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Referat 

Denna magisteravhandling undersöker hur genus görs i den pedagogiska dokumentationen i 

småbarnspedagogiken. Grunderna för planen för småbarnspedagogik (Utbildningsstyrelsen, 

2018) betonar en genussensitiv småbarnspedagogik, vilket innebär att könsbundna 

förväntningar inte ska få begränsa barnens valmöjligheter. 

 

En grundsyn är att genus konstrueras i vardagspraktiker (Walkerdine & Lucey, 1989). Detta 

sker bland annat i den pedagogiska dokumentationen genom att barn och deras aktiviteter 

kategoriseras utgående från rådande normer som styr pedagogernas uppfattningar om vad 

som är normalt respektive onormalt för barnen utifrån deras kön (Dahlberg m.fl., 2014).  

 

Avhandlingens syfte är att synliggöra hur genus görs i den pedagogiska dokumentationen 

inom  småbarnspedagogiken. Avhandlingen utgår från följande forskningsfråga som 

formulerats med utgångspunkt i avhandlingens syfte:  

- Hur konstrueras genus i barnets plan för småbarnspedagogik? 

 

För att besvara denna forskningsfråga har kvalitativ metod använts med diskursanalys som 

forskningsansats. Avhandlingens datamaterial har bestått av cirka 30 barns planer för 

småbarnspedagogik. Materialet har samlats in genom dokumentinsamling från flera daghem 

i Svenskfinland. Barnens planer för småbarnspedagogik har analyserats med inspiration av 

Bolander och Fejes (2019) diskursanalytiska frågor. Resultatet presenteras i form av fyra 

diskurser som har utformats för att synliggöra hur genus konstrueras genom de beskrivningar 

av barnet som görs i barnets plan för småbarnspedagogik. 

 



 

 

 
 

 

Resultatet visar att flickors och pojkars intressen och färdigheter framställs som olika 

varandra. Detta synliggörs bland annat genom att pojkar uppmuntras till fysiska aktiviteter, 

medan flickor styrs till lugna lekar. Resultatet visar även att förväntningar på barnen är olika 

beroende på barnets kön. Sociala färdigheter i relation till andra barn och pedagoger 

värdesätts högt för flickor. Flickor förväntas utveckla en förmåga att lösa konfliktsituationer 

själva, i kombination med att deras socioemotionella färdigheter stöds. Pojkar förväntas å sin 

sida inte visa sig känsliga och framom att stödja pojkars socioemotionella färdigheter 

förväntas de utveckla mod nog för att verbalt kunna söka stöd av pedagoger i känslofyllda 

situationer. 

 

För att uppnå jämställdhet i småbarnspedagogiken behöver situationer i vardagen där barn 

bemöts olika utifrån deras kön synliggöras. Genom att utveckla en medvetenhet kring hur 

genus görs i den pedagogiska dokumentationen inom småbarnspedagogiken kan könsgränser 

utmanas och överskridas. På så sätt skapas möjligheter för barnen att göra val oavsett kön. 

Sökord 
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1. Inledning 
I Lag om småbarnspedagogik (540/2018 § 3) fastställs jämställdhet mellan könen som ett av 

småbarnspedagogikens mål. Därtill lyfter Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) 

fram jämlikhet, jämställdhet och mångfald som nyckelvärden för småbarnspedagogiken 

(Vlasov m.fl., 2019). Småbarnspedagogiken har därför ett uppdrag i att erbjuda alla barn lika 

möjligheter att utveckla sina färdigheter och att göra val oavsett kön (Vlasov m.fl., 2019). 

I samband med att de nya Grunderna för planen för småbarnspedagogik 

(Utbildningsstyrelsen, 2018) utkom har ett förändrat och mer detaljerat perspektiv på genus 

introducerats i den småbarnspedagogiska verksamheten. Jämfört med tidigare planer bedömer 

Siippainen (2017) att den största förändringen är att begreppet genussensitivitet för första 

gången används i styrdokumenten. Med begreppet genussensitivitet menas bland annat en 

förmåga att uppmärksamma könskodade mönster och handlingar i verksamheten, vilket 

förutsätter en förståelse för att kön inte enbart är något biologiskt, utan också socialt och 

kulturellt konstruerat (Ylitapio-Mäntylä, 2012). 

Jämställdhet ses ofta som ett redan uppnått och självklart villkor i den 

småbarnspedagogiska verksamheten (Alasaari & Katianen, 2016). Dock visar både nationella 

och internationella granskningar att jämställdhet i småbarnspedagogiken inte alltid uppnås och 

att det saknas ett systematiskt och medvetet arbete för att arbeta mot jämställdhet (se ex. 

Alasaari & Katainen, 2016; Skolinspektionen, 2017). Motsvarande jämställdhetsforskning visar 

att det förekommer könsnormer i småbarnspedagogiken som gör att pedagoger har olika 

förväntningar på barnens handlingar och beteende utifrån deras kön, vilket vidare leder till ett 

ojämlikt bemötande av barnen (Alasaari & Katainen, 2016; Eidevald, 2009; Hellman, 2010).  

Även om genusforskningen har ökat inom småbarnspedagogiken finns det än idag ingen 

stor mängd forskning kring genus inom det småbarnspedagogiska fältet (Alasaari & Katainen, 

2016; Alasuutari, 2016). Dessutom skiljer sig dagens forskningsresultat inte nämnvärt från 

resultat från de senaste årtiondena (Alasaari & Katainen, 2016) och rapporter visar att en 

utveckling mot jämställdhet går långsamt (Lahelma & Tainio, 2019).  

I kombination med att kunskap om jämställdhetsarbetets innebörd har ökat (Heikkilä, 

2015) har olika former av dokumentation av barnen inom den småbarnspedagogiska 

verksamheten tilltagit (Alasuutari, 2020). Alasuutari (2020) belyser att detta bland annat är ett 

resultat av att kvaliteten på småbarnspedagogiken idag allt noggrannare granskas och följs upp. 

Barnets plan för småbarnspedagogik är ett exempel hur barns utveckling, lärande och 

välbefinnande dokumenteras i småbarnspedagogiken. Alla barn som deltar i 
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småbarnspedagogisk verksamhet har enligt lagen rätt till en individuell plan för 

småbarnspedagogik (Lag om småbarnspedagogik, 540/2018 § 23). De få studier som gjorts med 

utgångspunkt i innehållet i barnets plan för småbarnspedagogik visar på att innehållet snarare 

fokuserar på att beskriva barnet och barnets mål, istället för att uppfylla sitt syfte att beskriva 

hur den pedagogiska verksamheten ska ordnas för att stöda barnets utveckling och lärande 

(Repo m.fl., 2018). Risken med detta är att barnen klassificeras och kategoriseras utgående från 

samhällets rådande normer, strukturer och ideal. Andersson Tengnér och Heikkilä (2019) 

betonar att dessa normer, strukturer och ideal berättar för oss hur vi förväntas vara och vad vi 

förväntas göra utgående från vår könstillhörighet, istället för att utgå från alla barn som 

individer och inte som en homogen grupp pojkar eller flickor. 

Med avseende på att de föreskrifter som styr småbarnspedagogiken nu alltmer betonar 

främjandet av en genussensitiv småbarnspedagogik, och med hänsyn till att varje barn enligt 

lag har rätt till en plan för småbarnspedagogik, är det av stort intresse att studera hur barnen 

framställs i dessa planer ur ett genusperspektiv, då motsvarande forskning saknas nationellt. Ett 

sådant synliggörande av genus kan bidra till en ökad medvetenhet hos pedagoger kring hur 

könsnormer påverkar vad som dokumenteras och vilka förväntningar som i dokumentationen 

ställs på barnen utifrån deras kön (jfr. Alasuutari m.fl, 2014). 

Ordet pedagog används genom hela avhandlingen och syftar på alla som arbetar på 

daghem och omfattas av styrdokumenten, oberoende yrkestitel. Detta val har gjorts mot 

bakgrund av och i enlighet med Andersson Tengnér och Heikkiläs (2019) tanke om att inte 

särskilja lärare inom småbarnspedagogik och barnskötare, eftersom alla som arbetar inom 

småbarnspedagogiken, oavsett utbildning, förväntas arbeta utifrån jämställdhet och 

genussensitivitet.  

 

1.1. Syfte och forskningsfråga 
Avhandlingens syfte är att synliggöra hur genus görs i den pedagogiska dokumentationen inom  

småbarnspedagogiken. Utgående från avhandlingens syfte har följande forskningsfråga 

formulerats: 

- Hur konstrueras genus i barnets plan för småbarnspedagogik? 

 

1.2. Avhandlingens disposition 
Avhandlingen omfattar sex kapitel. Det första kapitlet redogör för bakgrunden till det valda 

forskningsämnet, studiens syfte och forskningsfråga samt avhandlingens disposition. Kapitel 
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två och tre består av avhandlingens teoretiska bakgrund. I kapitel två presenteras den 

pedagogiska dokumentationen och barnets plan för småbarnspedagogik. I kapitel tre redogörs 

för genusteoretiska perspektiv som ligger till grund för studien och därtill redogörs för den 

pedagogiska dokumentationen ur ett genusperspektiv. I det fjärde kapitlet presenteras metod 

för och genomförande av avhandlingen. Valet av kvalitativ metod och diskursanalys som 

forskningsansats beskrivs, varefter läsaren får en inblick i studiens genomförande och 

dokumentinsamling. I kapitel fyra presenteras också tolknings- och analysprocessen och sist i 

kapitlet diskuteras kvalitetsaspekter och etiska överväganden. I kapitel fem presenteras studiens 

resultat utgående från studiens syfte och forskningsfråga i form av fyra framträdande diskurser. 

De mest framträdande resultaten diskuteras i kapitel sex, med koppling till avhandlingens 

teoretiska utgångspunkter och till tidigare gjord forskning om hur genus görs inom 

småbarnspedagogiken. I kapitlet diskuteras även valet av metod och avslutas med förslag på 

fortsatt forskning. Efter dessa sex kapitel följer en referenslista och bilagor innehållandes 

informationsbrev till personalen samt informationsbrev och samtyckesblankett till 

vårdnadshavarna.  
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2. Pedagogisk dokumentation 
Vi lever i en tid som karaktäriseras av mätning, kvalitetssäkring, kundnöjdhet och evidens 

(Alasuutari m.fl., 2014). Författarna menar att vi fokuserar på mål, resultat och kompetenser 

som vi anser att alla samhällsmedlemmar behöver och där människans utveckling och 

utbildning ses vara svaret på ekonomisk tillväxt. Detta påverkar också verksamheten i 

småbarnspedagogiken där dokumentation och utvärdering idag utgör en viktigare roll än 

någonsin tidigare (Lenz Taguchi, 2013).  

 
2.1. Begreppet dokumentation 
Dokumentation som begrepp kan upplevas mångtydigt eftersom dokumentation inte 

kännetecknas av någon entydig form (Alasuutari m.fl., 2014; Vallberg Roth, 2010). Till 

exempel används inom dagens småbarnspedagogik en mängd olika metoder för dokumentation 

(Alasuutari m.fl., 2014). Dokumentation kan bestå av allt från öppna, relativt ospecificerade 

dokument till mera strukturerade och fokuserade verktyg, vilket innebär att både syfte och 

innehåll kan variera. Dessutom kan dokumentation tillämpas på olika sätt, både elektroniskt 

och icke-elektroniskt, som video- och ljudinspelningar, fotografier och skrivet material 

(Alasuutari m.fl., 2014). I Ahonens (2017) försök att definiera dokumentationsbegreppet menar 

hon att oberoende dokumentationsmetod handlar dokumentering om att spara. Författaren 

vidareutvecklar denna definition genom att anmärka att barnens upplevelser, lärande, 

utveckling, tänkande och lekstunder kan sparas med hjälp av dokumentation. Även Alasuutari 

m.fl. (2014) och Vallberg Roth (2010) beskriver att dokumentationens roll är att samla in och 

sammanställa information om verksamheten. Dessutom nämns dokumentationen fungera som 

en användbar metod för att kommunicera information till vårdnadshavarna (Ahonen, 2017). 

Med hjälp av dokumentation kan vårdnadshavarna göras delaktiga i sitt barns 

småbarnspedagogik (Alasuutari m.fl., 2014).  

 

2.2. Begreppet pedagogisk dokumentation 
Om vi istället riktar fokus mot den pedagogiska dokumentationen betonar flera författare (se 

ex. Alasuutari m.fl., 2014; Lenz Taguchi, 2013) att begreppet bör åtskiljas från 

dokumentationsbegreppet. Detta förklaras med att dokumentationen endast kan kallas 

pedagogisk ifall den reflekteras över (Alasuutari m.fl., 2014; Lenz Taguchi, 2013). Ahonen 

(2017) förklarar å sin sida att dokumentationen får en pedagogisk funktion först när 

informationen behandlas och dras nytta av i planeringen, förverkligandet, utvärderingen och 
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utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Dessutom framhåller Lenz Taguchi (2013) att 

det finns en skillnad mellan begreppen dokumentation och pedagogisk dokumentation i den 

bemärkelsen att den pedagogiska dokumentationen beskrivs vara framåtsyftande – den får 

konsekvenser för den fortsatta verksamheten, i motsats till dokumentationen som är 

tillbakasyftande – den fångar en aspekt av något som har hänt.  

Den pedagogiska dokumentationen syftar till att se och förstå vad som pågår i det 

pedagogiska arbetet (Dahlberg m.fl., 2014; Lenz Taguchi, 2013). Genom att reflektera med 

utgångspunkt i pedagogisk dokumentation leder reflektionen till analys och tolkning av det 

pedagogiska arbetet (Emilson & Pramling Samuelsson, 2012). För att åstadkomma detta 

behöver de pedagogiska aktiviteterna synliggöras och på så sätt skapas möjlighet för diskussion 

med utgångspunkt i dokumentationen (Rintakorpi m.fl., 2014). Vidare bidrar allt detta till att 

den pedagogiska dokumentationen också kan användas för att förändra och utveckla 

verksamheten (Lenz Taguchi, 2013).  

Dokumentationen inom småbarnspedagogiken har influerats av Reggio Emilia-

pedagogiken, vilket skiljer sig från den traditionella dokumentationen som alltid har varit en 

del av småbarnspedagogiken (Emilson & Pramling Samuelsson, 2014). Lenz Taguchi (2013, s. 

16) drar paralleller till den Reggio Emilia-inspirerade definitionen på pedagogisk 

dokumentation genom att förklara att den ses som ”ett verktyg för att främja och synliggör  

barns och vuxnas lärande i pedagogiska praktiker”. Mot bakgrund av detta kan pedagogisk 

dokumentation ses fungera som ett mångsidigt verktyg för att göra det pedagogiska arbetet 

synligt. Den inkluderar både ett synliggörande och ett fördjupande av barnens utforskande och 

lärprocesser, men synliggör samtidigt personalens egen professionsutveckling (Lenz Taguchi, 

2013; Kalliala & Pramling Samuelsson, 2014). Dessutom beskriver Kalliala och Pramling 

Samuelsson (2014) att den pedagogiska dokumentationen också bidrar till att synliggöra hur 

personalen i stunden tänker om barn, utveckling och lärande. Det här i sin tur möjliggör för 

personalen att åstadkomma en utveckling av den egna verksamheten, där startpunkten är där de 

befinner sig för tillfället (Lenz Taguchi, 2013). Med andra ord kan pedagogisk dokumentation 

fungera som ett alternativ metod för utvärdering, istället för utvärderingsskalor och andra 

normativa verktyg (Kalliala & Pramling Samuelsson, 2014). Dahlberg m.fl. (2014) betonar 

dessutom att den pedagogiska dokumentationen bör sträva efter att se och förstå barnens 

potential utan att utgå från på förhand bestämda förväntningar och normer.  
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2.3. Barnets plan för småbarnspedagogik 
En form av pedagogisk dokumentation i småbarnspedagogisk verksamhet beskrivs vara 

utarbetandet av barnets plan för småbarnspedagogik (Alasuutari, 2020). Författaren 

vidareutvecklar denna definition genom att framhålla att arbetet med att utforma barnets plan 

för småbarnspedagogik handlar om pedagogisk dokumentation i nära anknytning till det 

pedagogiska arbetet. Vidare förklarar hon att arbetet med att utforma barnets plan kräver en 

insyn i barnets lärande, utveckling och deltagande samt ett samarbete med vårdnadshavarna. 

Barnets plan för småbarnspedagogik är ett lagstadgat och sekretessbelagt dokument vars 

innehåll fastställs i lagen om småbarnspedagogik (540/2018 § 23). Syftet med barnets plan för 

småbarnspedagogik beskrivs vara att säkerställa barnets rätt till systematisk och målinriktad 

fostran, undervisning och vård och därigenom stöda barnets utveckling, lärande och 

välbefinnande (Lag om småbarnspedagogik, 540/2018 § 23; Utbildningsstyrelsen, 2018). 

Vlasov m.fl. (2019) förtydligar och vidareutvecklar syftet med barnets plan för 

småbarnspedagogik genom att beskriva att även om planen görs separat för varje barn, ska 

barnens planer fungera som ett stöd för pedagogerna i att kombinera barnens individuella mål 

och stöd med barngruppens behov, för att på så sätt skapa en pedagogisk helhet av hög kvalitet. 

För att kunna utarbeta barnets plan för småbarnpedagogik är det av stor vikt att ha 

kunskap om barnets förmågor, styrkor, intressen och individuella behov (Utbildningsstyrelsen, 

2018). Vidare beskrivs i styrdokumenten att de mål som dokumenteras i barnets plan för 

småbarnspedagogik ska beskriva hur den pedagogiska verksamheten och lärmiljöerna ska 

utformas för att stöda barnets utveckling, lärande och välbefinnande. Barnets plan för 

småbarnspedagogik beskrivs sålunda fungera som ett medel för att planera och utvärdera 

verksamheten. 

I Lag om småbarnspedagogik (540/2018 § 23) omnämns att det är läraren inom 

småbarnspedagogik som ansvarar över att en plan för småbarnspedagogik utarbetas när barnet 

börjar i småbarnspedagogiken och att planen därefter bör uppdateras enligt barnets behov, minst 

en gång per år. I Grunderna för planen för småbarnspedagogik betonas därtill vikten av att 

också beakta vårdnadshavarnas och hela personalens iakttagelser och uppfattningar om barnets 

utveckling, lärande och förmåga när barnets plan för småbarnspedagogik utarbetas. Även 

barnets åsikt och önskemål ska redogöras för och beaktas i barnets plan, på ett enligt personalen 

lämpligt sätt. I processen kan också speciallärare inom småbarnspedagogik och andra 

sakkunniga delta enligt behov.  
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Utbildningsstyrelsen fastställer det innehåll som ska uppges i barnets plan för 

småbarnspedagogik. Nedanstående lista är direkt hämtad ur Grunderna för planen för 

småbarnspedagogik (Utbildningsstyrelsen, 2018, s. 12). 

- Barnets styrkor när det gäller utveckling och lärande samt barnets intressen  

- Mål som stöder barnets utveckling, lärande och välbefinnande, de åtgärder som behövs 

för att uppnå målen och en utvärdering av hur målen uppnåtts  

- Barnets eventuella behov av stöd [...]  

- En eventuell plan för hur läkemedelsbehandlingen genomförs  

- Barnets, personalens och vårdnadshavarens gemensamma överenskommelser  

- Andra eventuella sakkunniga som varit med och utarbetat planen  

- När planen har utarbetats, granskats och när den granskas nästa gång 

Även om innehållet i barnets plan för småbarnspedagogik fastställs av Utbildningsstyrelsen ger 

styrdokumentet utrymmer för kommunerna att själva bestämma över strukturen i barnets plan 

för småbarnspedagogik vad gäller dokumentets utformande och utvärdering (Parrila & Fonsén, 

2016). Parrila och Fonsén understryker dock att utgångspunkten för barnets plan alltid bör vara 

barnets bästa och barnets behov i enlighet med lag om småbarnspedagogik (540/2018 § 4). 

Vidare betonar Parrila och Fonsén (2016) betydelsen av en tilltro till barndomens egenvärde 

när barnets plan för småbarnspedagogik görs upp, och därmed en tro på barnet som värdefullt 

precis som hen är istället för att barndomen endast ses som en fas som leder vidare till 

vuxenlivet. 

 

2.3.1. Med betoning på verksamhetskulturen framom barnets kunnande 

Kalliala och Pramling Samuelsson (2014) menar att det inom småbarnspedagogiken alltid har 

bedrivits någon form av dokumentation av barns lärande och utveckling. Författarna förklarar 

att förväntningarna på fördelarna med den pedagogiska dokumentationen idag likväl är högre 

än vad de har varit tidigare. Till exempel synliggör författarna att den pedagogiska 

dokumentationen inom Reggio Emilia ses som en mångsidigt hjälpmedel, eftersom 

dokumentationen bidrar till att såväl visualisera det pedagogiska arbetet, som till att synliggöra 

barns lärprocesser och pedagogers professionella utveckling. 

