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1 INLEDNING 

I detta examensarbete kommer jag att undersöka och fördjupa mig i hur personalen 

inom småbarnspedagogisk verksamhet bemöter barnen - ur ett genusperspektiv. Jag för-

djupar mig i hur könsstereotypier och -normer syns och hörs i vuxnas bemötande av 

barn i daglig kommunikation i småbarnspedagogisk verksamhet. Jag är nyfiken på om 

personalen bemöter barn olika utgående från barnens biologiska kön samt ifall det finns 

normativa handlingsbanor hos personalen som styr deras bemötande av barnen. Jag 

kommer även att ta reda på hur barnen i så fall blir bemötta på olika sätt.  

 

Personalen bemöter barn ofta olika och har olika förväntningar på dem utgående från 

barnens kön, detta sker ofta omedvetet. Det händer att personalen ibland bemöter barnen 

som representanter av sina biologiska kön. Till exempel får flickor oftare komplimanger 

för deras utseende och pojkarna komplimanger för hur starka och snabba de är. Att per-

sonalen bemöter barn olika på basen av barnets kön kan vara problematiskt eftersom det 

kan begränsa barnets lärande och erfarenheter då barnet inte fritt får utvecklas till den 

individ hen är, utan ”tvingas” t.ex. att bete sig enligt ett visst genusmönster (Svale-

ryd 2002 s. 8–30).  

 

Genus berör oss alla oberoende av ålder eller kultur, det speglar starkt samhällets ut-

veckling och således vår syn på människan. Genus är en social struktur och kan även 

kallas det socialt skapade könet (Connell & Pearse 2015 s. 18–27). 

 

Temat är mycket aktuellt och förekommer ofta i diskussioner kring småbarnspedagogisk 

verksamhet. Genus och jämlikt bemötande nämns tydligt i grunderna för planen för 

småbarnspedagogik: ”Småbarnspedagogiken ska vara genussensitiv. Personalen ska 

uppmuntra barnen att göra val oberoende av könsbundna eller andra personrelaterade 

stereotypa rollmönster och förväntningar. Personalen ska lägga märke till om det före-

kommer ojämlikt bemötande bland barnen och ingripa på ett finkänsligt och konsekvent 

sätt. Positiv och uppmuntrande kommunikation stödjer utvecklingen av barnets identitet 

och självkänsla” (Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2016 s. 30). 
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1.1 Fokusering, arbetslivsrelevans och avgränsning 

Syftet med detta examensarbete är att ge kommande socionomer och professionella 

inom småbarnspedagogisk verksamhet verktyg för jämlikt bemötande och kommunikat-

ion. I detta arbete tar jag upp forskningar gällande genus i småbarnspedagogisk verk-

samhet. Arbetets resultat är viktigt eftersom kommande socionomer och professionella 

inom småbarnspedagogisk verksamhet bör ha kunskap i genussensitivt- och individuellt 

bemötande av barn. Genusperspektiv och genussensitivitet tas även synligt upp i grun-

derna för planen för småbarnspedagogiken. Personalen bör ha kompetens i att bemöta 

barnen som de individer de är och inte som representanter av deras biologiska kön. Te-

mat är viktigt med tanke på barnets identitets-utveckling samt mycket aktuellt på sam-

hällelig nivå. 

 

Arbetet behandlar småbarnspedagogisk verksamhet i Finland och i Skandinavien samt 

tar upp forskningar från Europa, Nordamerika, Kanada och Australien. Forskningar som 

tas upp i detta arbete är avgränsat från år 2007 till 2018. Med forskningar menas pro 

gradu -avhandlingar och vetenskapliga artiklar skrivna utanför Finland.  

 

Med småbarnspedagogisk verksamhet menas i detta arbete barndagvård för barn i ål-

dern 2–5. Med personal eller professionell i detta arbete menas personer som arbetar 

inom småbarnspedagogisk verksamhet med olika utbildningsbakgrund; barnskö-

tare/närvårdare eller barnträdgårdslärare med utbildningsbakgrund som socionom eller 

pedagogie kandidat. 

