer interested in defining an organism or body by its limitation, separatedness or form. Instead, we 
must extend and expand ourselves to that which is not yet.” (Hultman & Lenz Taguchi 2010:540) 
Tillblivelseprocesser kommer då inte i första hand att handla om hur vi uppstår som kvinnliga 
och/eller manliga, utan snarare vilka aktörer vi allierar oss med och vilka positioner som då blir 
möjliga. De nätverk vi ingår i får då en framträdande roll och medger en mångfald av positioner, där 
frågan om kön ges en underordnad betydelse. Eidevald skriver i avhandlingens slutord om vikten av 
att bredda och nyansera könsrollerna, för att på sikt göra begreppet överflödigt: ”Om kön inte längre 
spelar någon roll för vilka positioner som finns tillgängliga fyller begreppet inte längre någon 
funktion.” (2009:183) Detta skulle tillåta en tillvaro som Lenz Taguchi beskriver som ”bortom 
antingen-eller”, där barn inte behöver uppstå som flickor eller pojkar, utan där vi istället fokuserar på 
de sammanflätade tillblivelser som uppstår och transformeras genom ständiga intra-aktioner och utan 
tydligt definierade gränser (Lenz Taguchi 2012:31).  

 

Implikationer för förskolans verksamhet 

De fotografier som ingår som en del av den pedagogiska dokumentationen medger ett utrymme för 
pedagoger att utöva makt och kontroll över konstituerandet av kön (Wahlgren 2013:11-12). Som både 
denna studie och tidigare forskning visat sker detta maktutövande många gånger på ett sätt som 
befäster stereotypa föreställningar om manligt/kvinnligt. Pedagogisk dokumentation kan fungera som 
verktyg för att få syn på förgivettagna föreställningar och medge ett överskridande av dessa – men gör 
inte pedagogerna mer medvetna per automatik. Inspirerad av Colebrook (2010:158) tänker jag att 
frågeställningen: Skapar den här dokumentationen nya möjligheter, eller reducerar den blivandet till 
redan givna termer? kan vara produktiv i reflektioner tillsammans med barn och kollegor. På så vis 
tillåts dokumentationen att fungera som en yta, eller ett utsnitt som medger en mångfald av olika 
läsningar och därmed öppnar upp för en mångfald av olika positioner. Jag har i denna studie inte 
fördjupat mig i fördelar och nackdelar med pedagogisk dokumentation som metod. Snarare har jag 
använt mig av den pedagogiska dokumentationens agentiska snitt för att få syn på hur flickor och 
pojkar positioneras – och hur de skulle kunna positioneras annorlunda. Det jag ändå kan konstatera är 
att de bilder som ingår i pedagogiska dokumentationer, precis som andra bilder, behöver behandlas 
med den största varsamhet, eftersom de deltar i villkorandet av barnens könspositionering. I avsnittet 
om pedagogisk dokumentation beskrev jag hur den bygger på att synliggöra processer snarare än 
produkter (Elfström et al. 2008:109). Det blir då viktigt att ha i åtanke att en av dessa processer är just 



33 
 

könspositionering och att pedagogen då fungerar som en medskapare av genus, snarare än en 
utomstående observatör. På så vis kan pedagoger och barn fundera kring hur flickor och pojkar 
framträder i bildmaterialet och vilka konsekvenser det får. Tillsammans kan de då, precis som 
Dahlberg & Moss (2005:109) beskriver, utmana dominerande diskurser om kön. 