Alasuutari (2020) uppmärksammar att det förekommer en ökad trend mot ett mer 

systematiskt dokumenterande av barn också eftersom kvaliteten på småbarnspedagogiken idag 

noga följs upp. Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) framhåller i sin 

rekommendation kring småbarnspedagogikens kvalitet i vardagen, att barnets plan har 

impelenterats som ett medel för att öka småbarnspedagogikens kvalitet (Repo m.fl., 2018). 
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NCU:s utvärdering tyder dock på att kvaliten på innehållet i barnets plan för 

småbarnspedagogik varierar. Utvärderingen visar att barnens planer snarare fokuserar på att 

beskriva barnet och barnets mål, istället för att möta dokumentationens syftet, vilket är att 

beskriva hur verksamheten ska ordnas för att stöda barnets utveckling och lärande (se kapitel 

2.3). Vallberg Roth (2010) påvisar genom sin forskning kring innehållet i barnens individuella 

utvecklingsplaner (Sveriges motsvarighet till barnets plan för småbarnspedagogik) att det i 

dokumentationen förekommer både personliga omdömen om barnen och värderingar kring 

barnens personliga egenskaper. Likaså har Alasuutari och Karila (2010) kunnat påvisa att 

barnets plan för småbarnspedagogik inte genomgående möter dess syfte. Bland annat påvisar 

både Alasuutari och Karila (2010) samt Ahonen och Roos (2019) att den långa 

utvecklingspsykologiska traditionen med fokus på att beskriva barnens utvecklingsnivå än idag 

förekommer i småbarnspedagogiken, vilket syns i barnets plan för småbarnspedagogik. 

Trots att barnets plan för småbarnspedagogik ska innehålla information om barnets 

kunnande ska planen skrivas med betoning på hur den pedagogiska verksamheten kommer att 

ordnas för att på bästa sätt stöda det enskilda barnets behov och mål (Ahonen, 2017; Salminen 

& Poikonen, 2017). Ahonen och Roos (2019) betonar småbarnspedagogikens långa tradition 

av planering utgående från barnen och barnens individuella behov, och menar att 

småbarnspedagogiken idag står inför nya utmaningar i och med att de nya nationella 

anvisningarna istället riktar fokus mot pedagogerna. Med andra ord ska inte det enskilda barnet 

utvärderas, utan främst ska utvärderingen fokusera på småbarnspedagogikens 

verksamhetskultur och på pedagogiken (Ahonen, 2017). Utbildningsstyrelsen (2018) samt 

Parrila och Fonsén (2016) vidareutvecklar detta genom att understryka att målen som antecknas 

i barnets plan för småbarnspedagogik ska utgöra en grund för personalens handlingssätt, 

planeringen av den pedagogiska verksamheten i barngruppen och i utvecklandet av lärmiljöer 

och verksamhetskultur. Detta innebär att ifall barnet behöver stöd för sin utveckling eller sitt 

lärande, ska uppmärksamhet riktas mot hur verksamhetskulturen och den pedagogiska 

verksamheten ska stöda barnet (Ahonen, 2017). Med andra ord är avsikten att anpassa 

verksamhetskulturen efter barnens olika behov, och inte att anpassa barnen efter 

verksamhetskulturen. 
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3. Genusteoretiska perspektiv 
Avhandlingen utgår från ett genusperspektiv, vilket innebär att avhandlingen har för avsikt att 

undersöka vilka betydelser olika handlingar och egenskaper ges utifrån barnens kön och vilka 

konsekvenser detta kan medföra (Magnusson, 2019). Magnusson (2019) påpekar att detta inte 

innebär att enbart undersöka vilka skillnader i förmågor och egenskaper mellan pojkar och 

flickor som reproduceras, utan att beskriva vad som ses som naturligt och vilka förväntningar 

som ställs på barnen utifrån deras kön. 

Avhandlingens teoretiska referensram har valts utifrån studiens syfte att synliggöra hur 

genus görs i den pedagogiska dokumentationen. För att möjliggöra detta utgår studien från 

poststrukturalistisk feministisk teori som uppfattar att kön skapas socialt, utgående från rådande 

diskurser i olika sammanhang. Enligt det poststruktruralistiska feministiska perspektivet bygger 

genus på begrepp som språk, diskurs, subjektivitet och makt (Blaise, 2005). Dessa begrepp 

utgör en helhet inom den poststrukturalistiska feminismen i och med att pedagogers 

språkanvändning påverkar barnens subjektivitetsprocess, genom att barnen positionerar sig 

utifrån de möjligheter pedagoger genom språket ger dem tillgång till som pojkar respektive 

flickor. Innebörden och betydelsen i det som sägs påverkas i sin tur av diskurser som när de 

inte ifrågasätts producerar makt över och mellan barnen utifrån deras kön. 

Kapitlet inleds med en presentation av den poststrukturalistiska feministiska teorin, 

varefter ovannämnda begrepp förklaras. Kapitlet fortsätter med att belysa hur ett olikagörande 

mellan kön görs och avslutningsvis redogörs för hur språk konstruerar genus och hur pedagoger 

med hjälp av den pedagogiska dokumenatationen kan bidra till en genussensitiv 

småbarnspedagogik.  

I avhandlingen används benämningarna och kategorierna flickor och pojkar, med 

motiveringen att vi på så sätt kan synliggöra och reflektera över genusmönster (jfr Andersson 

Tengnér & Heikkilä, 2019). Dessa kategorier används i avhandlingen också eftersom det är 

dessa två kategorier barnen möter i småbarnspedagogiken (Alasaari & Katainen, 2016). 

Användningen av begreppen flickor och pojkar bidrar därtill enligt Andersson Tengnér och 

Heikkilä (2019) till kunskap om hur reflektioner kring två kön är begränsande och hur kön har 

betydelse för den småbarnspedagogiska verksamheten. 

 

3.1. En poststrukturalistisk feministisk syn på genuskonstruktioner 
Gemensamt för feministiska teorier är att de strävar efter att reducera idén om kategorier 

(Alvesson & Sköldberg, 2019). Författarna menar att detta också är kärnan i den feministiska 



 

 

10 

 

poststrukturalistiska teorin som ifrågasätter och utmanar fastställda genuskategorier – ett 

bestämt sätt att vara som flicka/kvinna och pojke/man – och ser det istället som att kategorierna 

skiftar och formas utgående från rådande diskurser vid olika tillfällen. Genusidentiteten 

uppfattas således inte vara bestämd från början, utan diskursernas makt tvingar människor till 

bestämda sätt att vara utifrån deras kön, där vissa sätt att vara ses som mera lämpliga (Lenz 

Taguchi, 2004). Judith Butler, som beskrivs som en av poststrukturalistiska feminismens 

företrädare, menar att genuskategorierna i sig är ett uttryck för makt och förtryck (Butler, 2007). 

Andersson Tengnér och Heikkilä (2019) belyser motsvarande teori genom att beskriva att vi 

utgående från om vi är flickor eller pojkar, kvinnor eller män förhåller oss till de stereotypa 

ideal och förväntningar som råder i samhället för tillfället. 

Butlers teorier går hand i hand med den franska filosofen och poststrukturalisten Michel 

Foucaults teorier (se ex. Foucault 1993). Hans verk om diskurser, makt och kunskap förklaras 

av diverse källor ha varit betydelsefulla för den diskursanalytiska utvecklingen (se ex. 

Brinkkjær & Høyen, 2020; Eilard & Dahl, 2021). Foucault har bland annat studerat hur subjekt 

(individer) positionerar sig utifrån maktens former och effekter (Nilsson, 2008). Detta genom 

att undersöka hur språkliga strukturer och utestängningsmekanismer skapar subjekt och hur 

subjekt formas i olika maktrelationer. Eftersom avhandlingen undersöker hur språket 

konstruerar genus lämpar sig Foucaults teori om makt för avhandlingen, vilket kommer att 

redogöras för senare i kapitlet. 

Den feministiska poststrukturalistiska teorin skiljer inte mellan biologiskt och socialt 

konstruerat kön, utan även det biologiska könet ses anpassas till de kategorier människor skapar 

(Alvesson & Sköldberg, 2019). Utan att lägga någon större vikt vid den moderna feminismens 

diskussion kring användningen av begreppen kön eller genus, utgår avhandlingen från den 

feministiskt poststrukturalistiska positionen som antar en användning av båda begeppen (se 

Lenz Taguchi, 2004). Vilket begrepp som används i avhandlingen beror på sammanhang och 

vilket begrepp som används i den ursprungliga källan som refereras till. Att båda begreppen 

används inom den poststrukturalistiska feministiska teorin motiveras med att det anses omöjligt 

att dra en gräns mellan ett biologiskt kön och ett socialt konstruerat genus, bland annat eftersom 

också det biologiska könet kan omkonstrueras i sociala sammanhang (Lenz Taguchi, 2004). 

 

3.1.1. Språk 

Inom poststrukturalismen antas språket inte representera verkligheten (Palla, 2011). Blaise 

(2005) förklarar att språket snarare ses ge mening till hur vi uppfattar verkligheten. Språket 

beskrivs av Eidevald (2009; 2011) vara det som ur detta synsätt möjliggör att se skillnader 
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mellan pojkar och flickor och att uppfatta dem som varandras motsatser. Eidevald (2011) menar 

att det är berättelserna om flickor och pojkar som skapar olikheter. Det innebär att det är vad 

orden representerar som skapar olikheter, det vill säga en pojke tolkas utifrån vad han inte är, 

det vill säga en flicka, och tvärtom. På detta sätt menar författaren att ord jämförs för att skapa 

mening och vår förståelse av orden bestämmer vad som är möjligt att tänka och göra som flicka 

och pojke i olika situationer, kulturer och tidsperioder. Mot bakgrund av detta kan språket 

användas som verktyg för att undersöka vilka diskurser som får status av att vara sanna i ett 

visst sammanhang och i en viss tid (Brinkkjær & Høyen, 2020). 

 

3.1.2. Diskurs 

Lenz Taguchi (2004) betonar att diskursbegreppet i många sammanhang beskrivs handla om 

talet om något, men fortsätter redogöra för att begreppet i poststrukturella sammanhang snarare 

inbegriper innebörden och betydelsen i det som sägs. Författaren förklarar att diskurser 

påverkar vad vi menar med det vi säger, vilket i sin tur påverkar vårt handlande. Lenz Taguchi 

(2004) menar också att diskurser kan uppfattas som att de avgör hur vi skapar vår omvärld i 

specifika sammanhang. Eller som Foucualt väljer att definiera det: diskurser avspeglar inte vår 

verklighet, utan de skapar den (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). Annorlunda uttryckt 

översätter inte diskurser verkligheten till språk (Mills, 2003). Författaren menar därför att ett 

likhetstecken inte kan dras mellan diskurs och språk, utan diskurser ska snarare uppfattas som 

ett system som strukturerar hur vi uppfattar verkligheten. 

 

3.1.3. Subjektivitet 

Blaise (2005) förklarar att subjektivitet handlar om medvetna och omedvetna tankar som en 

individ har i förhållande till den egna självkänslan och individens förståelse av hens relationen 

till världen. Subjektivitet beskrivs vara en social och aktiv process som styrs av språk och 

diskurser. Begreppet subjektivitet kan ses som en motsvarighet till begreppet identitet 

(Walkerdine & Lucey, 1989). Inom poststrukturalistiska teorier prioriteras enligt författarna 

användningen av subjektivitetsbegreppet i och med att begreppet inbegriper en föränderlig och 

kontextbunden subjektiveringsprocess, till skillnad från identitetsbegreppet som snarare 

karaktäriseras av en stabilitet och kontinuitet. Kulturella och sociala praktiker innehåller en viss 

kunskap, vissa normer och värderingar, vilket medför en uppfattning om att barn inte blir till 

på ett specifikt sätt, utan barn formas utifrån de möjligheter som finns att tillgå för dem, bland 

annat beroende på deras kön (Nordin-Hultman, 2004). 
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Genus ses därmed som en aspekt av den subjektskapande processen (Månsson, 2010). 

Detta motiveras med att barn antas agera i enlighet med deras biologiska kön och att de rättas 

av pedagogerna ifall de inte anses göra det (Ylitapio-Mäntylä, 2009). Eftersom barn söker 

bekräftelse för sina handlingar av pedagoger, för att bygga upp sin självkänsla och sitt 

självförtroende, agerar barnen enligt pedagogernas förväntningar (Heikkilä, 2015). Ylitapio-

Mäntylä (2009) menar att barns subjektskapande begränsas av barnets kön. Ställs dessa teorier 

i relation till denna avhandling formas barn utifrån deras biologiska kön genom språkliga 

utsagor – beskrivningar av barnet – skrivna av pedagoger i barnets plan för småbarnspedagogik.  

Månsson (2000) redogör för att det riktas kritik mot det poststrukturella perspektivet att 

se på kön i och med att perspektivet inte tar i beaktande individens kontroll, utan att allt ses 

vara socialt och kulturellt konstruerat. Därför framstår det som viktigt att lyfta fram att individer 

är aktiva i formandet av den egna subjektiviteten i och med att individen har möjlighet att göra 

egna val i olika situationer (Lenz Taguchi, 2004; Walkerdine & Lucey, 1989). Nordin-Hultman 

(2004) förklarar detta agentskap som dubbel process eftersom barn positioneras samtidigt som 

de positionerar sig själva. Annorlunda uttryckt handlar det om en process där barnet konstruerar 

sig själv som subjekt, samtidigt som barnet formas utifrån dominerande och accepterade 

diskurser i samhället. Således ses barn utgående från den poststrukturalistiska subjektsynen inte 

på ett enkelt sätt anpassas av andra eller samhället, utan barn väljer också själva att förhålla sig 

till diverse sätt att tänka, handla och vara utgående från ett flertal tillgängliga diskurser.  

 

3.1.4. Makt 

Blaise (2005) redogör för att en feministisk poststrukturalistisk analys av genus också belyser 

maktens roll i subjektivitetsprocessen och hur makten underordnar och marginaliserar flickor 

och pojkar. Författaren menar att maktfrågor kan avslöjas genom att studera sociala relationer. 

På det sättet förklaras det bli möjligt att synliggöra hur genus konstrueras genom maktrelationer, 

samtidigt som ett ingripande då möjliggörs. 

Ylitapio-Mäntylä (2009) poängterar att makt alltid finns närvarande i 

småbarnspedagogiken i interaktionen mellan pedagoger och barn, både omedvetet och 

medvetet. Genom att pojkar och flickor positioneras i diskurser styr dessa diskurser vilka 

positioner som är möjliga eller inte att inta för dem (Månsson, 2010). Denna process förklaras 

därför kunna säga något om maktrelationen mellan könen. När motsvarande dominerande 

synsätt inte ifrågasätts utövar de makt genom att diskursen bestämmer vad som är acceptabelt 

att säga och tänka (Markström, 2005). De diskursiva regimerna bestämmer dessutom vem som 

har rätten och makten att tala och att formulera de accepterade sanningarna (Foucault, 1993). 
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Nordin-Hultman (2004) betonar att detta i en småbarnspedagogisk kontext handlar om att 

pedagoger producerar makt enligt den rådande diskursen, men att också barn producerar makt 

över sig själva och varandra genom den barnsyn pedagogerna ger uttryck för. 

Utifrån det poststrukturalistiska perspektivet ses makt inte komma uppifrån eller utifrån, 

samtidigt som den inte heller ses vara ägd av någon (Lenz Taguchi, 2004). Av denna orsak är 

det inom detta perspektiv inte av intresse att undersöka vem som har makt över någon annan 

och varför, utan istället ligger fokus på att undersöka vilka maktrelationer som är aktiva i tal 

och handling (Foucault, 1981). Den poststrukturalistiska teorin utgår från Foucaults förståelse 

för att makten skapas omedvetet på ett kollektivt sätt, av och genom varje individ (Lenz 

Taguchi, 2004). Focualt redogör för att makt förekommer i alla sociala relationer och tar sig 

uttryck genom diskurser (Blaise, 2005). Eftersom makten uppfattas vara relationell kan den 

heller aldrig försvinna, samtidigt som den är dynamisk, vilket innebär att den är i ständig 

förändring (Nilsson, 2008). 

Makt utövas i vardagen genom handlingar och språkbruk och tar sig uttryck genom att 

styra människor (Foucault, 1981). På så sätt menar Foucault (1981) att makten möjliggör vissa 

handlingar, samtidigt som den begränsar andra, utan att människor är medvetna om detta. 

Börjesson och Rehn (2009) argumenterar för att språket fungerar som ett av de största 

maktsystemen i samhället. Människor kan nämligen genom språket begränsa vad som är tillåtet 

att prata om, och på så sätt påverka hur vi tänker om saker och ting. Foucault (2002) menar att 

det är viktigt att förstå makt som något som på det här sättet skapar subjekt inom olika 

sanningsregimer. 

 

3.2. Ett omedvetet olikagörande  
Eidevald (2011) diskuterar det faktum att när diskurser om pojkar och flickor som olika 

varandra ses som självklara, uppmärksammas inte den variation som finns inom kategorierna 

flickor och pojkar. Författaren fortsätter med att problematisera att detta bidrar till att pedagoger 

bemöter barnen olika utifrån barnens kön. Att flickor/kvinnor och pojkar/män förväntas göra 

på olika sätt är så välbekant för oss att de kan tyckas höra till naturens ordning, och det blir 

därför uppseendeväckande när ett barn inte följer mönstret (Connell & Pearse, 2015). Som 

exempel kan nämnas uttalandet om att fysisk aktivitet är naturligt för pojkar och därmed 

ofrånkomligt (Alasuutari, 2016; Hellman, 2010). Samtidigt som flickor förväntas vara lugna 

(se ex. Eidevald, 2009). Detta bidrar också till ett visst tänkande om pojkar och flickor och en 

uppfattning om vad barnet behöver (Heikkilä, 2015).  
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Uppfattningar om kön baseras ofta på tanken om åtskiljande, vilket gör att flickor och 

pojkar tillskrivs olika egenskaper utifrån sitt kön (Odenbring, 2014). Det handlar om att det 

som uppfattas som kvinnligt förstås i relation till det som uppfattas som manligt, vilket betyder 

att kvinnor är det som män inte är och tvärtom (Gemzøe, 2014). Med andra ord kan kvinnligt 

och feminint respektive manligt och maskulint förklaras som varandras dikotomier, eller 

motpoler (Odenbring, 2014). Detta dualistiska tänk tar sig till exempel uttryck i att män antas 

ha en uppsättning egenskaper och kvinnor en annan (Connell & Pearse, 2015).  

Elvin-Nowak och Thomsson (2003) problematiserar detta skillnadstänkande genom att 

betona att skillnader förutsätter likheter. Alltså, uppfattas det finnas en skillnad mellan flickor 

och pojkar, borde det också finnas en likhet mellan flickor och flickor respektive pojkar och 

pojkar. Författarna menar att problemet här är att alla flickor inte är lika varandra, på samma 

sätt som alla pojkar inte är lika varandra. Därtill kan det vara så att en pojke inte har mera 

gemensamt med andra pojkar än vad han har med flickor, och tvärtom. Trots detta menar 

författarna att flickor och pojkar grupperas som om de vore givna kategorier. Connell och 

Pearse (2015) söker belägg för detta i kulturen och pekar på att genussymboliken är så stark i 

den västerländska kulturen att forskare oreflekterat söker och ser skillnader när det handlar om 

kön. Av denna orsak poängterar Ylitapio-Mäntylä (2009) att småbarnspedagogiken har ett 

viktigt uppdrag i att se barnen som individer och att också uppmärksamma skillnader inom 

grupperna pojkar och flickor. Heikkilä (2015) menar att pedagoger kan motarbeta dessa 

traditionella könsmönster och på så sätt erbjuds barnen möjligheter att pröva på att utveckla 

sina förmågor oavsett kön.  

 

3.3. Hur språk gör genus 
”Genus handlar om hur vi individer är, vad vi gör o h vad vi tillåts gör , och hur vi tillåts vara. 