1.2 Uppdragsgivaren 

Beställare av arbetet är Barnavårdsföreningen i Finland och Stiftelsen Sedmigradsky. 

Arbetets ämnesområde är social delaktighet - socialpedagogisk kompetensutveckling 

inom barndagvården. Det aktuella ämnet jag koncentrerar mig på i mitt examensarbete 

är delaktighet. 
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1.2.1 Barnavårdsföreningen i Finland rf. 

Barnavårdsföreningen i Finland rf. grundades år 1893 av Anna af Schultén och är Fin-

lands äldsta barnskyddsorganisation. Organisationens mål är att verka för en sund och 

ändamålsenlig barnavård, vårda och fostra värnlösa barn och sörja för deras yrkesut-

bildning, bistå föräldrarna vid vården och fostran av deras barn, främja undervisning i 

barnavård och –fostran. Barnavårdsföreningens mål är fortfarande samma även om 

verksamhetsformerna ständigt utvecklas vid sidan om samhällets utveckling. BViF har 

en väldigt mångsidig verksamhet runtom i Nyland (Barnavårdsföreningen i Finland 

2017).  

1.2.2 Stiftelsen Sedmigradsky 

Stiftelsen Sedmigradsky är en privat stiftelse som anordnat dagvård i Helsingfors i re-

dan 150 år. Stiftelsen grundades av Franz Fredric Sedmigradsky. Till stiftelsens mål och 

syften hör att erbjuda barnen och deras familjer trygghet i dagvården, en småbarnspeda-

gogik av god kvalitet i en positiv atmosfär, där alla barns individualitet beaktas samt 

den finlandssvenska kulturen och det svenska språket värdesätts. Stiftelsens daghem 

strävar efter en god kommunikation med familjen bl.a. genom hembesök av egenvår-

dare och en daglig kontakt med föräldrarna då barnen hämtas till och från daghemmet 

(Stiftelsen Sedmigradsky 2017). 

 

2 BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

Det genusvetenskapliga planet är en djungel av begrepp och termer som på ett eller an-

nat sätt går in i varandra. I detta kapitel kommer jag att förklara och fördjupa mig i cen-

trala begrepp som förekommer i detta arbete – som t.ex. genus, genussensitivitet och 

genusperspektiv. I grunderna för planen för småbarnspedagogiken betonas vikten av 

jämlikt bemötande av barn oberoende av kön, etnicitet, språk och åskådning: ”Det att 

alla är lika värda betyder inte att alla är likadana. För att kunna utveckla verksamhets-

kulturen är det viktigt att attityder i anslutning till likabehandling och jämställdhet dis-

kuteras i arbetsgemenskapen. Det är också viktigt att fundera över hur attityder i anslut-

ning till exempelvis språk, etnicitet, åskådning, handikapp, kön och dess mångfald åter-
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speglas i tal, gester, handlingar och tillvägagångssätt och att kommunikationssätt, 

språkbruk och handlingsmönster som utgår från stereotypa antaganden överförs till bar-

nen” (Grunderna för planen för småbarnspedagogiken 2016 s. 30). 

 

Den professionellas uppgift är att stöda och handleda barnet igenom allt det nya och in-

tressanta som uppväxten och barndomen för med sig. Barndomen präglas starkt av hur 

omgivningen visar sig för det individuella barnet. En naturlig del av barndomen är ut-

forskandet av sitt egna biologiska och sociala kön. Att identifiera sig till ett visst kön är 

inte tu-delat och ”svartvitt”. Det kräver en omgivning som möjliggör barnet att utforska 

och prova på sina gränser samt att förstå flera dimensioner av kön och sexualitet (Ylita-

piola-Mäntylä 2012 s. 18–20).  

 

Principer om alla människors lika värde och ställning är ett styrande och grundläggande 

värde inom småbarnspedagogisk verksamhet. Det är viktigt att som professionell utgå 

från att ifrågasätta sina egna och samhällets förväntningar på normalt genusrelaterat be-

teende och egenskaper. Barnens syn på sitt egna samt andras kön formas i daghemmen 

och skolor av pedagogers attityder och förväntningar. Den pedagogiska miljön skall ut-

formas på ett sätt som främjar alla individers lika möjlighet till lärande (Pramling 

Samuelsson & Sheridan 2010 s. 98–99). 