 

Pedagogen som medskapare av genus – ett samhällsperspektiv 

Jag föreställer mig att den könskonservativa bilden av förskolläraryrket i hög grad påverkar 
pedagogens förutsättningar att reflektera kring alternativa subjektskapanden med avseende på kön. I 
avsnittet om genusordning och yrkesidentitet lyfter jag fram forskning om hur rollen som lärare för 
yngre barn genom historien präglats av föreställningar om moderlighet och hur förskolan därmed 
fungerat som en förlängning av hemmets omsorger. Det sätt på vilket jag som pedagog uppfattar mitt 
uppdrag präglas följaktligen av de föreställningar om yrket jag bär med mig, som i sin tur är formade 
av de politiska ideologier som kommer till uttryck i olika styrdokument men också av förväntningar 
från föräldrar, den mediala bilden av förskolläraren samt mina egna erfarenheter av de ”fröknar” jag 
själv mötte under min uppväxt – på ”dagis”. Jag tänker mig att dessa genuspräglade föreställningar till 
viss del reproduceras genom bilden av förskolan som en plats för barntillsyn snarare än en plats för 
utforskande och kreativitet. Genom exempelvis regleringar av barnens vistelsetid i förskolan utifrån 
vårdnadshavarnas arbetstider fortsätter förskolan att uppfattas som en förvaringsplats. För att 
pedagoger ska kunna verka som professionella krävs en annan bild av förskolan – som en plats där 
barnen vistas för sin egen skull. Det krävs också en annan bild av pedagogen, som lyfter fram bredden 
i det yrkeskunnande som hen besitter och som därmed ger pedagoger det symboliska kapital7 som 
krävs för att de ska erkännas som aktörer inom utbildningsfältet. Först då blir det på riktigt möjligt för 
pedagoger att göras/göra sig till något annat än omsorgspersonal.  

 

En utopi? 

De senaste åren har ett flertal förskolor i storstäderna blivit hbtq-certifierade. Genusmedvetna nätverk 
för föräldrar dyker upp i sociala medier och många föräldrar ställer krav på genusmedvetenhet; krav 
som påverkar förskolan men också samhället i stort. Melodifestivalens vinnare i år var en person med 
könsöverskridande identitet. Feministiskt initiativ är framgångsrika med sin jämställdhetspolitiska 
strävan. Hen används alltmer frekvent i olika sammanhang. Jag väljer att tolka detta som små, men 
tydliga tecken på att vi är på väg mot ett samhälle där våra könsorgan inte är avgörande för hur vi blir 
bemötta och hur våra möjligheter villkoras. Kanske är vi på väg mot just det ”samhälle där kön/genus 
inte skall vara en avgörande juridisk och social identifikationskategori” som Lenz Taguchi (2011:172) 
beskriver. Dessa tankar om framtiden leder mig in på nästa avsnitt, om vidare forskning. 

  