Det finns samhällsstrukturer, normer och ideal för hur vi förväntas vara och vad vi förväntas 

gör ” (Andersson Tengnér & Heikkilä, 2019, s. 182). Connell och Pearse (2015) framhåller att 

genus är något vi tar för givet i vardagen. De exemplifierar detta genom att förklara att vi 

omedelbart lägger märke till om personer vi möter är flickor/kvinnor eller pojkar/män. En 

grundsyn är därför att genus produceras i vardagspraktiker (Walkerdine & Lucey, 1989). Detta 

eftersom flickor och pojkar möter skilda förväntningar i olika sammanhang, bland annat i 

småbarnspedagogiken (Månsson, 2010). Ett könat subjektskapande sker sedan genom att pojkar 

och flickor fångar upp dessa könade sätt att tänka och vara som diskurser erbjuder (Walkerdine 

& Lucey, 1989). Könsidentiten skapas med andra ord genom språket – genom innebörden i det 
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talade och skrivna (Juvonen, 2016). Barn formas därför i olika situationer och i olika 

sammanhang, i mötet med olika personer och utifrån enskilda erfarenheter (Walkerdine & 

Lucey, 1989).  

Ur en poststrukturalistisk syn ses verkligheten inte ha en förutbestämd mening 

(Bergström & Boréus, 2018). Nordin-Hultman (2004) förklarar denna teori genom med att 

verkligheten inte naturligt uppfattas vara färdigkategoriserad, utan verkligheten görs tillgänglig 

för oss människor genom de kategorier och beskrivningar vi skapar. Att vara flicka eller pojke 

är därmed inte ett givet tillstånd, utan ett tillstånd under aktiv konstruktion (Connell & Pearse, 

2015). Människor föds inte med en given könsidentitet, utan ett subjektskapande sker genom 

att barnet förhåller sig på olika sätt i olika situationer utgående från rådande diskurser och 

normer (Butler, 2007).  

Eidevald (2011) menar att det är svårt för både barn och pedagoger att göra motstånd 

mot dessa dominerande diskurser och normer. För barnens del menar författaren att det handlar 

om att barnen strävar efter att bli accepterade i barngruppen. Men varje gång ett barn eller en 

pedagog utnyttjar möjligheten att göra motstånd mot dominerande diskurser bidrar det till att 

vår förståelse av vad det innebär att vara barn, flicka och pojke sakta men säkert förändras (Lenz 

Taguchi, 2004). Också Magnusson (2019) belyser motsvarande utveckling genom att förklara 

att när tillräckligt många människor avviker från de traditionella könsmönstren kan responsen 

från omgivningen gällande avvikelserna förändras. Magnusson (2019) menar att detta 

påstående kan stärkas genom att ta en titt tillbaka i tiden. Egenskaper och handlingar som 

klassificerats som typiskt kvinnliga – så som hushållsarbete och omvårdnaden av barn – ses 

idag också kunna utföras av män eftersom fler män har brutit mot denna traditionella könsroll. 

Förgivettagna kategorier så som kvinna och man, kvinnlighet och manlighet existerar på 

så sätt inte av sig själva, utan de ges betydelse genom språket (Butler, 2007; Elvin-Novak & 

Thomsson, 2003). Vidare menar Bergström och Boréus (2018) att motsvarande kategorier 

skapas genom diskurser och konstrueras på varierande sätt i olika samhällen och tider. Mills 

(2003) vidareutvecklar detta och menar att vi kategoriserar och tolkar erfarenheter och 

händelser enligt de strukturer som är tillgängliga för oss. Ju mer självklara vi till exempel ser 

vissa sätt att klä sig, röra sig och bete sig vara, desto större makt ges dessa diskurser (Eidevald, 

2011). Men, i och med att diskurser är bunda till sociala och historiska sammanhang är de också 

föränderliga (Lenz Taguchi, 2004). 

Som ett resultat av att diskurser ses som självklara i vardagen förblir de icke utmanade 

och därför är det svårt att se kön och könstillhörighet på alternativa sätt (Blaise, 2005). Med 

andra ord förväntas vi vara på ett visst sätt utifrån vårt kön (Eidevald, 2009; 2011). Författaren 
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menar att detta medför att när barn förhåller sig till de dominerande diskurserna, och 

konstrueras av andra utgående från dominerande föreställningar om hur barn bör vara, 

begränsar diskurser dem. Detta samtidigt som diskurser förklaras visa på vilka möjligheter 

barnen har, bland annat som flickor och pojkar i tanke och handling. 

Blaise (2005) lyfter ett exempel från småbarnspedagogiken där hennes studie visar att 

barn belönas mer eller mindre omedvetet för könsspecifikt beteende, medan de bestraffas för 

olämpligt könsspecifikt beteende. Detta problematiseras av Blaise (2005) som ifrågasätter 

vilket budskap barnen ges om hur man är en flicka eller pojke, ifall pedagoger berömmer flickor 

som sitter tysta medan pojkar tillåts vara aktiva och nyfikna. Andersson Tengnér och Heikkilä 

(2019) betonar det faktum att normer och värderingar är närvarande i allt som händer och i allt 

som görs i småbarnspedagogiken och pekar samtidigt på att forskning visar att genusnormer 

lätt återskapas av pedagoger genom att ordval och förhållningssätt inte reflekteras över. I och 

med att det råder uppfattningar om vad som är naturligt, och därför ofrånkompligt, ifrågasätts 

till exempel inte pojkars bråkighet, rörlighet, aktivitet, utåtagerande, aggressivitet och 

dominans (Hellman, 2010). Genom att synliggöra dessa osynliga normer som berättar för oss 

hur vi förväntas vara utifrån vår könstillhörighet, kan vi möjliggöra för alla barn att utvecklas 

som individer, där de inte tvingas välja bort något på grund av att normen säger att det bara 

passar pojkar eller flickor. Normer i sig ska inte ses som dåliga, men det är viktigt att utmana 

normer som begränsar subjektets rättigheter, utveckling eller lärande (Andersson Tengnér & 

Heikkilä, 2019). Inte heller att förglömma att normer är föränderliga i och med att de är bundna 

till kontext och tid (Andersson Tengnér & Heikkilä, 2019; Nordin-Hultman, 2004). 

Således intresserar man sig inom poststrukturalistisk feminism för hur diskurser 

normaliserar kön, och teorin möjliggör för forskare och pedagoger att synliggöra de diskurser 

som närvarar i ett visst sammanhang och genom dessa diskurser undersöka hur barn 

konstrueras, positioneras och marginaliseras utifrån deras kön (Blaise, 2005). På det här sättet 

menar Blaise (2005) att vi kan skapa oss en uppfattning om hur kön konstrueras socialt genom 

diskurser. Eidevald (2009) belyser att ett synliggörande av hur kvinnligt och manligt skapas 

kan bidra till att dessa kategorier kan utvidgas till flera alternativa sätt att vara och göra. Mills 

(2003) redogör för att normer skapas genom diskurser, vilket för avhandlingens del innebär att 

genom att synliggöra diskurser i barnets plan för småbarnspedagogik synliggörs också normer, 

som då kan förändras. 
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3.4. Jämställdhet inom småbarnspedagogiken idag 
En rapport gjord av Alasaari och Katainen (2016) kring jämställdhetsläget i 

småbarnspedagogiken i Finland visar på ojämlikhet bland annat i bemötande av barn och i 

verksamhetsmiljön. Författarna pekar på att dessa ojämlikheter uppstår till följd av att 

stereotypa uppfattningar om barn utifrån deras kön fortfarande förekommer idag.  

Alasaari och Katainen (2016) betonar att det överlag finns lite forskning gjord i Finland 

med fokus på genus i småbarnspedagogiken. Alasuutari (2016) är enig om detta och menar att 

det inom fältet för den småbarnspedagogiska forskningen i Finland finns relativt lite forskning 

gjord med fokus på genus, jämfört med andra undervisnings- och utbildningsfält. Även om det 

har skett en liten ökning i genusforskningen skiljer sig dock inte resultaten märkbart från 

tidigare gjord forskning (Alasaari & Katainen, 2016). Också Lahelma och Tainio (2019) 

uppmärksammar att rapporter visar att en utveckling mot en mera jämställd småbarnspedagogik 

går långsamt. Med grund i ovanstående diskussion har jag valt att också redogöra för äldre 

forskning för att möjliggöra en fördjupad presentation av genussforskningen inom 

småbarnspedagogiken nationellt och internationellt. 

Alasuutari (2016) belyser att både nationell och internationell forskning visar att 

biologiska skillnader mellan män och kvinnor ses som naturliga och självklara, även om det 

bland pedagoger finns en kunskap och att samhällsfaktorer också påverkar hur pedagoger tolkar 

kön. Även om könade situationer förekommer i vardagens alla aktiviteter är de så vardagliga 

att de förblir osynliga (Ylitapio-Mäntylä, 2009). Eftersom flickor och pojkar ses vara olika 

varandra, ses även deras intressen och handlingar av biologiska orsaker vara olika (Ylitapio-

Mäntylä, 2009). I detta delkapitel kommer att presenteras en del av de olikagöranden som 

forskning visar att görs i småbarnspedagogikens vardag. 

 

3.4.1. En könad verksamhetskultur 

När verksamhetskulturen har studerats ur ett genusperspektiv framgår att det förekommer 

skillnader i pojkars och flickors användning av utrymmena (Ylitapio-Mäntylä, 2009). Detta 

bland annat eftersom pojkar styrs till utmanande lekar, vilket ofta är lekar som ges frihet att ta 

mycket plats och som både hörs och syns. Pojkarna får och ges på så sätt makt över utrymmet 

(Andersson Tengnér & Heikkilä, 2019). Ylitapio-Mäntylä (2009) redogör för att pojkars fysiska 

och högljudda lekar samtidigt begränsas genom att de hänvisas till avskilda utrymmen för att 

inte störa pedagogerna. Samtidigt som flickor styrs till platser nära pedagogerna (Ylitapio-

Mäntylä, 2009).  
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I observationer kring vad flickor och pojkar ägnar sig åt för aktiviteter i 

småbarnspedagogiken framgår att de inte gör speciellt olika saker (Hellman, 2010). Ändå görs 

könade tolkningar regelbundet i småbarnspedagogiken bland annat i prat om barnens lek, där 

barnen förväntas leka olika lekar beroende på deras kön (Alasuutari 2016; Markström, 2005). 

Till exempel ses det som naturligt för flickor att leka omhändertagande lekar och hemlekar, ofta 

med leksaker som dockor, barbies och kramdjur. Pojkar förväntas däremot leka lekar som 

innefattar byggande och bilar (Alasuutari & Markström, 2011). Vidare erbjuds flickor och 

pojkar olika leksaker av pedagogerna beroende på deras kön, vilket vidare påverkar barnens 

uppfattningar om vilka lekar och leksaker som är passande, men också opassande för flickor 

respektive pojkar (Hellman 2010; Ylitapio-Mäntylä, 2009). 

Det råder förväntingar på barnen att de ska vilja leka med alla barn men ändå syns det 

att det finns förväntningar på att barnen ska föredra att leka med barn av samma kön (Alasuutari 

& Markström 2011; Markström & Simonsson, 2011). Denna norm syns bland annat i talet om 

barns lekkamrater där det ofta påpekas ifall barnet bryter mot denna norm (Markström, 2005). 

När barn leker med barn av motsatt kön talas det om i positiva termer, men det verkar finnas en 

uppfattning om att detta är något som måste vidareförklaras för att normaliseras (Alasuutari & 

Markström, 2011). 

Alasuutari och Markström (2011) har uppmärksammat att det därtill görs en skillnad 

mellan könen genom att pojkars lek beskrivs som mera högljudd och fysisk än flickors lek. 

Eftersom barnen förväntas vara koncentrerade under den fria leken framstår pojkars livliga 

beteende ofta som att det inte passar in i verksamhetskulturen på daghemmet. Detta livliga 

beteende, eller i vissa fall beskrivet som bråkiga beteende, får stor uppmärksamhet av 

pedagoger i den bemärkelsen att beteendet försöker lugnas ner med hjälp av diverse metoder 

(Hellman, 2010). I och med att barn bemöts olika beroende på deras kön visar forskning bland 

annat att detta busande och skojande får pågå längre för pojkar innan beteendet avbryts, jämfört 

med flickor (Månsson, 2000). 

I tal om barns känslor visar forskning också att det förekommer könade förväntningar 

på barnen. Bland annat bemöts barnen olika utifrån kön i frågan om deras rätt att visa känslor 

(Alasaari & Katainen, 2016; Ylitapio-Mäntylä, 2009). Ylitapio-Mäntylä (2009) synliggör bland 

annat att pojkars gråt har en tendens att göra pedagogerna obekväma, i jämförelse med flickors 

gråt som ses mera som smågråt och därför ses den inte som särskilt allvarlig och därför tillåts 

flickor till stor del vara mera känsliga. Pojkar uppmuntras enligt Ylitapio-Mäntylä (2009) inte 

till att visa känslor eller att bearbeta dem, till skillnad från flickor som i större utsträckning 

tillåts visa känslor och det är också mer vanligt att känslor diskuteras med flickor. Att vara en 



 

 

19 

 

stark flicka ses också som fördelaktigt eftersom en flicka då vet vad hon vill, kan kommunicera 

detta och visa känslor, sålänge hon inte utmanar pedagogernas maktpositioner (Markström & 

Simonsson, 2011).  

I kombination med könade förväntningar på barnens emotionella färdigheter framgår i 

forskning att det också ställs olika krav på barnens sociala färdigheter utifrån deras kön (se ex. 

Alasuutari & Markström, 2011). Alasuutari och Markström (2011) har kunnat påvisa att alla 

barn förväntas utveckla en social kompetens i småbarnspedagogiken, men de krav som ställs 

på barnen varierar. Till exempel förväntas flickor vara socialt kompetenta och självständiga 

speciellt i situationer som kräver verbal förmåga (Alasuutari & Markström, 2011; Eidevald, 

2009). Flickor får uppmärksamhet för att de har gått framåt i utvecklingen och för att de beter 

sig som förväntat av dem, till exempel när det kommer till sociala färdigheter (Markström & 

Simonsson, 2011). 

 

3.5. Den pedagogiska dokumentationen ur ett genusperspektiv 
Valet att i avhandlingen använda barnets plan för småbarnspedagogik för att synliggöra hur 

genus görs grundar sig i en hypotes om att könsmönster och -normer reproduceras i den 

pedagogiska dokumentationen. Under denna rubrik kommer därför teorier presenteras kring hur 

pedagoger genom pedagogisk dokumentation omedvetet kan bidra till att reproducera dessa 

normer. Därtill kommer i detta delkapitel att redogöras för hur pedagogisk dokumentation kan 

användas som ett verktyg för att synliggöra dessa normer och på så sätt möjliggöra en 

utveckling mot en mera genussensitiv småbarnspedagogik, där alla barn har möjlighet att 

utvecklas som individer, oavsett könstillhörighet. 

 
3.5.1. Hur den pedagogiska dokumentationen reproducerar könsnormer 

Dokumentation är aldrig en neutral objektiv handling (Alasuutari m.fl., 2014; Colliander m.fl., 

2010). Barn och deras aktiviteter kategoriseras i den pedagogiska dokumentationen utgående 

från vad pedagoger anser som normalt respektive onormalt för deras kön och på så sätt får 

dokumentationen makt över barnets subjektskapande (Dahlberg m.fl., 2014). I och med att 

dominerande föreställningar om hur barn är och bör vara som pojke respektive flicka 

reproduceras genom dokumentation förstärks dessa föreställningar ytterligare (Markström, 

2005). Alasuutari m.fl. (2014) framhåller dokumentationspraktiker som ett sätt att styra barn 

till önskvärda egenskaper och beteenden enligt rådande normer. 

Alasuutari m.fl. (2014) diskuterar betydelsen av en dokumenterad barndom och menar 

att barndomen och barnet avgränsas, definieras och produceras i och av dokumentationen. 
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Vidare synliggörs det faktum att dokumentation är en produkt av vuxna i samhället och dess 

traditioner, kulturella praktiker och diskurser, vilket gör att på förhand fastställda kategorier 

styr synen på och antaganden om enskilda barn. Alasuutari m.fl. (2014) belyser att riskerna med 

dokumentation kommer från de klassificeringar och kategoriseringar som pedagoger använder 

sig av i den pedagogiska dokumentationen, och genom språket riskerar pedagoger på så sätt att 

försumma komplexitet och mångfald. 

Colliander m.fl. (2010) förklarar motsvarande uppfattning genom att mena att den 

pedagogiska dokumentationen kan ses som en selektiv, subjektiv och kontextuell process. 

Alasuutari m.fl. (2014) beskriver att eftersom pedagoger väljer vad som dokumenteras fungerar 

de som medskapare i en selektiv och partisk process. Dessa tolkningar och beskrivningar av 

vad som händer i en situation präglas av tysta normer, klassificeringar och kategoriseringar 

(Colliander m.fl., 2010). Vidare kan dessa, av pedagogerna använda, klassificeringar och 

kategoriseringar uppfattas som en makt- och kontrollhandling eftersom de påverkar barnens 

subjektskapande (Alasuutari m.fl., 2014; Dahlberg m.fl., 2014). Dolk (2013) beskriver att sådan 

makt skapar kunskap, sanningar och normer och därmed kan det tolkas som att det är normens 

makt som styr pedagoger till att jämföra och värdera subjektets – barnets – handlande, 

uppförande och prestationer, och därmed avgöra vad som är normalt respektive onormalt. 

Författaren belyser att makten därför är osynlig, och tar sig i det här fallet uttryck genom att 

den som inte agerar enligt normen uppfattas göra fel. 

 

3.5.2. Pedagogisk dokumentation som medel för att främja genussensitivitet 

Alasaari och Katainen (2016) understyrker att det krävs genussensitivitet för att kunna främja 

jämställdhet i småbarnspedagogiken. Ylitapio-Mäntylä (2012) redogör för att genussensitivitet 

handlar om att kritiskt granska den egna verksamheten och att grunden för ett genussensitivt 

arbetssätt är en förståelse för att genus relaterar till flera socialt och kulturellt konstruerade 

normer. Målet med en genussensitiv småbarnspedagogik förklaras av Ylitapio-Mäntylä (2012) 

vara att skapa samma möjligheter för alla barn genom att synliggöra pedagogernas 

könsstereotypa uppfattningar grundade i värderingar och attityder, men också att bemöta barnen 

som de individer de är, och inte utifrån deras kön. Målet beskrivs vara att barnen ska ges 

möjlighet att uttrycka sin könstillhörighet på det sätt som passar dem bäst, även om detta är på 

ett sätt som inte hör ihop med de traditionella könsnormerna eller deras medfödda kön.  

För att främja jämställdhet i verksamheten krävs kunskap för att bryta könsnormer och 

granska vardagen genussensitivt (Alasaari & Katainen, 2016). Både Andersson Tengner och 

Heikkilä (2019) och Alasaari och Katainen (2016) poängterar att en nuvarande problematik är 
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att jämställdhet arbetas med genom projekt och därmed blir de tillfälliga. Istället menar 

författarna att utvecklingen av en jämställd småbarnspedagogik kräver kontinuitet och 

planering för att bli en del av småbarnspedagogikens grund, vilket ofta inte är möjligt i 

tidsbegränsade projekt. 

Dahlberg m.fl. (2014) samt Dahlberg och Elfström (2014) argumenterar för att vi med 

hjälp av den pedagogiska dokumentationen har möjlighet att identifiera och åskådliggöra 

dominerande diskurser och normer som skapar sanningar om vad ett barn är, kan och borde 

vara. De dominerande diskurserna utövar makt över och genom oss och på så sätt konstruerar 

de både barn och pedagoger. Dahlberg m.fl. (2014) att den pedagogiska dokumentationen 

fungerar som ett verktyg för att öppna upp för en kritisk och reflekterande praktik, vilket i sin 

tur gör att de dominerande diskurserna kan utmanas och alternativa diskurser konstrueras. 

Författarna framhåller att ju större medvetenhet pedagoger har över den egna pedagogiska 

praktiken, desto större möjlighet finns det att förändra praktiken och skapa motdiskurser för att 

överskrida gränser och konstruera en ny praktik.  
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4. Forskningsansats, datainsamlingsmetod och genomförande 
För att påminna läsaren om studiens syfte och forskningsfråga redovisas dessa pånytt 

inledningsvis i kapitlet. I kapitlet presenteras valet av kvalitativ metod och diskursanalys som 

forskningsansats. Valet att använda dokumentstudier som datainsamlingsmetod redogörs för, 

varefter studiens genomförande presenteras och diskuteras. Kapitlet fortsätter med en 

beskrivning av diskursanalysen som analysmetod varefter analysprocessen presenteras. 

Kapitlet avslutas med en redogörelse för de forskningsetiska aspekterna samt de 

kvalitetsaspekter som har tagits i beaktande i studien. 