 

Jämlikhet berör alla de delområden som småbarnspedagogiken bygger sig på: gemen-

skap, bemötande, delaktighet, material, lärmiljöns betydelse, känslor och gränser. Föru-

tom att genuspedagogiken bör synas i interaktionen och samspelet vuxna och barn i 

mellan bör den även tydligt tas i beaktande i planeringen. Det är viktigt att förstå att ge-

nuspedagogik inte är ett mål för verksamheten utan ett perspektiv och ett förhållnings-

sätt som bör aktivt tas med i all planering och förverkligande av småbarnspedagogisk 

verksamhet (Teräs 2010 s. 33). 

 

Då det kommer till barnens möjligheter till genussensitiv småbarnspedagogik upplever 

personalen ofta att de själva erbjuder lika möjligheter i verksamheten för alla barn obe-

roende kön, det är sällan sant i praktiken. Heteronormativitet i samhället är en av de sty-

rande faktorerna som påverkar professionellas förhållningssätt till genusrelaterat bete-
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ende hos barnen. Personalen försöker styra barnet till traditionella könsroller och vad 

som är acceptabelt genusrelaterat beteende (Alasaari 2013 s. 50–74).  

 

Det gäller för personalen att fästa uppmärksamhet vid sina egna varseblivningar och 

fördomar för att uppnå ett jämlikt bemötande. Ett kritiskt förhållningssätt till sig själv 

som professionell spelar en stor roll i strävan efter en global förändring i hur vi bemöter 

t.ex. pojkar och flickor olika (Dewar & Servos & Bosacki & Coplan 2013 s. 388–390).  

 

Att vuxna berömmer flickor för deras utseende och pojkar för deras fysiska prestationer 

förekommer rätt ofta inom småbarnspedagogisk verksamhet. Bemötande av pojkar i en 

negativ ton förekommer även ofta. Vuxna är sällan själva medvetna om hur deras kom-

mentarer eller att deras sätt att bemöta stöder en normativ och trång syn på kö-

net (Lynch 2014 s. 679–681). 

 

Vuxnas roll i fri lek är väldigt stor. Den professionella kan ibland vara den aktivt exklu-

derande parten då t.ex. en pojke vill delta i en lek som anses vara flickors. Vuxna tolere-

rar t.ex. flickornas bus och fysiska lekar mindre än då pojkar leker motsvarande lekar 

eller beter sig på motsvarande sätt. Extroverta, fysiska och fartfyllda lekar samt bete-

ende är och har genom historien varit acceptabelt genusrelaterat beteende av pojkar och 

män (Alasaari 2013 s. 47–74). 

 

Professionellas bemötande på grund av könet påverkar även barnens val av lek-kompis 

och leksaker samt begränsar barnets egna val av leksaker på lång sikt, barnen blir 

vana med extrema synsätt på kön och genus och agerar enligt dem vidare i livet 

(Shutts et al. 2017 s. 1–14).  

2.1 Genus  

Med genus anses den kulturella skillnaden mellan man och kvinna som grundar sig i 

den biologiska uppdelningen av "hane och hona". Genus handlar alltså enkelt sett om de 

sociala relationer inom vilka individer och människogrupper agerar. Varaktiga mönster i 

dessa sociala relationer bildar en social struktur enligt vilket vi agerar och som styr vår 

vardag och vårt samhälle. Genus kan alltså kallas det socialt skapade könet. Genus är 
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inte ett uttryck för det biologiska könet eller den enskilda individens personlighet, utan 

en avspegling av vissa naturliga skillnader mellan manliga och kvinnliga krop-

par. Genus, som vilka som helst andra sociala strukturer i samhället 

är mångdimensionellt, dessa genusmönster kan skilja sig märkvärdigt kulturer i mellan, 

men kan ändå ses som genusmönster (Connell 2009).  