                                                        
7 En term myntad av sociologen Pierre Bourdieu som beskriver en förtrogenhet med att föra sin talan i 

olika sammanhang och därigenom erkännas av andra aktörer inom fältet (Lutz 2013) 
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Vidare forskning 
Vid ett par tillfällen under utbildningens gång har jag, via Lenz Taguchi (2012:66), snuddat vid teorier 
om epigenetik och neuroplasticitet. Dessa fångade mitt intresse men rymdes tyvärr inte inom ramen 
för denna begränsade studie. Högberg & Linander (Läkartidningen nr. 8 2013-02-19) beskriver 
epigenetik som de förändringar av fenotyper (egenskaper, hälsa, beteenden, osv) som inte kan kopplas 
till genotyper utan istället visar hur cellens gener har direkt utbyte med omgivningen. Neuroplasticitet 
innebär hjärnans och nervsystemets förmåga till förändring som är fundamental för vår förmåga att 
utvecklas och lära. Nya forskningsrön visar, tvärtemot vad man tidigare trott, att plasticitet är hjärnans 
normala funktion. Högberg & Linander menar att dessa nya forskningsområden visar att människans 
biologiska kropp är långt mer föränderlig än man tidigare trott och att gener och neuron är direkt 
påverkbara av olika miljöstimuli. Därmed ifrågasätter de det rent biologiska synsätt där egenskaper är 
en effekt av arvsanlag. Istället menar de att arv och miljö står i ständig interaktion. Kroppen kopplas 
ihop med miljön och bör ses som ett system – istället för två separata. Den sociala omgivningen gör 
något med våra kroppar. Enligt Ah King (2002) kritiserar flera forskare (bl. a. Dussauge & Kaiser 
2012 och Fausto-Sterling 2000) hur hjärnforskningen fokuserat på skillnader mellan könen och tonat 
ner likheter. Ah King menar att forskningen bör fokusera på dynamiken och flexibiliteten i hjärnans 
utveckling och förstå dessa processer snarare än att utreda skillnader mellan mäns och kvinnors 
hjärnor. Hyde (2007) beskriver hur neurovetenskaplig forskning i allt större utsträckning intresserar 
sig för hjärnans plasticitet och hur nervsystemet förändras över tid, när vissa synapser formas och 
stabiliseras medan andra tynar bort beroende av bland annat omgivningar och erfarenheter. Om dessa 
teorier genomkorsas av genusforskning innebär detta att genuspräglade miljöstimuli faktiskt ger 
upphov till genuspräglade kroppar, helt i linje med posthumanistisk teoribildning och också i linje med 
det perspektiv på genus/kön jag presenterade i avsnittet om relaterad forskning, där både kön och 
genus ses som sociala konstruktioner (Eidevald 2009:20, 25). Åsberg skriver: ”Like all of us 
»companion species« (Haraway), neurons and genomes are produced in reciprocity with 
environments, thus finally putting the tired nature or nurture debate to rest. We are naturecultures. 
Basta!” (Åsberg 2013:8)  

En spännande frågeställning, som skulle fungera som fördjupning, eller förgrening, av denna studie 
skulle då vara: Hur kan teorier om epigenetik och neuroplasticitet bidra till att ytterligare bredda den 
repertoar av positioneringar som står till buds för barnen i förskolan, när villkor och 
handlingsalternativ inte begränsas av kön? Ytterligare en fråga, som inte är forskningsbar, men inte 
desto mindre spännande att fundera kring är: Vilka hade vi varit om inte våra föreställningar om kön 
begränsat oss. Hur hade vi valt att se ut, klä oss, leva och utbilda oss om vi inte varit styrda av 
förväntningar kopplade till just manligt/kvinnligt? Och hur skulle det påverka de barn vi dagligen 
möter i förskolans verksamhet? 
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Till vårdnadshavare i förskolan xxxx 
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arbete läser jag en fördjupningskurs i förskoledidaktik. Inom ramen för utbildningen ingår att skriva en 
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uppsats är Gränsöverskridande könsidentiteter i den pedagogiska dokumentationen, och den kommer 
att handla om hur frågor om genus på olika sätt synliggörs i de bilddokumentationer förskolan 
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forskningsetiska principer (God forskningssed: www.vr.se). Detta innebär att din medverkan är 
frivillig och när som helst kan avbrytas samt att ingen obehörig kommer att kunna ta del av materialet. 
De som kommer att bistå mig i arbetet med materialet är min handledare Fil. Dr. Susanne Kjällander 
samt ett fåtal studenter som ingår i min studiegrupp och som kan bidra med viktiga synpunkter i mitt 
analysarbete. Innan uppsatsen granskas kommer både text och eventuella bilder att anonymiseras så att 
varken enskilda barn/pedagoger, förskola eller kommun kan identifieras. Materialet kommer enbart att 
användas i forskningssyfte. Om uppsatsen godkänns publiceras den i databasen DiVA.  
De dokumentationer jag analyserar kommer, efter avslutat arbete, att återlämnas till förskolan.  
 
Om du tycker att något verkar oklart, eller har funderingar och frågor du behöver svar på innan du ger 
ditt godkännande är du naturligtvis varmt välkommen att kontakta mig. Det går också bra att kontakta 
min handledare Fil. Dr. Susanne Kjällander på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid 
Stockholms Universitet: susanne.kjallander@buv.su.se. När du tagit ställning till kontraktet ber jag dig 
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