 

4.1. Syfte och forskningsfråga 
Avhandlingens syfte är att synliggöra hur genus görs i den pedagogiska dokumentationen inom  

småbarnspedagogiken. Utgående från avhandlingens syfte har följande forskningsfråga 

formulerats: 

- Hur konstrueras genus i barnets plan för småbarnspedagogik? 

 
4.2. Kvalitativ metod 
I denna studie används kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden presenteras ofta som motsats 

till den kvantitativa metoden (Tjora, 2012). Jag har valt att inte lägga någon större vikt vid att 

beskriva metodernas skillnader, utan jag kommer istället kort att redogöra för den kvalitativa 

metodens centrala delar. En kvalitativ undersökning kan identifieras som att den är intresserad 

av att förstå hur människors liv formas och hur sociala ordningar uppstår (Tjora, 2012). Inom 

den kvalitativa forskningen har forskarens bakgrund, i form av tidigare studerad litteratur och 

forskarens intresse, en betydande roll i analysen (Fejes & Thornberg, 2019). Följaktligen 

förklaras att forskaren inte kan återge verkligheten på ett direkt eller exakt sätt, utan i en 

kvalitativ undersökning beskriver forskaren en tolkning av verkligheten.  

 
4.3. Diskursanalys som forskningsansats 
Diskursanalysen fungerar som forskningsansats i studien. Valet av diskursanalys grundar sig 

på avhandlingens syfte, det vill säga att synliggöra hur genus görs i den pedagogiska 

dokumentationen. Studiens forskningsfråga är också av diskursanalytisk karaktär då den är 

inriktad på att belysa hur detta sker. 

Diskursanalysen beskrivs omfatta både teori och metod, vilket innebär att metoden 

bygger på den teoretiska grunden som beskrivits i teorikapitlet (jfr. Winther Jørgensen & 
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Phillips, 2000). I teorikapitlet har redogjorts för att man inom poststrukturalismen uppfattar att 

språket inte är en avspegling av verkligheten (se kapitel 3.1.1). Inom diskursanalysen uppfattas 

språket på motsvarande sett inte avspegla externa eller intrena förhållanden (Alvesson & 

Sköldberg, 2017). Mot bakgrund av detta kan tolkas att poststrukturalismen lämpar sig som 

teori i användningen av diskursanalys som metod. I detta kapitel kommer den foucualdianska 

diskursteorin som fungerar som grund för studiens diskursanalys att redogöras för. Därtill 

kommer diskursbegreppet att definieras utgående från en av Foucualts syner på innebörden i 

begreppet.  

 

4.3.1. Diskurs och diskursiv formation 

Diskursbegreppets innebörd har redogjorts för tidigare i avhandlingen (se kapitel 3.1.2.), men 

för att igen påminna läsaren om vad som menas med ”diskurs” och ytterligare förd upa 

definitionen med hjälp av Foucaults teorier hoppas jag kunna bidra till en djupare förståelse hos 

läsaren för avhandlingens metod och analys.  

Foucault har definierat diskursbegreppet på flera olika sätt men det som främst används 

inom den diskursanalytiska traditionen är synen på diskurser som praktiska handlingar som 

skapar subjekt (individer) (Mills, 2003). Det vill säga diskurser får betydelse för hur språket 

påverkar subjektets handlande – vad som är möjligt eller inte möjligt för subjektet att göra och 

uttrycka i olika institutioner – så som i småbarnspedagogiken (Lenz Taguchi, 2004; Foucault, 

1981).  

En användning av diskursbegreppet förutsätter en uppfattning om att vårt språk ordnas 

i olika mönster, enligt vilka våra uttalanden sedan formas (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Foucault konkretiserar detta genom att förklara att diskurser eller diskursiva formationer 

handlar om att olika uttalanden som berör samma ämne tillsammans skapar en grupp eller ett 

system (Brinkkjær & Høyen, 2020; Mills, 2003). Diskursanalysen lämpar sig därmed för att 

kartlägga diskurser med gemensamma nämnare för att kunna synliggöra hur språket konstruerar 

subjekt (Eilard & Dahl, 2021). Inom diskursanalysen är det av betydelse att vara medveten om 

att dessa diskursiva formationer inte skapas av enskilda personer eller institutioner, utan de 

formas med tiden (Brinkkjaer & Høyen, 2020). Dessa diskursiva formationer med tillhörande 

sanningsmönster kan sedan studeras med hjälp av diskursanalysen. Det framstår dock som 

viktigt att poäntera att det är forskaren själv som skapar diskurser och diskursiva formationer 

för att kunna identifiera och analysera, sätta ord på och kategorisera uttalandena inom 

diskurserna (Eilard & Dahl, 2021). En medvetenhet om att det är jag som forskare som skapar 

dessa diskurser är därmed av väsentlig betydelse i användningen av diskursanalys som ansats. 
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4.3.2. Diskursanalys 

Eilard och Dahl (2021) beskriver att begreppet diskursanalys används som ett samlingsnamn 

för olika teoretiska perspektiv och metodiska tillvägagångssätt som har för avsikt att kartlägga 

och analysera hur diskurser yttrar sig, fungerar och används i olika sammanhang. 

Diskursanalytikerna uppfattar världen som ofullständig, samtidigt som den ses som ständigt 

skiftande beroende på tidpunkt och sammanhang (Fejes & Thornberg, 2019). För att skaffa sig 

kunskap om denna värld analyseras därför diskurser. I denna studie analyseras således hur 

flickor och pojkar beskrivs och vad som framstår som normalt respektive onormalt för barnet 

utifrån barnets kön (jfr. Fejes & Thornberg, 2019). Sammanhanget för denna studie är den 

småbarnspedagogiska praktiken idag, och mera specifikt den pedagogiska dokumentationen 

genom barnets plan för småbarnspedagogik. 

Den diskursteori som används i denna avhandling utgår från Foucaults syn på diskurser, 

makt och kunskap. Brante (2014 refererad i Eilard & Dahl, 2021, s. 18) menar att 

foucauldianska analyser är användbara i utbildningssammanhang eftersom diskursanalysen kan 

bidra till att identifiera synsätt inom professionella praktiker. Analysen kan enligt författaren 

därför bidra till att synliggöra normaliseringstendenser i utbildningssammanhang. Eilard och 

Dahl (2021) fortsätter att redogöra för att diskursanalysen utgår från att det finns en diskursiv 

makt som tar sig uttyck i diskurser. Denna makt förklaras positionera subjekt i sociala 

kategorier så som flickor och pojkar, kvinnor och män. Följaktligen påverkar diskurser vår syn 

på den enskilda individen och således vår syn på flickor och pojkar. Författarna menar att vi 

med hjälp av diskursanalysen har möjlighet att synliggöra de inkluderande och exkluderande 

praktiker som skapar möjligheter för vissa, medan andra begränsas. Detta kallar Foucault för 

utestängningsmekanismer eller diskursiva formationer (Foucualt, 1993). I denna avhandling 

handlar detta om vilka möjligheter som skapas för pojkar respektive flickor i deras sätt att vara 

och handla genom språkliga utsagor – det sätt som barnet beskrivs på – i barnets plan för 

småbarnspedagogik. 

Valet av diskursanalys som forskningsansats grundar sig på Eilard och Dahls (2021) 

beskrivning av diskursanalysen som en metod för att förstå och studera språkanvändning och 

hur språket är med och skapar dessa diskursiva formationer, det vill säga vad som uppfattas 

som sanning och vad som ses som normalt respektive onormalt i ett visst sammanhang. 

Författarna fortsätter med att förklara att diskursanalysen hjälper forskaren att synliggöra vilken 

påverkan dessa mer eller mindre omedvetna val kan ha för olika individer och grupper. Med 

diskursanalysen som ansats kan därför undersökas vad det är som begränsar oss människor – 

”vad är det som får oss att tro att vi ’måste’ gö a vissa saker och vara på vissa sätt?” (Svensson, 
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2019, s. 17). Vidare kan undersökas vad är det som formar oss till flickor och pojkar, kvinnor 

och män och vilka perspektiv som inkluderas respektive exkluderas i ett visst sammanhang 

(Svensson, 2019). Mot bakgrund av att studien har för avsikt att få syn på hur beskrivningar av 

barnet i barnets plan för småbarnspedagogik konstruerar genus, vad som framstår som normalt 

och onormalt, förväntat eller motstridigt för pojkar och flickor, anser jag att denna syn på och 

användning av diskursanalysen är lämplig. 

 

4.4. Dokumentstudie som datainsamlingsmetod 
Studiens empiri har bestått av barnets plan för småbarnspedagogik. I studien har ingått cirka 30 

barns planer, insamlade från flera daghem och där fördelningen mellan planer tillhörandes 

pojkar respektive flickor har varit jämn. Orsaken till varför inte det exakta antalet planer som 

har analyserats nämns är eftersom tillgången till barnets plan för småbarnspedagogik visade sig 

vara något av en känslig fråga för chefer inom småbarnspedagogik i Svenskfinland. Denna 

uppfattning grundar sig på mejlkonversationer med ett antal chefer inom småbarnspedagogik i 

inledningsskedet av avhandlingsarbetet kring möjligheten för mig att få ta del av barns planer 

för småbarnspedagogik. Mot bakgrund av att jag fick så varierande svar från kommunerna 

angående tillgången till barnets plan för småbarnspedagogik, har jag för att säkerställa 

anonymitet för kommunerna valt att inte nämna antalet kommuner som har ställt upp eller 

exakta antalet barns planer för småbarnspedagogik jag har tagit del av. Jag vill även framhålla 

att det också är okänt för min handledare vilka kommuner som har ställt upp i studien. Därtill 

är antalet daghem som dessa pedagogiska dokument härstammar från okänt för mig, och inte 

heller av intresse i studien, och därför kommer inte heller sådan information att framgå i 

avhandlingen. Eftersom barnets plan för småbarnsepdagogik enligt lagen om 

småbarnspedagogik (540/2018 § 23) är sekretessbelagd sätts särskilt stor vikt vid att diskutera 

och synliggöra de etiska aspekterna i delkapitlet om forskningsetiska aspekter (se kapitel 4.7). 

Valet att använda barnets plan för småbarnspedagogik som empiri i studien grundar sig 

på att diskursanalysen beskrivs ha ett intresse för naturligt inträffade redogörelser så som 

dokument (Alvesson & Sköldberg, 2017). Svensson (2019) framhåller att motsvarande studier 

av vardagssituationer där verkligheten skapas och återskapas genom människors språk hjälper 

forskaren att få syn på hur språkanvändning skapar vår sociala verklighet, vem som inkluderas 

respektive exkluderas, och vilka effekter dessa val kan ha för individer och grupper. Barnets 

plan för småbarnspedagogik placerar sig inom ramen för vad som kallas naturligt 

förekommande material (se Börjesson & Palmblad, 2007). Börjesson och Palmblad (2007) 
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menar att naturligt förekommande material (också kallat fältets texter, se Svensson, 2019) ger 

en mera rättvis bild av samhällslivet eftersom materialet existerar oberoende forskaren, än vad 

material som har producerats av forskaren gör. Mot bakgrund av detta kan en tolkning göras 

om att en analys av barnets planer för småbarnspedagogik ger en mera rättvis bild av hur genus 

konstrueras i småbarnspedagogisk kontext, än vad exempelvis intervjuer med pedagoger om 

hur de ser på genus och jämställdhet skulle ge. 

 

4.4.1. Urval och avgränsningar 

I diskursanalysen består det empiriska materialet av texter av olika slag och av denna orsak 

behöver diskursanalytikern reflektera över vilka texter som ger bäst tillgång till det ämne som 

är tänkt att studeras (Svensson, 2019). Eftersom genus är det ämne som är ämnat att studeras i 

denna avhandling behöver det finnas en misstanke om att genusframställningar och 

genuskonstruktioner förekommer i det insamlade materialet. Min misstanke om att det 

förekommer uttalanden som konstruerar genus i dessa pedagogiska dokument grundar sig dels 

i mina egna personliga erfarenheter från mitt arbete som lärare inom småbarnspedagogik, och 

dels mot bakgrund av tidigare forskning. Bland annat Alasuutari m.fl. (2014) och Alasuutari 

(2016) har genom sina forskningar kunnat påvisa att olika dokumentationspraktiker i 

småbarnspedagogiken konstruerar genus. 

Bergström och Ekström (2018) poängterar vikten av att som forskare vara medveten om 

att den diskurs man önskar studera inte finns tillgänlig att observera på förhand, utan att 

forskaren bör reflektera över och argumentera för på vilket sätt man ämnar avgränsa och samla 

in material om den valda diskursen. Därtill behöver forskaren avgöra ifall studien också ska 

undersöka icke-språkliga praktikter, genom till exempel observation, för att synliggöra den 

valda diskursen. Eftersom denna avhandling har för avsikt att synliggöra genusdiskurser inom 

barnets plan för småbarnspedagogik gjordes redan i inledningsskedet när avhandlingens syfte 

och forskningsfrågor formulerades en avgränsning till att enbart studera genusdiskurser i 

barnets plan för småbarnspedagogik. Jag kunde också ha valt att fokusera på att synliggöra 

genusdiskurser i andra pedagogiska dokument och komplettera analysen med observationer i 

daghemspraktiken, för att på så sätt bredda analysen av hur genus konstrueras i den 

småbarnspedagogiska praktiken. Eftersom avhandlingen inte undersöker hur genus konstrueras 

i den pedagogiska praktiken i barngrupperna, utan uttryckligen hur genus tar sig uttryck i det 

sätt som barnet beskrivs i dess plan för småbarnspedagogik, kan enligt diskursanalysens 

principer studien inte säga något om praktiker utanför denna kontext. Mot bakgrund av detta är 

det för denna avhandling inte motiverat att också studera icke-språkliga praktiker. Resulatetet 
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från denna avhandling kan därmed inte säga något om hur genus i praktiken konstrueras i 

barngrupperna, utan enbart synliggöra hur genuskonstruktioner framträder i barnens planer för 

småbarnspedagogik. Utifrån att syftet med barents plan för småbarnspedagogik beskrivs vara 

att dokumentet ska fungera som stöd i planeringen av verksamheten i barngruppen (se kapitel 

2.3.) kan enbart antas att beskrivningar av barnen återspeglas i verksamhetskulturen. 

En avgränsning har gjorts gällande vilka delar av barnets plan för småbarnspedagogik 

som ingått i det empiriska materialet. Materialet har avgränsats till att endast innehålla text som 

finns skriven under rubrikerna: 4.1. Beskrivning av barnets styrkor, intressen och behov samt 

hur de beaktas, 4.2. Mål för den pedagogiska verksamheten och 4.3. Åtgärder och metoder för 

att uppnå målen. Dessa rubriker och deras numrering härstammar från Utbildningsstyrelsens 

modellblankett för barnets plan för småbarnspedagogik (Utbildningsstyrelsen, 2022a). Värt att 

notera är att även om kommunerna valt att utforma en egen blankett för barnets plan för 

småbarnspedagogik bör innehållet vara det samma som i Utbildningsstyrelsens modellblankett 

(jfr. Parrila & Fonsén, 2016). Det betyder att de utvalda rubrikerna för studien kan vara andra i 

de barns planer för småbarnspedagogik som ingått i studien, men innehållet är det samma. 

Orsaken till att endast dessa rubriker har valts är att det är de rubriker som innehåller 

pedagogernas fritt formulerade beskrivningar av barnet och således tangerar studiens syfte och 

forskningsfrågor. Dessa rubriker kan därför antas ge bäst tillgång till genusdiskurser som är 

ämnade att studeras i avhandlingen (jfr. Svensson, 2019). De rubriker som jag valt att inte 

inkludera i det empiriska materialet är mera praktiska och formella rubriker så som basuppgifter 

om barnet, personer som deltagit i uppgörandet av barnets plan, stödåtgärder, andra dokument 

som använts vid uppgörandet av planen och tidpunkt för när planen utvärderas (jfr. 

Utbildningsstyrelsen, 2018). Jag har dragit den slutsatsen att dessa rubriker inte berättar 

destomera om hur flickor respektive pojkar beskrivs i barnens planer för småbarnspedagogik 

och av den orsaken förmodat att dessa rubriker inte bidrar med nämnvärt material till 

identifieringen av genusdiskurser. Av den här orsaken har dessa rubriker helt utelämnats från 

det empiriska materialet, jag har med andra ord inte haft tillgång till dessa rubriker med 

tillhörande text.  

Bergström och Ekström (2018) redogör därtill för att det är viktigt att göra en tidsmässig 

avgränsning för att kunna studera en diskursiv förändring. Heikkilä (2015) belyser det faktum 

att genusforskning inom småbarnspedagogiken har varit aktuell under närmare trettio år 

samtidigt som författaren tillsammans med Alasaari och Katainen (2016) påvisar att arbetet 

med att integrera jämställdhet i småbarnspedagogiken går långsamt. Med grund i dessa 

tolkningar har jag dragit slutsatsen att det nationellt sett inom småbarnspedagogiken inte sker 
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några stora förändringar i hur barnen beskrivs i deras planer för småbarnspedagogik från ett 

verksamhetsår till ett annat. Därmed har jag valt att undersöka de barns planer för 

småbarnspedagogik som vid tillfället för avhandlingens uppgörande varit aktuella, det vill säga 

de barns planer som har skrivits för verksamhetsåret 2021–2022. Jag har sedan haft möjlighet 

att jämföra avhandlingens analyser med den forskning som har gjorts under många år för att på 

så sätt synliggöra en möjlig diskursiv förändring.  

Ytterligare en avgränsning av materialet har gjorts i och med att det empiriska materialet 

har avgränsats till att enbart innehålla planer för småbarnspedagogik som tillhör fyra- till fem-

åriga barn. Denna avgränsning har gjorts mot bakgrund av att forskning visar att yngre barn i 

större utsträckning tillåts överskrida könsgränser (Ylitapio-Mäntylä, 2009). Författaren pekar 

på att yngre barn bland annat i större utsträckning tillåts leka i könsblandade grupper och att 

pedagoger förhåller sig mera empatiskt till yngre barns gråt jämfört med äldre barn. Denna 

avgränsning har gjorts med hopp om att på så sätt möjliggöra ett mera mångsidigt och 

verklighetsspeglande resultat.  

 

4.4.2. Genomförande 

Under processens gång har det krävts en hel del etisk forskningsmedvetenhet för att kunna 

genomföra studien. Jag har för läslighetens skull valt att inte under denna rubrik destomera gå 

in på dessa etiska aspekter som ständigt varit närvarande, utan jag har valt att fokusera de etiska 

aspekterna till rubriken om forskningsetiska aspekter.  

Eftersom barnets plan för småbarnspedagogik är sekretessbelagda dokument (Lag om 

småbarnspedagogik, 540/2018 § 23) inledde jag mitt avhandlingsarbete med att kontakta ett 

antal chefer inom småbarnspedagogik runt om i Svenskfinland med avsikten att utreda ifall det 

fanns en möjlighet för mig att få tillgång till dokumenten i anonymiserad form. På detta sätt 

kartlade jag inledningsvis ifall denna studie överhuvudtaget var möjlig att genomföra. Efter att 

jag fått klartecken från ett antal chefer inom småbarnspedagogik och efter att jag läst på och 

diskuterat med min handledare kring de etiska aspekterna studien medförde, kunde jag inleda 

mitt avhandlingsarbete med att skriva en forskningsplan. Efter att forskningsplanen godkänts 

ansökte jag om forskningslov från de berörda kommunerna. 

Efter att forskningsloven blivit godkända hade jag ett nära samarbete med cheferna inom 

småbarnspedagogik i kommunerna via mejl och digitala möten. Detta nära samarbete har varit 

avgörande eftersom all kontakt till daghemmen har gått via kommunernas chef för 

småbarnspedagogik. Detta för att säkerställa så hög anonymitet som möjligt för barnen.  
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Jag inledde min materialinsamling genom att dela ett informationsbrev med cheferna 

inom småbarnspedagogik som skulle nå ut till personal i barngrupper med 4–5-åriga barn (se 

bilaga 1) och ett informationsbrev tillsammans med en samtyckesblankett som skulle nå ut till 

de berörda vårdnadshavarna (se bilaga 2 och 3). Cheferna inom småbarnspedagogik såg till så 

att de berörda daghemsgrupperna fick ta del av dessa. Personalen i daghemsgrupperna 

ansvarade sedan över att dela ut och samla in samtyckesblanketterna av vårdnadshavarna. 