 

Vi tar ofta genus och könsskillnader för givet, vi har blivit lärda att omedelbart känna 

igen på en person ifall de är kvinna eller man, flicka eller pojke. Dessa genusmönster är 

så vanliga att vi ofta ser dem som en del av naturens ordning. Då någon bryter mot 

dessa mönster väcker det ofta skandal och ses som något onaturligt och oacceptabelt 

(Connell & Pearse 2015 s. 18–27).  

 

Genusmönster och könsstereotypier kan tydligt ses bl.a. i småbarnspedagogisk verk-

samhet eller i skolan, vuxna agerar ofta i situationer eller bemöter barnet enligt vad som 

anses vara lämpligt genusrelaterat beteende för barnet (Svaleryd 2002 s. 8–30).  

 

Det sägs att vi föds till personer och individer och att könet är inlärt utifrån sam-

hällets förväntningar och strukturer. Ett synsätt på kön som något binärt (flicka - pojke) 

och byggt på stereotypier och normer är problematiskt eftersom könet inte alltid är tude-

lat och självklart. Alla barn passar inte fullt in i samhällets genusmönster och bör stödas 

som de individer de innerst inne är (Svaleryd 2002 s. 8–30). 

 

Genus är alltså inte det samma som kön och könsroller, utan som redan tidigare nämnt, 

är genus det som omfattar vårt kulturella, sociala och avspeglingen av vårt biologiska 

kön. Begreppet fokuserar på relationen mellan könen och begränsar inte könet till ett 

binärt begrepp (Svaleryd 2002 s. 8–30).  

 

Att identifieras till ett kön är inget förutbestämt tillstånd, något självklart, det är ”ett till-

stånd under aktiv konstruktion” (Connell & Pearse 2015 s. 18–27).  
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2.2 Genussensitivitet 

Enligt grunderna för planen för småbarnspedagogiken skall småbarnspedagogiken i Fin-

land vara genussensitivt. Genussensitivitet är inte det samma som genusneutralitet, 

dessa begrepp tros ofta vara synonymer. Till skillnad från genussensitivitet kan genus-

neutralitet förklaras som strävandet efter fullständig jämlikhet mellan könen. Genusne-

utralitet strävar efter att erbjuda samma möjligheter åt alla individer oberoende av kön 

då det automatiskt betyder jämlikhet mellan könen. Ett genusneutralt perspektiv ser ing-

en skillnad på genus och kön vilket innebär att skillnaderna och bl.a. samhälleliga makt-

strukturer inte kan lyftas fram och utmanas. Genusneutralitet kan tillämpas i praktiken 

genom att undvika starkt könskodade färger och leksaker i lärmiljön då alla barn får lika 

möjlighet till att uttrycka sig själva utan att omgivningen styr dem mot det som anses 

vara normalt (Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa – tasa-arvoinen kohtaami-

nen päiväkodissa 2012–2014). 

 

Genussensitivitet innebär att som professionell inom småbarnspedagogisk verksamhet 

vara medveten om de rådande könsnormerna i samhället, att i sitt arbete kunna lägga 

märke på och känna till fördomar, könsrelaterade och könsstereotypiska förväntningar 

på barnen i den dagliga verksamheten och kommunikationen. En genussensitiv profess-

ionell förstår och godkänner rådande könsnormer men vågar ifrågasätta dessa roller, 

normer och stereotypier, som t.ex. att alla flickor gillar rosa rosetter och lugna lekar el-

ler att pojkar gillar blå bilar och fartfyllda lekar. Genussensitiv småbarnspedagogik in-

nebär att specifika skillnader mellan könen inte lyfts fram i vardagen, utan att den pro-

fessionella utgår från det individuella barnet, det innebär att förstå att ett barn alltid är 

mer än hens biologiska kön. Genussensitivitet kan jämföras med genusmedvetenhet 

(Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa – tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodis-

sa 2012-2014).  