Därefter avidentifierade personalen de barns planer för småbarnspedagogik som fått 

vårdnadshavarnas skritfliga tillstånd att användas i studien och dessa gavs till chefen inom 

småbarnspedagogik i kommunen. Barnens planer nådde sedan mig genom att cheferna inom 

småbarnspedagogik digitalt laddade upp barnens planer och godkända samtyckesblanketter i en 

privat mapp på Åbo Akademis OneDrive. Denna mapp var privat på så sätt att enbart jag och 

kommunens chef inom småbarnspedagogik hade tillgång till den. Med andra ord gjordes skilda 

mappar för alla kommuner. Det uppstod en del tekniskt strul med vissa barns planer och av den 

orsaken fick jag istället tillgång till dessa barns planer genom att chefen inom 

småbarnspedagogik postade dem till mig. 

 

4.5. Databearbetning och analys  
Till att börja med laddades materialet i elektronisk form ner till min dator. Det material som jag 

fick i fysisk form renskrevs på dator för att allt material skulle vara i samma format för att 

möjliggöra en likvärdig analys. Allt material sparades i enskilda textfiler och numrerades 

slumpmässigt. Därtill noterades i dokumentnamnet om planen tillhörde en pojke eller en flicka.  

Diskursanalysen skräddarsys för att passa den unika situationen och det unika materialet 

som undersöks (Eilard & Dahl, 2021). Även om både teori och metod har inpsirerats av 

Foucaults teorier har han inte utformat någon tydlig analysmodell för hur en diskursanalys ska 

genomföras (se ex. Bolander & Fejes, 2019). Istället beskriver Bolander och Fejes (2019) att 

Foucualt hade för avsikt att hans teorier ska fungera som en verktygslåda varifrån den enskilda 

forskaren har möjlighet att välja och pröva begrepp lämpliga för den egna forskningen. Jag har 

inför analysskedet tagit inspiration från Bolander och Fejes (2019) synliggörande av hur en 

diskursanalys kan genomföras samt Tjora (2012) för att koda materialet. 

Sjöstrand Öhrfelt (2015) synliggör diskursanalysens analysprocess på ett överskådligt 

sätt genom att betona att det är lätthänt att man inom diskursanalysen börjar intressera sig för 

vad som står i texten och innehållets betydelse. Författaren poängterar att syftet inte är att svara 

på ovanstående frågor, utan att diskursanalytikern är intresserad av att synliggöra den verklighet 
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som texterna skapar, hur subjekt formas i den verkligheten och hur det påverkar individen. 

Också Winther Jørgensen och Phillips (2000) belyser på motsvarande sätt diskursanalysens 

centrala utgångpunkt: 

Diskursanalytikerns ärende är inte att komma ”bakom” diskursen i sina antaganden, att 

fundera ut vad människor verkligen menar när de säger ditt eller datt, eller att fundera 

ut hurdan verkligheten egentligen är bakom diskursen. [---] Däremot ska man arbeta 

med det som faktiskt har sagts eller skrivits för att undersöka vilka mönster det finns i 

utsagorna – och vilka sociala konsekvenser som olika diskursiva framställningar av 

verkligheten får. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 28).  

Barnens planer för småbarnspedagogik har inledningsvis lästs ett antal gånger. Jag har tagit 

inspiration av Bolander och Fejes (2019) i genomgången av materialet genom att läsa barnens 

planer ur ett genusperspektiv med fokus på vad som sägs om pojkar och flickor, hur det talas 

om pojkar och flickor, vad som framställs som normalt för barnen utifrån deras könstillhörighet 

och vad som utesluts för barnen/vad som inte talas om beroende på barnens könstillhörighet. 

Med genusperspektiv menas i denna avhandling att undersöka vilka betydelser olika handligar 

och egenskaper hos barn tilldelas utifrån barnets kön och vilka konsekvenser detta kan medföra 

(Magnusson, 2019). Detta innebär dock inte att studien enbart fokuserar på att jämföra 

skillnader som reproduceras mellan pojkar och flickor, utan snarare på att beskriva vad som 

lyfts fram som normalt och förväntat respektive onormalt för de två könen. 

Efter genomläsningen av materialet överfördes allt material till textfiler i 

dataprogrammet NVivo – ett dataprogram för analys av kvalitativt data. Tjora (2012) diskuterar 

nyttan med motsvarande dataprogram och pekar på att användningen av dem kan bidra till ett 

mer systematiskt förhållningssätt. Därtill betonar Boréus och Kohl (2018) att kodningen också 

i dessa program är manuell, det vill säga forskaren gör samma tolkningar och beslut som ifall 

forskaren arbetade med papper och pennor eller markeringar i en Word-fil, men att 

användningen av dessa dataprogram väsentligt kan bespara arbete. I denna studie har NVivo 

använts för att koda datamaterialet. Dokumenten, det vill säga barnens planer för 

småbarnspedagogik, fördes in i programmet och sedan har en plan i taget systematiskt gåtts 

igenom och textutdrag har markerats med koder som jag själv har skapat. Materialet har kodats 

enligt Tjoras (2012) rekommendation om att koderna bör ges textnära beteckningar, det vill 

säga att koderna utvecklas från data och inte från teorier, hypoteser eller uttänkta teman. Ett 

synliggörande av hur materialet har kodats finns längre ner i texten (se figur 1). Programmet 
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skapade sedan en kodlista av de cirka femtio koder jag skapat, där alla utsagor som kodats med 

samma kod listades under det kodnamnet. Genom att klicka på dessa utsagor kunde programmet 

visa mig var i dokumenten utsagan fanns. På så sätt var det enkelt att navigera mellan koderna 

och dokumenten. 

I följande steg övergick jag till att använda mig av Word för att plocka ut de koder som 

var relevanta med tanke på studiens problemställning (jfr. Tjora, 2012). Utifrån dessa koder har 

sedan fyra kategorier skapats. Innehållet i dessa kategorier har sedan analyserats med 

utgångspunkt i de ovan presenterade frågorna med inspiration från Bolander och Fejes (2019), 

det vill säga vad som sägs om pojkar och flickor, hur det sägs, vad som framstår som normalt 

och vad som inte talas om utifrån barnens könstillhörighet. På så sätt utgör dessa fyra kategorier 

de diskurser som har kunnat identifieras i materialet. Orsaken till att det specifikt blev dessa 

fyra diskurser som presenteras i resultatredovisningen grundar sig på att de förekommer i 

majoriteten av barnens planer för småbarnspedagogik, samtidigt som de tillsammans tar upp en 

stor del av utrymmet i barnens planer och på så sätt kan genom att synliggöra dessa diskurser 

en mera heltäckande bild av materialet ges. 

Förutom att hitta regelbundenheter och mönster i språkananvändningen intresserar sig 

diskursanalytikern lika mycket för att lyfta fram variationen i språkanvändningen (Alvesson & 

Sköldberg, 2017). Detta för att synliggöra vid vilka tillfällen olikheter uttrycks och hur dessa 

olikheter får status av att vara sanna. Fokus i resultatredovisningen och i resultatdiskussionen 

har därför varit att också synliggöra den variation som förekommer i materialet. Därtill har i 

analysen tagits i beaktande att diskursanalysen inte är intresserad av mängden utsagor, det är 

inte mängden utsagor som bestämmer ifall utsagorna är sanna, utan fokus i diskursanalysen är 

att finna nyanser i dessa utsagor (Alvesson & Sköldberg, 2017). Således presenteras och 

diskuteras också i resultatet enstaka utsagor inom kategorierna som pekar på variation i relation 

till resten av materialet. Därtill är det inom diskursanalysen viktigt att relatera materialet till det 

sammanhang och den tidpunkt det härstammar från och därför kan inga slutsatser dras utanför 

de mikrosituationer varifrån barnens planer härstammar (Alvesson & Sköldberg, 2017). 
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Figur 1 

Exempel från kodningsprocessen 

 

 

 
 

4.6. Kvalitetsaspekter 
All forskning bör vara genomförd och framställd på ett sätt som tyder på god kompetens och 

hög kvalitet (Thornberg & Fejes, 2019). Författarna redogör för att en studie av hög kvalitet är 

genomförd på ett noggrant och systematiskt sätt. Därtill ska det hos forskaren synnas ett 

nyskapande såväl som ett kritiskt förhållningssätt. Enligt Thornberg och Fejes (2019) är 

kvalitativ forskning också forskning som för läsaren är intressant och tydlig, och som framkallar 

en vilja hos läsaren att läsa mer och få ytterligare inblick och kunskap i ämnet. 

I detta kapitel kommer begreppen tillförlitlighet (reliabilitet) och giltighet (validitet) att 

diskuteras i relation till denna avhandling. Tjora (2012) menar att dessa begrepp fungerar som 

Utsaga

• F13: Vi kom fram till 
att [barnets namn] har 
det bra och fortsätter 
på som vanligt med att 
bekräfta henne och 
vara konsekventa vid 
motgångar för att lära 
henne hur man 
hanterar sina känslor. 

Kod(er)

• Emotionella 
färdigheter

• Känslor bekräftas

Kategori

• Emotionella uttryck

Utsaga

• P10: Ute gillar han att 
leka tafatt, cykla och 
klättra. Inne tycker 
han om att leka med 
bilar, bygga och 
pussla.

Kod(er)

• Fysisk aktivitet

• Billek

• Konstruktionslek

• Finmotorik

Kategori

• Lek
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kriterier på kvalitet i en kvalitativ forskning. Studiens generaliserbarhet kommer inte att 

diskuteras mot bakgrund av att det pågår en diskussion om nödvändigheten av generaliserbarhet 

inom kvalitativ forskning (Tjora, 2012). Denna diskussion grundar sig i att urvalet i kvalitativa 

studier sällan väljs med avsikten att resultatet ska kunna presentera generella slutsatser 

(Jacobsson & Skansholm, 2021).  

 
4.6.1. Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet, också kallat reliabilitet, handlar om hur tillförlitligt forskningens resultat är 

(Tjora, 2012). Inom den kvalitativa forskningen förekommer en insikt om att forskningen inte 

kan vara fullständigt neutral, utan att forskaren påverkar studien genom sitt engagemang i 

tematiken. Mot bakgrund av detta menar författaren att det är av betydelse att redogöra för hur 

ens egen position kan ha kommit att påveka forskningsresultatet.  

Studiens tillförlitlighet mäts genom reflektion kring forskarens relation med 

informanterna och ifall resultatet hade blivit detsamma om någon annan utfört forskningen eller 

också ifall forskningen hade gjorts med andra informanter (Tjora, 2012). Eftersom jag inte själv 

varken har haft kontakt med de barn vars planer för småbarnspedagogik jag har undersökt, eller 

de pedagoger som har skrivit barnens planer, och eftersom jag heller inte har nån annan 

information om barnen än deras förnamn, har jag på så sätt säkerställt att jag inte har någon 

personlig relation med dem. Det som i så fall kan påverka ifall en annan person skulle få samma 

resultat är då självfallet att resultatet omdvetet kan ha påverkats av mina egna erfarenheter och 

egen kunskap. Eftersom mina egna erfarenheter och kunskaper om ämnet omedvetet har kunnat 

komma att påverka forskningsresultatet har jag försökt sätta parentes kring mina egna 

erfarenheter och värderingar för att inte överskugga analysen och för att faktiskt se diskurserna 

som socialt konstruerade och som därmed skulle kunna se annorlunda ut, i enlighet med 

Winther Jørgensen och Phillips (2000).  

I frågan om forskningsresultatet hade blivit det samma med andra informanter, i mitt 

fall andra barns planer för småbarnspedagogik, är det möjligt att resultatet hade sett annorlunda 

ut. Detta i och med att barnens planer är kontextbundna – de skrivs av olika pedagoger på olika 

daghem påverkas de av daghemmets verksamhetskultur, pedagogernas barnsyn, nivån av 

genussensitivitet och så vidare. Men mot bakgrund av att utvärderingar visar att det finns brister 

i att implementera jämställdhet i småbarnspedagogiken nationellt sett (vilket har redogjorts för 

i kap 3.4, se ex. Alasaari & Katainen, 2016) kan slutsatsen dras om att läget ser så gott som lika 

ut oberoende daghem och pedagog, även om det förstås kan finnas lokala skillnader. 
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4.6.2. Trovärdighet 

Eftersom diskursanalytikern inte är intresserad av att förklara hur verkligheten ser ut, utan 

istället analysera de texter som denna verklighet är med och producerar innebär kvalitet i en 

diskursanalytisk studie att kunna visa på analysens trovärdighet (Bolander & Fejes, 2019). 

Trovärdighet, också kallat giltighet eller validitet, handlar om ifall det som undersöks 

egentligen ger svar på studiens forskningsfrågor (Tjora, 2012). Tjora (2012) framhåller att 

framställningen av trovärdiga resultat utgör grunden för all forskning. Thornberg och Fejes 

(2019) definierar trovärdighet som en indikator på noggrannhet och systematik i 

forskningsprocessen. Trovärdighet handlar bland annat om att på ett medvetet sätt förhålla sig 

till aktuella teorier och perspektiv, och att jämföra de enga forskningsresultaten med tidigare 

forskningsresultat inom samma område (Tjora, 2012). Jag har studerat litteratur och 

forskningsartiklar som relaterat till mitt ämne och valt ut de källor som jag ansett vara mest 

lämpliga för min studie. I resultatdiskussionen har jag gjort tydliga kopplingar till tidigare 

forskningsresultat för att sträka studiens trovärdighet samtidigt som min forskningsfråga utgör 

grunden för min resultatredovisning. 

Bolander och Fejes (2019) redogör för att en studie är trovärdig om argumenten och 

analysen anses rimliga. För att detta ska vara möjligt att avgöra menar författarna att läsaren 

ska kunna följa hur analysen har gått till, steg för steg och på så sätt bedöma ifall den är rimlig. 

Tjora (2012) betonar att trovärdigheten kan bekräftas genom att synliggöra hur 

forskningsprocessen har gått till och vilka val som har gjorts under processens gång. Denna 

synliggörande process kan benämnas för transparens i studien. Syftet med transparens menar 

Tjora (2012) är att läsaren ska erbjudas en tillräckligt god insyn i studien för att kunna avgöra 

forskningens trovärdighet. Att erbjuda denna typ av transparens i studien innebär att redogöra 

för hur studien har gjorts, vilka val som har gjorts under studiens gång, de problem som har 

uppstått och vilka teorier som ligger som grund för studien. För att kunna redogöra för dessa 

aspekter krävs enligt författaren en systematik längs processens gång. Jag har varit noga med 

att beskriva forskningsprocessen från början till slut och därtill tydligt redogöra i analys och 

diskussion för hur jag har resonerat och dragit slutsatser med tydliga kopplingar till tidigare 

forskning och teorin som legat som grund för studien.  

Under studiens gång stötte jag upprepade gånger på problem under 

materialinsamlingsprocessen. Jag lyckades inte få tillgång till det antal barns planer för 

småbarnspedagogik som jag hade önskat och av den orsaken baserar sig studien på ett relativt 

litet empiriskt material, vilket kan ha påverkat resultatet. Orsaken till att jag fick insamlat färre 

barns planer än förväntat hör ihop med att jag efter att ha presenterat forskningsplanen tog ett 
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beslut om att be om vårdnadshavarnas godkännande för att få ta del av deras barns 

avidentifierade plan för småbarnspedagogik, vilket jag också har synliggjort i kapitel 4.4.2. Jag 

kommer att diskutera detta ytterligare och beskriva mina egna tankar kring 

materialinsamlingsprocessen under rubriken metoddiskussion (se kapitel 6.3).  

 

4.7. Forskningsetiska aspekter  
En del etiska aspekter har redan tangerats tidigare i avhandlingen men under denna rubrik har 

alla etiska aspekter av betydelse för avhandingen samlats för att diskuteras.  

Ett forskningslov för studien har ansökts om och godkänts av chefen inom 

småbarnspedagogik i de berörda kommunerna. Därtill har ett informationsbrev och en 

samtyckesblankett delgetts de vårdnadshavare med barn i åldern 4–5 år i de berörda 

kommunerna. Jag har med andra ord enbart haft tillgång till de barns planer för 

småbarnspedagogik vars vårdnadshavare har gett sitt skriftliga tillstånd till att får användas i 

studien.  

Enligt Forskningsetiska delegationen (TENK) behövs inte vårdnadshavarnas tillstånd 

när ett under 15 årigt barn deltar i forskning sålänge inga personuppgifter behandlas i 

forskningen (TENK, 2019). I dessa fall ska endast vårdnadshavarna underrättas om 

forskningen. Med grund i detta direktiv kunde materialinsamlingen för denna avhandling ha 

gjorts enbart genom att underrätta vårdnadshavarna. Detta eftersom inga personuppgifter har 

varit av intresse för denna studie, bortsett från barnets kön. Valet att ändå begära skriftligt 

tillstånd av vårdnadshavarna grundar sig i den delade uppfattningen bland cheferna inom 

småbarnspedagogik i svenskfinland om deras tillåtelse att dela dessa dokument med en så att 

säga ”utomstående person”. Lag om småbarnspedagogik (540/2018 § 40) fastställer barnets 

plan för småbarnspedagogik som ett sekretessbelagt dokument, vilket innebär att barnets 

uppgifter så som bedömningar av deras personliga egenskaper inte får delas med andra personer 

än de som ansvarar över barnets småbarnspedagogik. Med dessa direktiv i åtanke övervägdes 

flera gånger om vad som vore mest etiskt korrekt för denna studie. Efter att frågan diskuterats 

tillsammans med de berörda cheferna inom småbarnspedagogik, min handledare och mina 

medstuderande tog jag beslutet att utöver ett godkänt forskningslov från kommunerna, också 

inkludera ett informerat samtycke av vårdnadshavarna för att deras barns plan för 

småbarnspedagogik skulle få användas i avhandlingen.  

Eftersom jag fått tillgång till samtyckesblanketterna skilt från barnens planer vet jag inte 

vilken samtyckesblankett som hör ihop med vilken plan och på så sätt säkerställs barnens 
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anonymitet ytterligare. På grund av lite tekniska problem fick jag också ta del av ett antal barns 

planer för småbarnspedagogik i fysiskt format genom att de postades till mig. Då postades 

barnens planer i ett kuvert, medan samtyckesblanketterna postades i ett annat. 

Forskningsetiska delegationens anvisningar anmärker om att deltagandet i studien ska 

vara frivilligt, att forskningsdeltagarna ska få information om undersökningen och att 

undersökningen kräver deltagarnas samtycke (TENK, 2019). Eftersom denna undersökning 

studerar dokument och fokuserar den på text som existerar oberoende undersökningen (se 

kapitel 4.4.) finns det inga specifika deltagare i denna studie. Jag har dock reflekterat över det 

TENK (2019, s. 10) belyser om ”barnets rätt till medinflytande enligt sin utvecklingsnivå i 

frågor som gäller dem själva”. Eftersom jag inte personlighen har haft någon kontakt med 

barnen har deras anonymitet prioriterats i denna fråga. Barnen har av den orsaken inte tillfrågats 

deras samtycke till att deras plan för småbarnspedagogik används i studien, detta för att 

säkerställa deras anonymitet och för att inte skapa möjlig obefogad oro hos dem. Eftersom 

barnets plan för småbarnspedagogik tillhör minderåriga barn har ett informerat samtycke istället 

sökts av barnets vårdnadshavare (jfr. TENK, 2019). Eftersom all kommunikation och 

information har gått via chefen i småbarnspedagogik i kommunerna vet jag inte vilka daghem 

som har deltagit i studien och således har både pedagogernas och barnens anonymitet kunnat 

säkerställas. Jag har därför kunnat fokusera enbart på beskrivningarna av barnet i barnets plan 

för småbarnspedagogik. 

Ett informerat samtycke om att delta i forskningen beskrivs vara en viktig etisk aspekt 

(TENK, 2019). I detta informerade samtycke ska finnas information om forskningens innehåll, 

behandlingen av personuppgifter och hur forskningen praktiskt kommer att genomföras. I det 

informationsbrev som delgavs vårdnadshavarna fanns information om pro gradu-avhandlingens 

syfte och information om vad deras barns plan för småbarnspedagogik skulle användas till. 

Därtill ingick information om vilka delar av barnets plan jag skulle få ta del av, att barnets plan 

skulle skickas till mig i avidentifierad form och att jag enbart skulle ta del av information om 

barnets kön. I informationsbrevet framkom att det är frivilligt för vårdnadshavarna att ge sitt 

samtycke till att deras barns plan får användas i undersökningen. Möjligheten att välja att svara 

nekande på frågan fanns också för vårdnadshavarna. Detta i enlighet med TENK:s (2019) 

instruktioner om att den som deltar ska kunna vägra att delta. I informationsbrevet framkom 

också att vårdnadshavarna har möjlighet att när som helst, utan orsak, välja att avbryta sitt 

deltagande i forskningen och i sådana fall raderas deras barns plan omedelbart från studiens 

material. Detta förfarande också i enlighet med TENK:s (2019) anvisningar.  
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Tjora (2012) belyser frågan om att det är särskilt viktigt att säkerställa så stor anonymitet 

som möjligt när känsliga teman tas upp. Beskrivningar av barnet kan uppfattas som känsliga 

teman och därför har jag valt att normalisera texten i barnens planer för småbarnspedagogik 

genom att översätta dialektord eller andra meningsuppbyggnader till standardsvenska. Detta för 

att de barns planer för småbarnspedagogik som använts i studien inte ska kunna kopplas till en 

viss geografisk region. 
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5. Resultatredovisning 
I resultatredovisningen presenteras studiens resultat utgående från studiens forskningsfråga. 

Resultatet redovisas för med hjälp av fyra rubriker. Dessa rubriker har utformats mot bakgrund 

av att fyra framträdande diskurser har kunnat identifieras i det empiriska materialet.  

För att säkerställa att datamaterialet inte ska kunna kopplas till vare sig barn eller 

daghem benämns barnens planer F, för flicka, och P för pojke, i kombination med en 

slumpmässig siffra för att skilja planerna från varandra. 

 

5.1. Resultatredovisningens struktur  
Studien har resulterat i ett synliggörande av fyra diskurser som berättar något om hur genus 

görs i barnets plan för småbarnspedagogik. Dessa fyra diskurser har benämnts: diskurs om fysisk 

aktivitet, diskurs om lek, diskurs om sociala färdigheter och diskurs om emotionella uttryck. 

Dessa fyra diskurser har kunnat urskiljas ha en framträdande roll och tillsammans ta upp stort 

utrymme i de analyserade barnens planer för småbarnspedagogik. De fyra diskurserna som har 

identifierats beskriver alla på något sätt barnets styrkor, intressen och behov, vilket är ett 

centralt syfte med barnets plan för småbarnspedagogik (se kapitel 2.3). Dessa fyra diskurser har 

därtill valts ut eftersom de synliggör att ett olikagörande mellan könen görs i och med att de 

åskådliggör att det förekommer olika förväntningar på barnen utifrån kön.  

Nedanstående figur illustrerar hur genus görs i barnets plan för småbarnspedagogik 

utifrån feministisk poststrukturalistisk teori. Den yttersta ringen representerar det sammanhang 

eller den kontext där texten förekommer, i detta fall barnets plan för småbarnspedagogik. 

Utgående från det diskursanalytiska perspektivet kan således studien inte säga något om de 

diskurser utanför denna kontext (se kapitel 4.4.1.) Den inre ringen representerar språket, vilket 

i denna studie innebär de beskrivningar av barnet som görs i barnets plan för 

småbarnspedagogik. I denna kontext (barnets plan för småbarnspedagogik) existerar ett språk 

(utsagor om barnet) som bidrar till att forma diskurser, det vill säga olika uttalanden som berör 

samma ämne bildar en grupp. Dessa diskurser styr i sin tur hur genus görs i vardagen i 

småbarnspedagogiken. Vidare påverkar dessa barnet som illustrerats i form av en cirkel i mitten 

av figuren. Detta i och med att genusdiskurser påverkar barnets identitetsskapande och berättar 

för barnet vad det innebär att vara flicka eller pojke och på så sätt begränsar barnet utifrån 

barnets kön (se kapitel 3.2) 
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Figur 2 

Ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv på hur genus konstrueras i barnets plan för 

småbarnspedagogik 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Övergripande resultat 
Diskurs om fysisk aktivitet synliggör normen om fysiskt aktiva pojkar genom att lyfta fram 

utsagor om att pojkar tycker om att röra på sig, att de väljer rörelsebetonade lekar och att de har 

ett behov av att få röra på sig. Därtill vill man utveckla pojkars grovmotoriska färdigheter, 

möjligtvis för att pojkarna ska bli mer fysiskt aktiva. Flickor skrivs också inom diskursen fram 

som fysiskt aktiva, men de visas inte samma uppskattning för sin rörelseglädje, samtidigt som 

deras grovmotoriska utveckling förbises. 

I diskurs om lek framträder normen om att barn ägnar sig åt olika typer av lek beroende 

på deras kön. Flickor beskrivs tycka om att leka fantasilekar, hemlekar och omsorgsbetonade 
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lekar, medan pojkar ensidigt beskrivs ägna sig åt olika konstruktionslekar och billekar. Därtill 

framkommer att pojkars lekar utomhus blir synliga för pedagogerna i och med att de tar upp 

mycket utrymme, samtidigt som flickors lekar då blir osynliga. Inomhus ser denna makt över 

utrymmet annorlunda ut i och med att pojkarna där begränsas mera i sin lek, vilket gör att 

flickorna har möjlighet att ta plats. 

I diskurs om sociala färdigheter synliggörs förväntningar på att flickor ska ha goda 

sociala färdigheter för att självständigt kunna starta en lek tillsammans med andra barn och för 

att självständigt kunna lösa konflikter i leken. Flickor anses dessutom ha goda sociala 

färdigheter i och med att de gärna rör sig och samtalar med pedagogerna. För pojkars del fästs 

det inte lika stor vikt vid att utveckla deras sociala färdigheter och det framstår som något 

positivt att pojkar kan leka ensamma.  

Diskurs om emotionella uttryck presenterar normen om att det är mera accepterat att 

flickor gråter när de är ledsna, än att pojkar gör det. Flickor anses ha goda socioemotionella 

färdigheter, de tillåts visa känslor och deras känslor bekräftas. Detta till skillnad från pojkar 

som anses gråta för lätt. Istället beskrivs pojkar behöva utveckla ett mod för att lära sig att 

berätta om sina känslor för pedagogerna.  

 

5.3. Diskurs om fysisk aktivitet 
Diskurs om fysisk aktivitet innehåller utsagor som på varierande sätt konstruerar barnet som 

fysiskt aktivt. Det framstår som vanligt förekommande att det i barnets plan beskrivs något om 

barnets fysiska aktivitet. En del utsagor presenterar den fysiska aktiviteten som ett intresse hos 

barnet, och något som barnet tycker om att göra, medan andra utsagor signalerar att barnets 

fysiska aktivitet är något negativt som inte lämpar sig i alla sammanhang. I samband med att 

den fysiska aktiviteten presenteras i barnets plan förekommer i en del planer också en 

redogörelse för barnets grovmotoriska färdigheter. 

Barnens planer innehåller utsagor som framförallt konstruerar pojkar som fysiskt aktiva 

genom att de beskrivs ha ett intresse för och tycka att det är roligt att röra på sig. Dessa utsagor 

bidrar till att förstärka normen om den fysiskt aktiva pojken (se Eidevald, 2009). 

 

P2: Att röra på sig ute och i gymnastiksalen är också roligt.  

 

P3: [Barnets namn] tycker om utelek och rör sig mycket ute. 
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P13: … trivs med att röra på sig samt med ledda utelekar/gymnastik. 

 

Konstruktionen av pojkar som fysiskt aktiva förstärks ytterligare genom en utsaga som betonar 

att barnet inte tycker om stillasittande sysselsättning. Utsagan framstår nästintill vara ett 

exempel på ett idealt beteende för pojkar. Påfallande är dock att barnet därefter beskrivs tycka 

om att spela, vilket kan tolkas vara en stillasittande aktivitet och därför framstår denna utsaga 

som motsägelsefull. Eftersom pojkar förväntas vara fysiskt aktiva kan antas att de också får 

uppmärksamhet för dessa aktiviteter, medan andra aktiviteter inte uppmärksammas.  

 

P3: Tycker inte om stillasittande sysselsättning. Tycker om att spela.  

 

Förutom att pojkarna framställs som att de tycker om att röra på sig, förekommer också en 

utsaga som signalerar att pojkar har ett behov av att få röra på sig – att det är något som pojkar 

behöver.  

 

P13: Behöver få röra på sig. 

 

Ovanstående utsaga kan jämföras med en utsaga där en flicka beskrivs behöva öva på att lugna 

ner sig, i motsats till pojken som behöver röra på sig. Genom dessa utsagor gör sig normen om 

livliga pojkar och lugna flickor sig synlig (se Eidevald, 2009). Eftersom det finns en förväntan 

på att flickor ska vara lugna, tillåts inte ett livligt beteende för dem, utan pedagoger upplever 

att det finns ett behov av att lugna ner dessa livliga flickor. 

 

F14: Uppmuntra att försöka och behöver öva på att varva ner. 

 

I en del av barnens planer framställs dock den fysiska aktiviteten hos pojkarna som något icke-

önskvärt. Dessa utsagor signalerar att det finns en syn på att det inte är tillåtet att vara fysiskt 

aktiv i alla situationer i daghemmets vardag. Fysisk aktivitet framstår därmed som något 

förväntat av pojkarna och godkänns i sådana situationer som inte utmanar barngruppens 

kollektiva regler eller pedagogernas makt. 

 

P1: Under vissa stunder har [barnets namn] svårt att sitta/ligga stilla, till exempel 

under vilan. 
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I barnens planer förekommer också utsagor som presenterar flickor som fysiskt aktiva. 

Noterbart är dock att dessa utsagor är formulerade som konstateranden, utan att vidare 

uppmärksamma vad detta innebär för barnet eller för den pedagogiska verksamheten. Dessa 

formuleringar om flickors fysiska aktivitet kan jämföras med pojkar som beskrivs tycka om och 

vara duktiga i olika fysiska aktiviteter. 

 

F1: [barnets namn] rör sig aktivt. 

 

F11: Hon har mycket energi. 

  

I samband med att pojkar konstrueras som fysiskt aktiva förekommer också utsagor som 

berättar något om deras grovmotoriska färdigheter. Majoriteten av pojkarna som iscensätts som 

fysiskt aktiva tillskrivs också ha goda grovmotoriska färdigheter.  

 

P1: [Barnets namn] är ett mycket rörligt barn [---]. Motoriken är bra. 

 

P5: Han är motoriskt duktig och tycker om att röra på sig. 

 

P10: … bra grovmotoriskt [---]. Ute gillar han att leka tafatt, cykla och klättra. 

 

Utmärkande är också att det framstår som viktigt att stärka pojkars grovmotoriska färdigheter i 

de fall där de beskrivs vara bristfälliga. För dessa pojkar skrivs det ut som ett pedagogiskt mål 

att öva, uppmuntra och utmana dem i grovmotoriska aktiviteter. Här konstrueras pojkar ha ett 

behov av att ha goda grovmotoriska färdigheter för att de ska kunna vara mera fysiskt aktiva, 

till exempel genom att våga klättra i klätterställningen, och på så sätt förstärks normen om 

pojkar som fysiskt aktiva ytterligare. 

 

P2: Då det gäller hans motorik är han en aning försiktig, mer styrka (öva på att knuffa 

och dra). 

 

P7: Vi stöder [barnets namn] grovmotorik genom att uppmuntra och utmana till att 

våga klättra i klätterställning och närvara under tiden för att ge trygghet. 
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Detta kan jämföras med att flickors grovmotoriska färdigheter sällan uppmärksammas i barnens 

planer för småbarnspedagogik, och att det inte förekommer några utsagor som tyder på att 

flickors grovmotoriska färdigheter behöver stärkas. Istället signalerar utsagan nedan att det inte 

är så viktigt att denna färdighet tränas eftersom barnet i fråga inte verkar lida av sin svagare 

grovmotorik. Denna utsaga konstruerar ett antagande om att flickors grovmotoriska färdigheter 

inte behöver stärkas, möjligtvis eftersom flickor inte förväntas vara fysiskt aktiva. 

 

F13: Hon är en aning klumpig i sin motorik och faller och staplar på men hon gör ingen 

stor sak av det. 

 

5.4. Diskurs om lek 
Diskurs om lek innehåller utsagor som på ett eller annat sätt berättar något om barnens 

lekintressen eller lekfärdigheter. Olika beskrivningar av barnens lek tar upp stort utrymme i 

barnets plan för småbarnspedagogik. Dessa lekbeskrivningar fungerar bland annat som ett sätt 

att synliggöra barnens intressen på, vilket är ett av syftena med barnets plan för 

småbarnspedagogik (Utbildningsstyrelsen, 2018). Det är vanligt förekommande att barnets 

lekintressen räknas upp som en del av beskrivningen av barnet i barnets plan. De lekintressen 

som här nämns grundar sig i pedagogernas observationer kring vad barnet brukar leka och 

tycker om att leka på daghemmet och ska således framstå som neutrala. Därmed innefattar 

diskursen om lek inte barnets åsikter om vad barnet tycker om att leka på daghemmet. Dessa 

utsagor kan därför antas innehålla tydliga subjektiva beskrivningar om vad barnet brukar leka 

och vad de tycker om att leka eller inte. 

Flickor konstrueras tycka om att leka olika typer av fantasilekar så som hästlekar och 

familjelekar. Utsagorna förstärker normen om att flickor förväntas välja omsorgsbetonade lekar 

(se Alasuutari, 2016). 

 

F2: [Barnets namn] tycker om hemlek, prinsesslekar. 

 

F9: Hon leker gärna i hemleken med kompisarna. 

 

F11: Lekar hon leker är med ponnyn, barbisar, hemlek, mamma pappa barn. 

 

F12: Fantasi/rollekar […] leker hon ofta. 
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Det syns ett tydligt mönster i barnens planer för småbarnspedagogik kring vilka lekar som 

tillskrivs pojkarna. Bilar och billekar skrivs ensidigt fram som ett stort intresse hos pojkar. 

Därtill får olika typer av konstruktionslekar en framträdande roll i hur pojkars lekintressen 

konstrueras. 

 

P3: Han är intresserad av bilar och att bygga med klossar. 

 

P10: Inne tycker han om att leka med bilar, bygga och pussla. 

 

P5: [Barnets namn] favoritlekar är billekar. 

 

P7: Han leker mycket bygglekar och kan följa ritningar. 

 

Pojkar konstrueras som att de har relativt snäva intressen vad gäller lek, de tycker alla om att 

leka billekar och/eller konstruktionslekar. Ställs dessa uttalanden i relation till uttalanden om 

flickors lekintressen signalerar nedanstående uttalande att flickor behöver kunna leka olika 

typer av lekar. Därtill skrivs det fram som ett pedagogisk mål för barnet att väcka nya intressen 

hos henne. 

 

F8: Hon gillar hästlek och behöver uppmuntras till andra lekar/aktiviteter. [---] Väcka 

nya intressen 

 

Utmärkande i barnens planer för småbarnspedagogik är att det inte skrivs något om vad 

flickorna leker eller gör under utevistelsen. Däremot förekommer flera utsagor som tydligt 

beskriver pojkarnas lekar utomhus. Pojkarna konstrueras leka lekar som tar upp stort utrymme 

på gården, vilket med andra ord innebär att pojkarns lekar blir synliga för pedagogerna, vilket 

resulterar i att flickors lek blir obemärkt i och med att de inte tar upp lika stort utrymme. 

 

P1: Ute gillar [barnets namn] att cykla och att leka "björnen sover" med andra barn. 
 

P3: [Barnets namn] tycker om utelek och rör sig mycket ute. 

 
P10: Ute gillar han att leka tafatt, cykla och klättra. 
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Det framstår som viktigt att både flickor och pojkar har andra barn att leka med i barngruppen 

och att det samtidigt förväntas och uppmuntras att både pojkar och flickor ska kunna leka 

tillsammans med olika barn. Nedanstående uttalande belyser att barnet i fråga klarar av att leka 

med olika barn, men uttalandet blir utmärkande i och med valet att betona att barnet klarar av 

att leka med olika barn oavsett kön. I och med att detta är något som poängteras bidrar uttalandet 

till att förstärka bilden av att barn förväntas leka med barn av samma kön och att det är 

uppseendeväckande när ett barn bryter mot denna norm (se Alasuutari & Markström, 2011). 

 

F12: Hon leker både själv och med andra barn, både lek med flickor och pojkar 

fungerar bra. 

 

I barnens planer för småbarnspedagogik förekommer i anknytning till lekbeskrivningar ordet 

busig eller att busa i negativ bemärkelse hos pojkar. Pojkar beskrivs vara lugna för det mesta, 

samtidigt som utsagor konstruerar pojkar som busiga i leksituationer och att dessa lekar ofta 

behöver lugnas ner eller avslutas. I barnets plan för småbarnspedagogik framträder tydligt en 

norm om att det bör vara lugnt inomhus på daghemmet, och att det framförallt är pojkar som 

bryter mot denna norm. 

 

P6: Är väldigt lugn men kan vid exempelvis leksituationerna bli rätt så busig. [---] 

Lekarna har en tendes att bli rätt så vilda och busiga så stundvis behöver dessa lekar 

lugnas ner. 

 

P14: Han kan leka och sitta längre stunder med en lek, men kan också lätt dras med i 

vildare lekar och glömmer då att tänka efter själv. [---] Han har även en vildare sida 

och då han blir upp i varv glömmer han lätt bort sig och kan göra saker som han vet att 

är fel. [---] Vid lek som spårar ur påminner vi [barnets namn] om att lugna ner sig och 

fundera över vad som gått tokigt och varför man inte kan leka hur som helst. 

 

Detta icke-önskvärda beteende är också i vissa fall något som framstår som naturligt för pojkar. 

Nedanstående uttalanden signalerar att pojkar lätt blir oroliga och att pojkar behöver erbjudas 

andra aktiviteter för att de inte ska börja bete sig oroligt. 
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P8: [Barnets namn] bli också lätt orolig då han inte har något att göra/ska vänta. Då 

börjar han prata/sjunga/vifta med armarna eller stör kompisen bredvid honom. Vid fri 

lek börjar han lätt springa omkring då han inte vet vad han ska göra 

 

P7: Han behöver ”stimulans för hjärnan” för att hålla sig lugn och nöjd. 

 

Medan begreppet busig hos pojkar får en negativ bemärkelse och det finns en föreställning om 

att pojkars busande behöver lugnas ner, får begreppet en annan innebörd i flickors planer. 

Flickors busande framstår snarare som något lustigt. 

 

F4: … leken fungerar bra och hon kan leka med alla barn i gruppen, skrattar och busar, 

leker bra fantasilekar. 

 

F13: Hon vill gärna ha fart på och tycker om att busa och röra sig i stora utrymmen. 

 
5.5. Diskurs om sociala färdigheter 
Diskurs om sociala färdigheter innehåller utsagor som berättar något om barnets sociala 

färdigheter. Dessa sociala färdigheter redogörs ofta för i samband med barnets lekförmågor och 

relation till andra barn i barngruppen. Därtill framkommer beskrivningar av barnets sociala 

färdigheter i relation till pedagogerna genom utsagor som signalerar att barnen förväntas ta 

kontakt med pedagogerna, framförallt i situationer som framkallar känslor. 

Det framstår som viktigt att stöda flickors sociala färdigheter. Uttalandena signalerar 

främst om att flickor anses behöva ha goda sociala färdigheter så att de självständigt ska kunna 

initiera lekar tillsammans med andra barn och för att de självständigt ska kunna lösa 

konfliktsituationer i leken.  

 

F11: Stöda henne i sociala kontakterna med andra barn, lära sig att kompromissa. 

 

F14: Är social och leker gärna tillsammans med andra barn, kan ibland behöva hjälp 

med att hitta någon att leka med […]. Vet inte alltid hur hon ska gå med i leken och kan 

behöva stöd av en vuxen för att komma med i leken. Då hon kommit med i leken leker 

hon tillsammans med de andra barnen. Behöver stöd av en vuxen med tanke på de 

sociala situationer som kan uppstå vid bland annat leksituationerna och att komma 
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igång. [---] I den sociala kompetensen ta upp olika färdigheter som hjälper henne och 

ge henne redskap att komma med i leken.  

 

Framsteg i flickors sociala färdigheter uppmärksammas också frekvent i barnens planer för 

småbarnspedagogik. Detta genom att betona att barnet tidigare inte har hanterat vissa 

färdigheter men att hon nu  gjort stora framsteg, och att hon nu kan. Dessa uttalanden signalerar 

om att det finns en förväntan på att flickor ska behärska vissa sociala färdigheter. 

 

F3: Vi stöder hennes kompisrelationer, hon har börjat ta bra kontakt med andra barn i 

gruppen som är ett stort framsteg. 

 

F4: Hon har blommat upp under sommaren och är mer öppen och social, pratar och 

berättar. Leker med sina kompisar under dagen. [Barnets namn] sociala utveckling har 

gått framåt. Ifjol uppstod det missförstånd och oenigheter i leken men det har gått 

framåt och kompisarna kan själv reda ut sina konflikter, för det mesta går leken bra och 

alla har sin roll i den. Hon kan idag leka med andra barn än bara med de som står 

henne närmast. I leken skrattar hon ofta.  