2.3 Genuspedagogik 

Genuspedagogik innebär ett aktivt medvetet, kritiskt och ifrågasättande arbetssätt och 

förhållningssätt till rådande könsnormer. Det handlar om att synliggöra, utveckla och 

problematisera föreställningar om könsnormer så att barnen genom en ökad självinsikt 
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själva kan välja sin framtid utifrån sin egna vilja och sina personliga intressen. Att som 

professionell bli medveten om hur de egna könsnormerna och värderingarna påverkar 

arbetet, valet av innehåll samt bemötandet av barnen ligger i nyckelposition då det 

kommer till genusmedveten pedagogik, denna insikt är grunden för förändring. Man kan 

arbeta med att medvetet både bekräfta och samtidigt stärka identiteter inom könen samt 

ge barnen förutsättningar till att gå utanför traditionella könsroller och -mönster (Svale-

ryd 2002 s. 8–9). 

 

Genuspedagogik innebär att synliggöra och granska de föreställningar av vad som är 

manligt och kvinnligt. Föreställningarna som vi anammat oss under vår uppväxt kanske 

inte alltid stämmer överens med de mål och riktlinjer för jämlikhet i läroplanen.  

Professionella inom småbarnspedagogisk verksamhet har en stor makt i att påverka och 

omforma barns identiteter i det dagliga pedagogiska arbetet. De professionella behöver 

kunskap om genus, maktsystem och strukturer så att de kan hitta en gemensam platt-

form att utgå ifrån. Den plattformen skiljer åt strukturella värderingar på samhällelig 

nivå och personliga åsikter samt värderingar på individnivå. En enighet kring definit-

ioner om vad som menas med kön, könsroller och genusstrukturer stöder uppnåendet av 

en genusmedveten pedagogik. Värdegemenskap behövs. Tyngdpunkten ligger på att 

finna metoder och arbetsmaterial för att inom den ordinarie verksamheten skapa villkor 

för att ge alla barn samma möjligheter till utveckling, kunskap och socialkompetens 

utan att påverkas av traditionella könsmönster. Rollen som professionell och arbetets 

innehåll står i fokus (Svaleryd 2002 s. 8–47).  

 

Genus i småbarnspedagogisk verksamhet handlar om en medvetenhet kring föreställ-

ningar och omedvetna förväntningar på könen. Största delen av ”isberget” som handlar 

om förhållningssätt, normer och attityder finns under ytan dvs är omedvetna. Genuspe-

dagogik handlar även om ett förhållningssätt och en medvetenhet om den makt den egna 

yrkesrollen ger att vidmakthålla föråldrade genussystem, å andra sidan att omskapa 

dem. Det handlar om att på ett medvetet sätt iaktta och reflektera över vardagliga hän-

delser, att se samspelet mellan individer (Svaleryd 2002 s. 30–31). 

 

Ett problem som ofta gör det svårt att tala om jämlikhet, genus och kön är att många 

börjar diskutera kvinnlighet och manlighet från en synvinkel där de två biologiska kö-
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nen ses som varandras motpoler. Det är detta tankesätt som genusvetenskapen ifrågasät-

ter. Oavsett vilka likheter och olikheter vi tror oss finna mellan könen i ett socialt och 

kulturellt sammanhang så är de inget annat än resultaten av våra egna skapade förvänt-

ningar och föreställningar. Att se sambandet mellan samhällsstrukturer, våra egna vär-

deringar samt hur vi tänker och handlar såväl medvetet som omedvetet stöder den ge-

nuspedagogiska utvecklingen. Ibland händer omedvetna saker men med hjälp av peda-

gogisk dokumentation blir det omedvetna medvetet. Därmed blir det också möjligt att 

förändra. Genuspedagogik handlar om att synliggöra samspel ur ett genusperspektiv 

(Svaleryd 2002 s. 39–47). 

2.4 Genusperspektiv 

Genusperspektiv innebär ett normkritiskt tänkande, att ha ett ifrågasättande, problemati-

serande, reflekterande och kritiskt förhållningssätt till fakta runt omkring oss. Genom att 

fråga oss själva ”sant enligt vem?” och ”vad och vem utesluts ur detta påstående?” kan 

vi lyfta fram nya perspektiv och synsätt på könet och genus. Genom att ständigt ställa 

kritiska frågor av oss själva om det vi ser och upplever runt omkring oss kan vi öka för-

ståelse för hur genus hela tiden formas i samhället. Då vi aktivt observerar vår omgiv-

ning från ett genusperspektiv öppnar vi för att se hur normer kan ifrågasättas och utma-

nas och hur vi kan påverka synen på endast två möjliga kön (Nationella sekretariatet för 

genusforskning 2016).  