 

F5: Under förra året upplevs [barnets namn] "kompisgäng" ha haft svårt att komma 

överens under våren men [barnets namn] sociala färdigheter har utvecklats så hon kan 

reda ut vid problem (pratar själv eller söker en vuxen).  

 

Pojkar beskrivs besitta de sociala färdigheter som krävs för att hitta kompisar och ha lätt att 

komma överens med kompisarna i leken. Det blir dock synligt att det ses som positivt för pojkar 

att kunna leka för sig själva, men att de hittar en kompis när de vill leka med andra barn. Därtill 

signalerar uttalandena att det inte är lika viktigt för pojkar att leka med samma barn alla gånger.  

 

P2: [Barnets namn] leker fint ensam. 

 

P5: [Barnets namn] är social och har bra kommit in i den nya gruppen. Han har lätt 

att hitta vänner och kan leka med alla. I början kan han vara blyg, men då det släpper 

är han gärna med och leker med alla. Han tar alla barn i beaktande i sina lekar.  
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P14: Han har hittat vänner och har aldrig problem med att hitta en lekkamrat då han 

vill leka. 

 

Sett till sociala färdigheter i interaktionen mellan barn och pedagog konstrueras pojkar ha 

svårigheter att ta kontakt med pedagogerna. Detta framhålls också som något pojkar behöver 

öva på. 

 

P11: Mod att uttrycka sig, speciellt i grupp och till oss vuxna. 

 

P8: Vid problem glömmer han bort att diskutera med kompisarna/vuxna och tar lätt till 

tårar, skrik, slag och knuffas. 

 

Motsvarande uttalanden som berör interaktionen mellan flickor och pedagoger ger en bild av 

att flickor besitter goda färdigheter i att ta kontakt med pedagoger och de beskrivs därtill föredra 

att vara nära pedagogerna, vilket stärker normen om att flickor väljer utrymmen nära 

pedagogerna (se Ylitapio-Mäntylä, 2009). 

 

F9: Öppen för kommunikation och säger till om det är något. 

 

F3: Hon rör sig gärna med de vuxna i gruppen och vill berätta om hennes vardag och 

vad hon gör hemma med mamma. 

 

F11: … blir också gärna kvar och kramas och pratar med de vuxna i gruppen. 

 
5.6. Diskurs om emotionella uttryck 
Emotionella uttryck och färdigheter har en tydlig roll i barnens planer för småbarnspedagogik. 

Diskursen om emotionella uttryck innehåller utsagor som säger något om barnets förmåga att 

visa, hantera och sätta ord på sina känslor. Därtill innehåller diskursen beskrivningar av hur 

pedagogerna bemöter barnens emotioner. 

I en del av barnens planer för småbarnspedagogik skrivs utveckling av emotionella 

färdigheter in som ett pedagogiskt mål. Pojkar beskrivs behöva öva på att berätta om sina 

känslor. Det blir dock utmärkande att det inte beskrivs något om hur pojkarna ska stödjas för 

att utveckla de färdigheter och redskap som behövs för att identifiera och sätta ord på sina 

känslor. Istället framställs pojkarna ha behov av att uppmuntras och bli modigare (våga) för att 
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våga berätta hur de känner. Pojkar behöver också lära sig att behärska och reglera sina känslor 

i motsats till att bearbeta dem. 

 
P9: Vi uppmuntrar [barnets namn] att våga berätta och drar nytta av hans verbala 

förmåga då det gäller att sätta ord på känslor. 

 

P13: Behärska svåra känslor/konfliktsituationer → berätta vad som har hänt. 

 

P8: [Barnets namn] övar ännu på konfliktlösning och självreglering. 

 

I kombination med att pojkar framställs ha svårt att prata om känslor förekommer utsagor som 

signalerar att pojkar inte tillåts visa känslor i samma utsträckning som flickor. Framförallt tyder 

utsagor på att pojkars känslor inte bekräftas, utan deras känslor nästintill förminskas genom att 

förklara att allt är okej och att det bara är att fråga om hjälp. Därtill iscensätts pojkar som 

känsliga och att det inte är önskvärt att pojkar gråter när de är ledsna. Utsagor signalerar om att 

pojkar i motsvarande situationer istället för att visa känslor, förväntas reagera med att diskutera 

med pedagogerna och be om hjälp. 

 

P9: Han är känslig och tar lätt till tårar om han blir ledsen. 

 

P14: Om det uppstår problem under daghemsdagen har [barnets namn] svårt att 

komma fram och prata med de vuxna, utan drar sig undan och tar lätt till tårar. [---] 

Om han tar till tårar påminner vi honom om att allt är okej och att vi hjälper honom om 

han har behov av hjälp, det är bara att fråga. 

 

P8: Vid problem glömmer han bort att diskutera med kompisarna/vuxna och tar lätt till 

tårar, skrik, slag och knuffas. 

 

Vänder vi istället blicken mot flickor så framställs de också vara i behov av att utveckla sina 

emotionella färdigheter. Det går dock att utläsa en skillnad i förhållande till pojkarna i fråga om 

vilka pedagogiska metoder som ska hjälpa flickor med detta. Flickor känslor bekräftas och de 

får hjälp med att identifiera och sätta ord på dem, jämfört med pojkar vars känslor inte bekräftas 

utan de ska istället lära sig att behärska och reglera dem.  
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F13: Vi kom fram till att [barnets namn] har det bra och fortsätter på som vanligt med 

att bekräfta henne och vara konsekventa vid motgångar för att lära henne hur man 

hanterar sina känslor. 

 

F9: Hjälp med känslor, att kunna känna igen och sätta ord på dem. 

 

Flickor konstrueras som kunniga i att visa, hantera och sätta ord på sina känslor. I motsats till 

pojkar framstår det som mera accepterat för flickor att vara känsliga och gråta. 

 
F5: … hon känns trygg i sig själv och kan både skratta och gråta. Fin utveckling hos 

henne. 

 

F13: Vid motgångar kan hon bli sårad och ledsen men det går fort om. Mot hur det har 

påvisats tidigare så kan hon behärska sina känslor och har lärt sig sociala färdigheter.  

 
På motsvarande sätt framstår att visa sig envis hos pojkar som något icke-önskvärt. Pojkars 

envishet beskrivs leda till konflikter, och envisheten framstår därför som något som borde 

dämpas. Ordet ännu visar på att barnet inte beter sig som förväntat.  

 

P7: Han är väldigt envis och vill själv bestämma vilket ofta kan leda till en konflikt eller 

att han blir väldigt besviken när han inte får som han önskar. 

 

P10: Envis, ännu lite trotsig (har minskat). 

 

Samtidigt iscensätts envishet som något positivt och eftersträvansvärt för flickor, i och med att 

envishet framstår som ett uttryck för att flickor vet vad de vill. 

 
F3: Hon har en bestämd sida som hon vågar visa mera av nu än tidigare.  

 

F7: Självständig, stark, vet vad hon vill. 

 

Utmärkande är dock att envishet hos flickor inte presenteras som önskvärt i alla situationer, 

utan det förekommer också situationer när flickor förväntas åsidosätta sin envishet. 

Nedanstående uttalande tyder på att envishet ses som något negativt när den utmanar 

pedagogernas makt. 
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F11: En viss envishet får vi ibland ta del av, hon kan besvära sig över kläder i fel 

situationer och ibland måste hon förstå att man måste göra saker som kan irritera. 
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6. Diskussion 
Detta kapitel inleds med en diskussion kring studiens resultat i relation till avhandlingens 

teoretiska utgånspunkter och till tidigare forskning. Därefter diskuteras val av forskningsansats, 

datainsamlingsmetod och andra avvägningar som har gjorts under studiens gång. 

Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning. 

 
6.1. Resultatdiskussion 
Genusforskningen argumenterar för att kön konstrueras socialt (Butler, 2007). Denna studie har 

strävat efter att förstå hur detta konkret görs i den pedagogiska dokumentationen och närmare 

bestämt i barnets plan för småbarnspedagogik. Studiens syfte har varit att synliggöra hur genus 

görs i den pedagogiska dokumentationen.  

För att tydliggöra och konkretisera resultatet har jag valt att presentera och diskutera 

diskurserna utifrån sex rubriker. Dessa är:  

- Pojkar görs fysiskt aktiva 

- Flickors och pojkars lekintressen framstår som olika varandra  

- Flickor och pojkar ges makt över olika utrymmen 

- Förväntningarna är större på flickors sociala färdigheter 

- Flickor tillåts visa känslor medan pojkar uppfattas som för känsliga  

- Flickors envishet ses som en indikator på självständighet. 

Min förhoppning är att dessa rubriker ska ge en mera konkret beskrivning av hur flickor och 

pojkar görs olika varandra i småbarnspedagogikens vardag. Därtill öppnar dessa rubriker upp 

möjligheten för en diskussion kring vilka förväntningar som ställs på flickor och pojkar i det 

den pedagogiska dokumentationen. 

 
6.1.1. Pojkar görs fysiskt aktiva 

I barnens planer för småbarnspedagogik synliggörs hur normen om pojkar som fysiskt aktiva 

reproduceras på diverse sätt. Pojkar beskrivs framförallt ha ett intresse för att röra på sig och 

att de väljer rörelsebetonade lekar. Dessutom förstärks synen på pojkar som fysiskt aktiva 

ytterligare genom en utsaga som betonar att pojken inte tycker om stillasittande sysselsättning. 

Det blir dock utmärkande att samma pojke beskrivs tycka om att spela, vilket jag tolkar att ofta 

är en stillasittande aktivitet. Hellman (2010) argumenterar för att det råder uppfattningar om 

vad som är naturligt och på så sätt ofrånkomligt och dit hör bland annat synen på rörlighet och 

aktivitet hos pojkar. Detta kan vidare resultera i att pedagoger uppmärksammar när pojkar ägnar 

sig åt rörelsebetonade aktiviteter eftersom det ses som naturligt för pojkar, medan stillsittande 
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aktiviteter inte får motsvarande värde hos pojkar. Eftersom pojkar märker att de får 

uppmärksamhet när de är fysiskt aktiva bidrar det till att pojkar söker sig till sådana aktiviteter. 

Denna analys grundar sig bland annat i Heikkiläs (2015) beskrivning av att barn söker 

bekräftelse av pedgoger eftersom det ger dem självkänsla och självförtroende, och lär sig 

pojkarna att de får mer bekräftelse av pedagogerna genom att vara fysiskt aktiva kommer de att 

söka sig till sådana aktiviteter.  

Därtill diskuteras pojkarnas grovmotoriska färdigheter i relation till deras fysiska 

aktivitet i barnets plan för småbarnspedagogik. Att ha en god grovmotorik beskrivs i de flesta 

fall hänga ihop med att pojkar tycker om att röra på sig. De pojkar som framställs ha en god 

grovmotorik beskrivs också tycka om att röra på sig. Det framstår därtill som viktigt att stärka 

de pojkars grovmotorik som är bristfällig i och med att grovmotoriska övningar skrivs in som 

ett pedagogiskt mål för dessa barn. Dessa pedagogiska mål innehåller tillhörande beskrivningar 

om hur pojkars grovmotorik kommer att stödas i verksamheten. Bland annat beskrivs att pojkar 

får uppmuntran och utmaning av pedagogerna för att utveckla sin grovmotorik. Utifrån dessa 

beskrivningar kan en tolkning göras om att pojkars grovmotoriska färdigheter anses behöva 

stärkas på grund av normen om, och förväntningar på, att pojkar ska vara fysiskt aktiva och 

med en utvecklad grovmotorik har de större möjlighet till detta.  

Att det finns en förväntan på att pojkar ska ha goda grovmotoriska färdigheter förstärks 

ytterligare genom en utsaga som betonar att en flicka också har svaga grovmotoriska färdigheter 

som tydligt påverkar hennes rörelse i vardagen, men eftersom hon själv inte  gör någon stor sak 

av det framstår det som att det inte finns ett behov av att stärka hennes grovmotorik. Denna 

formulering kan tolkas höra ihop med normen om att flickor är lugna och av den orsaken anses 

de inte behöva starka grovmotoriska färdighter. Språket och berättelserna om pojkar och flickor 

skapar i dessa beskrivningar olikheter (Eidevald, 2011). Flickans färdigheter tolkas i detta fall 

utifrån att hon inte är en pojke (jfr. Eidevald, 2011). Dessa utsagor bekräftar också Eidevalds 

(2009) uttalande om att pedagoger bemöter barn olika utifrån barnets kön, det vill säga även 

om en grupp barn beter sig likadant bemöts de utifrån deras kön. 

Alasuutari (2016) uppmärksammar att pedagoger och vårdnadshavare refererar till att 

pojkar förväntas ha ett rörelsebehov. Detta är också något som framkommer i denna studie i 

och med att en pojke beskrivs behöva få röra på sig, utan vidare förklaring till varför. Heikkilä 

(2015) framhåller att vissa sociala beteenden hos ett visst kön, i det här fallet pojkar, bidrar till 

en uppfattning om vad barnet behöver. Heikkilä (2015) öppnar upp detta ytterligare genom att 

betona att när ett visst beteende accepteras och inte möter motstånd, förändras inte heller dessa 
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beteendenormer kring pojkighet och således sammankopplas de, i det här fallet rörelsebehovet, 

med att vara pojke. 

Uppfattningen om att pojkar har ett rörelsebehov kan jämföras med att en flicka beskrivs 

behöva öva på att varva ner. Här görs genom språket en tydlig skillnad mellan vilka 

förväntningar på barnet som råder utifrån barnets kön (Eidevald, 2009; 2011). I och med att 

flickan beskrivs behöva varva ner kan det antas att hon är ett livligt barn och går därför emot 

normer om att flickor är lugna (Eidevald, 2009). Eidevald (2011) menar att det är svårt för barn 

(och vuxna) att göra motstånd mot dessa rådande normer och dominerande diskurser eftersom 

individer strävar till att accepteras i barngruppen. Men genom att flickan i det här fallet utnyttjar 

möjligheten att göra motstånd mot den dominerande diskursen bidrar hon till att vår förståelse 

av barn, flickor och pojkar sakta med säkert förändras (Lenz Taguchi, 2004). 

Ur ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv fungerar de ovannämna uttalandena 

som tydliga beskrivningar på hur genuskategorierna, som bestämmer hur en flicka eller en pojke 

ska vara, kan ta sig uttryck (Alvesson & Sköldberg, 2019). Genom att pojkar och flickor på det 

här sättet beskrivs ha olika behov klassificeras och kategoriseras de i den pedagogiska 

dokumentationen (Alasuutari m.fl., 2014). Dessa beskrivningar av barnens fysiska aktivitet kan 

därför ses som en makt- och kontrollhandling (jmf. Alasuutari m.fl. 2014; Dahlberg m.fl., 

2014).  

 

6.1.2. Flickors och pojkars lekintressen framstår som olika varandra 

Alasuutari (2016) uppmärksammar att könade tolkningar görs regelbundet framförallt i prat om 

barns lek genom att barn antas leka olika lekar beroende på om de ses som pojkar eller flickor. 

Kön anses vara en indelningsgrund när det handlar om vad som uppfattas som naturliga eller 

förväntade lekar för barnets kön (Markström, 2005).  

I denna studies resultat blir det framträdande att det görs en skillnad mellan flickors och 

pojkars lek och således bekräftar studien Alasuutaris (2016) resultat. Det syns ett tydligt 

mönster i att flickor förväntas leka omhändertagande lekar i och med att de framförallt beskrivs 

leka hemlek och rollekar så som ”mamma, pappa, barn”. Pojkars lek beskrivs om möjligt ännu 

ensidigare genom att så gott som alla pojkar antingen beskrivs leka billekar eller 

konstruktionslekar, vid sidan av rörelsebetonade lekar.  Orsaken till att klossar och bilar nämns 

upprepade gånger i beskrivningar av pojkars lek anses bero på att pojkar beskrivs som mera 

högljudda och fysiska i sina lekar (Alasuutari & Markström, 2011). Eidevald (2011) menar att 

eftersom motsvarande diskurser som betonar att flickors och pojkars lekintressen är olika 

varann inte ifrågasätts uppmärksammas inte heller den variation som finns mellan olika flickor 
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och olika pojkar. Språket i den pedagogiska dokumentationen riskerar därför att försumma 

komplexitet och mångfald (Alasuutari m.fl., 2014). Eftersom forskning (se ex. Hellman, 2010) 

visar att pojkar och flickor inte ägnar sig åt speciellt olika saker i småbarnspedagogiken blir 

detta resultat uppseendeväckande. Varför beskrivs pojkar och flickor i barnets plan för 

småbarnspedagogik så tydligt ägna sig åt olika typer av lek? Hellman (2010) och Eidevald 

(2009) beskriver att beroende på om barnet uppfattas som en pojke eller en flicka av 

omgivningen erbjuds de olika leksaker. Detta bidrar till, som Hellman (2010) belyser, att barn 

har en tydlig uppfattning om vilka leksaker som hör till flickors respektive pojkars leksaker. 

Detta samtidigt som flickor och pojkar lär sig vilka lekar som pedagoger anser att är olämpliga 

för deras kön (Ylitapio-Mäntylä, 2009).  

Det framkommer också att flickor förväntas ha en bred lekrepertoar, det vill säga flickor 

förväntas kunna leka olika lekar och de uppmuntras till att lära sig att leka mångsidigt. Detta 

kan ställas i relation till pojkar som i barnens planer för småbarnspedagogik beskrivs leka 

relativt ensidiga och samma lekar, utan att detta vidare uppmärksammas. Genom att flickor 

uppmuntras till att leka olika lekar, medan pojkar tillåts leka vad de vill, förhåller sig barnen till 

de förväntningar som pedagogerna har på deras lek utifrån om de är pojkar eller flickor och på 

så sätt produceras makt genom dessa icke-ifrågsatta diskurser (Månsson, 2011). 

Markström och Simonsson (2011) samt Alasuutari och Markström (2011) har genom 

sina studier kunnat påvisa att det i tal om barnens lek förekommer uttalanden som tyder på att 

det finns förväntingar på att barnen ska kunna leka med vem som helst i gruppen, men att det 

ändå finns könsstereotypa föreställningar som gör att barnen antas föredra att leka med barn av 

samma kön. I barnens planer för småbarnspedagogik framkommer inga uttalanden som ger 

läsaren en uppfattning om att barnet föredrar barn av samma kön i leken. Däremot påpekas i en 

av flickornas plan för småbarnspedagogik att hon leker bra med både pojkar och flickor, vilket 

ger uppfattningen om att detta anses vara anmärkningsvärt och beteendet är därför möjligtvis 

en normbrytare i den barngruppen. Markström (2005) påvisar att utgångpunkten i talet om barns 

lekkamrater är att barn leker med barn av samma kön och ifall barnet bryter mot denna norm är 

det något som påpekas. Alasuutari och Markström (2011) pekar i sin studie på att när barn leker 

med barn av motsatt kön påpekas det som något positivt. Samtidigt visar deras studie på att ett 

sådant konstaterande ofta får pedagogerna att vidareförklara beteendet eftersom det enligt 

författarna finns en syn på att lek över könsgränserna är något som behöver normaliseras.  
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6.1.3. Flickor och pojkar ges makt över olika utrymmen 

Pojkars lekar under utevistelsen beskrivs så detaljerat i barnens planer för småbarnspedagogik 

att det blir utmärkande att det inte skrivs något om vad flickor gör under utevistelsen. Pojkar 

beskrivs ägna sig åt rörelsebetonade lekar utomhus, bland annat cykla och leka tafatt. Pojkars 

lekar tar därmed upp stort utrymme på gården och således kan en tolkning göras om att pojkars 

lekar på så sätt blir synliga för pedagogerna, samtidigt som ett antagande om att flickors lek då 

hamnar i skymundan kan göras eftersom de möjligtvis inte tar upp lika stort utrymme. Bland 

annat Ylitapio-Mäntylä (2009) uppmärksammar att det förekommer skillnader i pojkars och 

flickors användning av utrymmen. Författaren belyser att pojkar styrs till utmanande lekar och 

att de ges friheten till att röra på sig. Eidevalds (2009) studie synliggör att flickor konstrueras 

som mera passiva jämfört med pojkarna när det kommer till fysiska aktiviteter, samtidigt som 

pojkar konstrueras som självständiga i dessa situationer. Här kommer också maktfrågan in i 

frågan om vem som har rätt att ta, och vem som får, makten över utrymmet (Andersson Tengnér 

& Heikkilä, 2019). Andersson och Tengnér (2019) betonar att ett barn som hörs och syns 

mycket kan skaffa sig informell makt. Mot bakgrund av detta kan en tolkning göras om att 

pojkarna tar och ges makten över gården eftersom de tar upp ett stort utrymme och på så sätt 

hörs och syns. 

Ser vi istället på hur flickors och pojkars lekar ges utrymme och makt inomhus så skiljer 

sig resultatet från hur utrymmet fördelas utomhus. Resulatet tyder på att det finns en norm om 

att det ska vara lugnt inomhus på daghemmet. Detta tar sig bland annat uttryck i att pojkar 

beskrivs kunna vara lugna och koncentrerade på en lek, men att de vid vissa leksituationer blir 

busiga. Denna busighet hos pojkar beskrivs vara något som behöver lugnas ner och således 

synliggörs hur pojkar positioneras utifrån maktens former och effekter (Nilsson, 2008). 

Alasuutari och Markström (2011) belyser i sin studie att barn förväntas kunna koncentrera sig 

under leken och eftersom pojkar beskrivs vara livliga i deras lekar uppfattas detta beteende inte 

passa in i verksamhetskulturen. Denna studies resultat kan jämföras med Hellmans (2010) 

resultat som tyder på att det finns en tydligt könad position där pojkar beskrivs som bråkiga och 

att detta ges stor uppmärksamhet i fråga om diskussioner om olika metoder för att lugna ner 

pojkarna. I barnens planer för småbarnspedagogik sätts det bland annat uppmärksamhet vid att 

beskriva hur pedagogerna gör för att förebygga att pojkarna ska bli oroliga i situationer där de 

behöver vänta, vilket anses vara ett naturligt beteende för pojkar (Eidevald, 2009). Därtill 

framstår det som naturligt för pojkar att bete sig oroligt genom ett uttalande som beskriver hur 

pojken behöver stimulans för hjärnan för att hålla sig lugn och nöjd.  
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Det framstår dock som intressant att det förekommer en norm om att det ska vara lugnt 

inomhus, men ändå förekommer det utsagor som tyder på att flickor tillåts röra sig i stora 

utrymmen och dessutom busa och att detta beteende framstår som något lustigt. Utgående från 

detta kan tolkas att flickor ges större utrymme inomhus och på så sätt tar de makten över 

utymmet. Studiens resultat kan ställas i relation till Månsson (2010) som betonar att barn möter 

skilda förväntningar i småbarnspedagogiken beroende på kön. I det här fallet handlar det om att 

pojkar avbryts när de busar eftersom detta anses vara störande beteende medan flickors busande 

snarare ses som något lustigt. Detta resultat skiljer sig bland annat från vad Månsson (2000) 

påvisat i sin studie där pojkars ”busighet” och skojande ses på med visst öv rseende, vilket inte 

verkar vara fallet i denna studie.  

 

6.1.4. Förväntningarna är större på flickors sociala färdigheter  

I de analyserade barnens planer för småbarnspedagogik är det vanligt förekommande att det 

redogörs för flickors sociala färdigheter. Beskrivningar av flickors sociala färdigheter görs i 

samband med beskrivningar av hur flickor klarar av att inleda en lek tillsammans med andra 

barn och hur de löser konflikter som uppstår i leken. Det framstår som eftersträvansvärt att 

flickor självständigt klarar av att lösa konfliktsituationer när de uppstår i leken och att flickor 

själva kommer och ber om hjälp av en pedagog ifall de inte klarar av att lösa situationen själva.  

Till skillnad från att flickorna beskrivs behöva utveckla sina sociala färdigheter till en 

förväntad nivå, så beskrivs pojkarna redan besitta de sociala färdigheter som förväntas av dem. 

Pojkarna beskrivs ha lätt att hitta kompisar när de vill leka, men att de också nöjer sig med att 

leka ensamma, vilket framstår som något positivt. I en del barns planer för småbarnspedagogik 

beskrivs pedagogerna stödja pojkars kompisrelationer men det nämns inget mera specifikt om 

hur dessa ska stödjas, vilket beskrivs i flickors planer. Här blir tanken om åtskiljande tydlig, det 

vill säga det som uppfattas som kvinnligt förstås i relation till det som uppfattas som manligt – 

flickor är socialt kompetenta, vilket män då inte är (Gemzøe, 2014). Detta resultat kan jämföras 

med Alasuutari och Markström (2011) som genom sin studie har kunnat påvisa att alla barn 

förväntas utveckla en social kompetens i småbarnspedagogiken, men att de krav som ställs på 

barnen varierar beroende på deras kön.  

Det blir utmärkande i barnens planer för småbarnspedagogik att det i upprepade planer 

poängteras att flickors sociala färdigheter har utvecklats. Flickor beskrivs i termer av att de nu 

är mer öppna och sociala, att de nu kan reda ut problem, att de har börjat ta kontakt med andra 

barn i gruppen. På liknande sätt framkommer det i Markström och Simonssons (2011) studie 

att pedagoger ofta uppmärksammar när flickor har blivit duktigare i olika situationer och att de 
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nu beter sig så som förväntas av dem, vilket framstår vara fallet även i denna studie. Samtidigt 

belyser Alasuutari och Markström (2011) genom sin studie att barnen förväntas utveckla en 

social kompetens men att de krav som ställs på barnen varierar beroende på barnets kön. I denna 

studie blir det tydligt att det finns en förväntan på att flickor ska vara socialt kompetenta och på 

så sätt utveckla en självständighet.  

I barnens planer för småbarnspedagogik redogörs också för barnens sociala färdigheter 

i relationen mellan barn och pedagoger. I dessa uttalanden konstrueras framförallt flickor som 

socialt kompetenta i och med att de beskrivs berätta för pedagoger om det har hänt något och 

annars också diskutera som förväntat med pedagogerna. Ser vi till hur pojkars sociala 

färdigheter i barn-pedagog-relationer konstrueras så förklaras pojkar behöva utveckla mod att 

uttrycka sig och att de glömmer bort att prata med pedagoger i problemsituationer. Samtidigt 

tyder utsagorna på att det finns en förväntning på pojkar att de ska söka stöd av en pedagog i 

problemsituationer, till skillnad från flickor som konstrueras som självständiga i motsvarande 

situationer, vilket diskuterades ovan. Eidevalds (2009) avhandling visar på motsvarande 

förväntning på barnen utifrån deras kön genom att peka på att flickor konstrueras som mera 

självständiga och socialt kompetenta i situationer som kräver verbal förmåga. 

Dessa beskrivningar bekräftar Repos m.fl. (2018) utvärderingsresultat som tyder på att 

barnens planer för småbarnspedagogik snarare beskriver barnet och barnets mål, istället för att 

beskriva hur verksamheten kommer att ordnas för att stöda barnet. Detta blir ett problem 

eftersom barnen då klassificeras och kategoriseras utgående från normer i samhället som 

berättar för barnen hur de förväntas vara och göra utifrån om de är pojkar eller flickor, istället 

för att utgå från barnen som individer (Andersson Tengnér & Heikkilä, 2019).  

 

6.1.5. Flickor tillåts visa känslor medan pojkar uppfattas som för känsliga 

Resultatet tyder på att det är vanligt att redogöra för barnets emotionella uttryck och färdigheter 

i barnets plan för småbarnspedagogik. I resultatet blir det framträdande att flickor och pojkar 

bemöts olika när de visar känslor och i hur de förväntas agera i situationer som framkallar 

känslor. Resultatet stämmer överens med Alasaari och Katainens (2016) samt Ylitapio-

Mäntyläs (2009) studier som påvisar att det förekommer könsspecifikt bemötande, och således 

skillnader i bemötandet av pojkar och flickor när det handlar om att visa emotioner och att 

barnens rätt att visa känslor och vissa beteenden beror på deras kön. 

Olikagörandet mellan könen gör sig i denna studie synligt genom att det ter sig som att 

pojkar inte i lika stor utsträckning tillåts visa emotioner, och speciellt framstår det som icke-

önskvärt för pojkar att gråta. Denna analys har gjorts mot bakgrund av upprepade uttalanden 



 

 

59 

 

som beskriver hur pojkar lätt tar till tårar i situationer som gör dem ledsna eller upprörda. 

Pojkar beskrivs och konstrueras som känsliga i negativ bemärkelse i och med att de gråter. 

Detta resultat kan ställas i relation till Ylitapio-Mäntyläs (2009) synliggörande av att pojkars 

gråt kan skapa ångest för pedagogerna, i jämförelse med flickors gråt som hon förklarar att ses 

som ”smågråt” och inte som lika allvarlig och därmed tillåts också flickor vara mera känsliga. 

Istället för att visa sig ledsna förväntas pojkar i denna studie lära sig att berätta för pedagogerna 

vad som har hänt och fråga om hjälp, samtidigt som det blir utmärkande att deras känslor inte 

beskrivs bekräftas i lika stor utsträckning som för flickorna. Därtill förklaras inte i pojkarnas 

planer för småbarnspedagogik i lika stor utsträckning hur pedagogerna ska stöda och erbjuda 

pojkarna de redskap de behöver för att lära sig att identifiera och sätta ord på sina känslor. 

Istället beskrivs att pojkarna behöva utveckla mod för att våga berätta hur de känner, i 

jämförelse med flickor som beskrivs få hjälp med att identifiera och sätta ord på sina känslor. 

Detta resultat överensstämmer med Ylitapio-Mäntyläs (2009) studie som visar att pojkar inte 

uppmuntras till att visa känslor eller bearbeta dem, och att det är vanligare att känslor visas och 

diskuteras med flickor.  

Genom att flickor tillåts visa känslor och uppmuntras till att lära sig att identifiera och 

sätta ord på känslor, medan pojkars socioemotionella färdigheter inte i lika stor usträckning 

uppmärksammas, kan en tydligt koppling till den feministiska poststrukturalistiska teorin göras. 

Lenz Taguchi (2004) menar teorin utgår från att genusidentiteten inte är bestämd från början, 

utan diskurserna styr barnen till bestämda sätt att vara utifrån deras kön eftersom vissa 

beteenden ses som mer lämpliga för flickor respektive pojkar. Genom att pedagogerna styrs av 

normens makt bestämmer denna osynliga makt hur subjektets handlande ska tolkas (Dolk, 

2013). Med andra ord tolkas barnens känslor mot bakgrund av att makten bestämmer vad som 

är normalt eller inte och de som agerar på ett annat sätt än vad normen säger uppfattas göra fel. 

 

6.1.6. Flickors envishet ses som en indikator på självständighet 

Därtill diskuteras barnens envishet som ett uttryck för emotioner i barnens planer för 

småbarnspedagogik. Här framkommer en skillnad i hur pedagoger bemöter barns envishet. 

Pojkars envishet förklaras i termer av konflikt och besvikelse och att det inte är ett önskvärt 

beteende hos pojkar. Samtidigt konstrueras flickors envishet som en indikator på att hon är 

självständig, stark och vet vad hon vill och att detta är något positivt för flickor. Detta resultat 

kan jämföras med Markström och Simonssons (2011) resultat där det framkommer att det är 

fördelaktigt att vara en stark flicka eftersom hon vet vad hon vill, kan kommunicera detta till 

andra och kan visa sina känslor. Samtidigt görs det i denna studie tydligt att flickors envishet 
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inte är uppskattad i alla situationer genom ett exempel där ett barn besvärar sig över kläder i fel 

situationer och att hon måste förstå att man ibland måste göra saker som kan kännas irriterande. 

Detta stämmer väl överens med Markström och Simonssons (2011) resultat som visar att flickor 

förv ntas fö ja pedagogernas regler och ifall de inte gör detta talas de om i termer av ”fö  

envisa” eller att de ”vill ha det deras egen väg”, men sålänge de inte utmanar pedagogernas 

maktpostioner fortsätter envishet att ses som en styrka hos flickorna. 

 

6.2. Övergripande reflektioner om resultatet 
Jag vill passa på att poängtera att det inte görs en skillnad mellan pojkar och flickor i alla 

beskrivningar av barnen i deras planer för småbarnspedagogik. Men eftersom studien har syftat 

till att synliggöra de situationer där genus konstrueras i den pedagogiska dokumentationen är 

det också dessa utsagor som har uppmärksammats i resultatet. Som tidigare belysts är det viktigt 

att uppmärksamma de situationer där det fortfarande görs skillnad mellan könen. Detta för att 

småbarnspedagogiken ska lyckas impementera jämställdhet i alla situationer i 

småbarnspedagogikens vardag. Jämställdhetsarbetet är viktigt för att alla barn ska få 

möjligheten att pröva på olika egenskaper och färdigheter oberoende kön.  

 

6.3. Metoddiskussion 
Den kvalitativa metoden och diskursanalysen som forskningsansats har varit lämpliga val för 

att uppfylla avhandlingens syfte och ge svar på forskningsfrågan. Genom att tillämpa en 

kvalitativ metod har studien kunnat belysa hur människors liv formas och sociala ordningar 

uppstår (Tjora, 2012). Med hjälp av diskursanalysen som forskningsansats har studien kunnat 

studera språkanvändningen och belysa hur språket skapar diskursiva formationer och 

därigenom skapa en förståelse för hur uppfattningar om sanningar, vad som ses som normalt 

och onormalt i olika sammanhang skapas (Eilard & Dahl, 2021).  

Som datainsamlingsmetod för studien användes dokumentinsamling. Detta val framstod 

som självklart i och med att diskursanalysen har ett intresse i att studera naturligt inträffade 

redogörelser, så som dokument (Alvesson & Sköldberg, 2017). Valet att studera barnets plan 

för småbarnspedagogik grundar sig i teorier kring att sådana naturligt förekommande dokument 

skapar möjligheter att synliggöra hur människors språk skapar vår sociala verklighet, hur 

människor inkluderas och exkluderas och hur detta kan påverka individen (Svensson, 2019). 

Denna dokumentinsamlingsprocess har dock inte varit problemfri och 

datainsamlingsprocessen har behövts modifieras under avhandlingsprocessens gång. Till en 
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början var planen att enbart informera vårdnadshavarna i de berörda kommunerna att deras 

barns plan för småbarnspedagogik skulle komma att användas i min magisteravhandling med 

syftet att synliggöra vilka beskrivningar som görs av barn beroende på deras kön. Detta i 

enlighet med instruktionerna i TENK (2019), där det framgår att det är ett korrekt förfarande 

att enbart informera vårdnadshavarna om studien sålänge forskningen inte kräver några 

personuppgifter. Denna ursprungliga plan ändrades dock i och med att presentationen av min 

forskningsplan väckte diskussioner under seminariet kring de etiska aspekterna och därtill 

eftersom cheferna inom småbarnspedagogik på olika håll i Svenskfinland var tudelade kring 

möjligheten att dela dessa pedagogiska dokument med mig. Med grund i dessa diskussioner tog 

jag beslutet att också be vårdnadshavarna om deras tillstånd till att deras barns plan för 

småbarnspedagogik fick användas i studien utan personuppgifter.  

Även om grunden till den etiska diskussionen startade i att det upplevdes som oetiskt 

att inte be vårdnadshavarna om deras tillstånd till att materialet skulle få användas i studien kan 

diskuteras ifall barnens möjlighet att få vara anonyma för mig minskade i och med att 

samtyckesblanketterna innehöll åtminstone en vårdnadshavares namn och ort. Dessa uppgifter 

är dock inget jag har satt någon vidare uppmärksamhet vid, utan jag har enbart kontrollerat att 

antalet godkända samtyckesblanketter stämmer överens med antalet planer för 

småbarnspedagogik som ingått i studien. 

Trots att jag fick insamlat färre barns planer för småbarnspedagogik än förväntat, fick 

jag till min stora fördel ta del av välskrivna och omfattande planer. Detta resulterade i att det 

empiriska materialet i studien ändå har varit digert.  

Därtill kan också diskuteras vad det kan tänkas bero på att jag fick in så få barns planer 

för småbarnspedagogik. Eftersom all information har gått via kommunernas chef inom 

småbarnspedagogik och det har varit många mellanhänder för att jag skulle få materialet kan 

tänkas att informationen inte har nått fram till alla pedagoger och vårdnadshavare. Det har inte 

kommit till min kännedom ifall alla daghemsgrupper har fått ta del av informationsbrevet som 

utlovat, och därtill har jag ingen information om ifall alla daghemsgrupper har delgett 

vårdnadshavarna informationsbrevet och samtyckesblanketten. Mot bakgrund av detta är det 

svårt att säga ifall det är vårdnadshavarna som har tackat nej till att delta i studien som gjort att 

jag har fått in så få barns planer, eller ifall det handlar om att processens många steg har bidragit 

till detta. För att göra processen så tydlig som möjligt för alla inblandade parter har jag gjort 

mitt bästa för att synliggöra processens steg i informationsbrevet (se bilaga 1 och 2). Det kan 

ändå vara så att pedagogerna har upplevt att detta varit en för stor och tidskrävande uppgift för 
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dem, och därför har de valt att inte delge vårdnadshavarna informationsbrevet och 

samtyckesblanketten. 

I enlighet med TENK (2019) kan sammanfattningsvis konstateras att det är avgörande 

att de människor som är föremål för forskningen skyddas. Barnen har skyddats genom valet att 

inte ha någon personlig kontakt med de deltagande daghemmena, föreståndarna, pedagogerna, 

vårdnadshavarna eller barnen. Detta bidrar också till att öka studiens tillförlitlighet eftersom 

ingen relation har hafts med studiens deltagare (Tjora, 2012). Genom att jag varit öppen och 

diskuterat de problem som har uppstått under processens gång och presenterat grunderna till de 

val som har gjorts, har jag också på det sättet bidragit till att öka studiens trovärdighet (Tjora, 

2012). 

Diskursanalysen har inte någon utskriven analysmodell, utan den skräddarsys efter den 

unika studien och de specifika fall som studeras (Eilard & Dahl, 2021). Detta har medfört att 

jag satt ner mycket tid och tanke vid att jämföra olika metoder för hur det är möjligt att 

genomföra en diskursanalys och vad som vore lämpligt för denna studie. Detta kan ha påverkat 

tillförlitligheten i studien i och med att någon annan kan ha valt att analysera materialet 

utgående från andra diskursanalytiska teorier. Genom att redogöra för de val som har gjorts 

under studiens gång och vilka teorier som ligger som grund för avhandlingen har det bidragit 

till att öka studiens trovärdighet (Tjora, 2012). Därtill har jag varit noga med att synliggöra hur 

analysen har gått till, bland annat genom att illustrera kodningsprocessen (se figur 1) och hur 

den feministiska poststrukturalistiska teorin har bidragit till att forma analysen (se figur 2). 

Detta bidrar också till att öka studiens trovärdighet (Tjora, 2012). 

 
6.4. Förslag på fortsatt forskning 
Grunderna för planen för småbarnspedagogik har reviderats under tiden denna avhandling har 

skrivits. De nya föreskrifterna innehåller nu en rekommendation om att en plan för 

likabehandling och jämställdhet ska utarbetas lokalt från och med augusti 2022 

(Utbildningsstyrelsen, 2022b; 2022c). I och med denna förändring vore det av intresse att 

undersöka hur denna plan för likabehandling och jämställdhet har valts att utformas lokalt. I ett 

senare skede vore det även av intresse att undersöka ifall dessa lokala jämställdhetsplaner har 

haft någon inverkan på den pedagogiska verksamheten. 

Eftersom denna studie enbart har kunnat belysa hur genuskonstruktioner kan ta sig 

uttryck i barnets plan för småbarnspedagogik, har en nyfikenhet hos mig väckts kring hur 

pedagoger och barn gör genus i praktiken i barngrupperna. Eftersom forskningen är knapp när 

det kommer till genus inom småbarnspedagogiken (se Alasaari & Katainen, 2016) kunde en 
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motsvarande studie bidra till att konkret synliggöra hur genus konstrueras i vardagens praktiker 

inom småbarnspedagogiken.  

 

6.5. Avslutande ord 
Genom att ha synliggjort hur genus konstrueras i barnets plan för småbarnspedagogik hoppas 

jag att min avhandling har kunnat bidra till att etablera möjligheter för pedagoger att få syn på 

hur könsstereotypier, könsroller och en könad verksamhetskultur kan ta sig uttryck i den 

pedagogiska dokumentationen. Jag hoppas att avhandlingen har kunnat bidra till att skapa en 

större medvetenhet kring hur könsnormer kan ta sig uttryck i småbarnspedagogiken. Därtill 

hoppas jag att avhandlingen har kunnat främja möjligheter för pedagoger att lyckas utmana och 

överskrida dessa normer i den egna verksamheten. Därmed önskar jag att min avhandling har 

kunnat inspirera pedagoger till ett mera genussensitivt arbetssätt, där barnens planer för 

småbarnspedagogik upplevs, och används, som ett stöd och ett verktyg för att utveckla ett 

genussensitivt arbetssätt. Detta för att alla barn ska erbjudas möjligheter att pröva på olika 

egenskaper och färdigheter oavsett könstillhörighet. 
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