2.5 Bemötande 

Det finns flera syskonbegrepp till bemötande; förhållningssätt, möte, relation och atti-

tyd. Bemötandet uttrycker alltså en attityd eller ett förhållningssätt till något. Bemö-

tande är en handling eller en serie av flera mindre handlingar där ett visst förhållnings-

sätt eller en viss attityd visar sig då vi till exempel arbetar med människor. Inom ramen 

för bemötandets etik bör vi aktualisera olika etiska värden och normer som vägvisare 

för vårt bemötande av en klient (barn som brukare av småbarnspedagogisk verksamhet). 

Vi bör ställa oss frågan; vilka konsekvenser vårt bemötande kan ha och leda till? 

(Blennberger 2013 s. 12–18).  
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Ett jämlikt bemötande innebär att man ser den andra som en likvärdig person, ett jämlikt 

förhållningssätt spelar en stor roll i ett gott bemötande. Ett gott bemötande innebär att vi 

uppfattar och behandlar en person utifrån en synvinkel om vår gemensamma mänskliga 

identitet. Det goda bemötandet bör förverkligas ”på ett sätt som vi skulle godta om rol-

lerna vore ombytta” (Blennberger 2013 s. 84–86).  

 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med detta arbete är att öka förståelse för genussensitiv pedagogik och genussensi-

tivt bemötande i småbarnspedagogisk verksamhet. Arbetet fokuserar på de profession-

ella inom småbarnspedagogisk verksamhet. I arbetet tas upp genussensitivitet i förhål-

lande till den professionella samt den professionellas förhållande till samhället. I detta 

arbete presenteras svar på påståenden ifall professionella inom småbarnspedagogisk 

verksamhet bemöter barn på olika sätt utgående från barnets kön, hur de i så fall bemö-

ter barnen, hur en genussensitiv pedagogik syns i den dagliga verksamheten samt hur 

professionella upplever en genussensitiv pedagogik. 

 

Arbetets frågeställningar är: 

 

• På vilka sätt bemöts flickor och pojkar olika i småbarnspedagogisk verksamhet? 

• Hur reflekterar personalen i småbarnspedagogisk verksamhet kring genus? 

 

4 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel lyfter jag fram min teoretiska referensram. Jag kommer att granska temat 

genus och bemötande i småbarnspedagogisk verksamhet genom en socialpedagogisk 

och en normkritisk synvinkel. Socialpedagogiken är central i alla socionomers arbete 

oavsett vilken klientgrupp man arbetar med. 
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4.1 Socialpedagogik 

Socialpedagogiken har idag fått en allt mer allmän roll i och med barnens ökade bero-

ende av samhällets villkor för sin uppväxt. Eriksson & Markström (2000) menar att de 

rådande uppväxtvillkoren har fört med sig att allt fler barn på olika sätt har kontakt med 

eller vistas på offentliga institutioner som t.ex. daghem. Socialpedagogik innebär en 

strävan efter att inkludera alla människor i samhällsgemenskapen. Socialpedagogiken 

sammanför teorier på makro-, meso- och mikronivån och har sin fokus på social föränd-

ring och inkludering. I ett socialpedagogiskt perspektiv bär samhället ett ansvar över att 

hitta modeller för inkludering av t.ex. personer i utsatta livssituationer (Madsen 2006 s. 

7–12). 

 

Socialpedagogiken har sina rötter i att förebygga och intervenera i sociala problem hos 

olika målgrupper. Det kan ses som samhällets reaktion på hoten av social avvikelse (Er-

iksson & Markström 2000 s. 76–77). 

 

Socialpedagogiskt förhållningssätt berör det som händer inom den sociala sfären och 

bygger på att pedagogiskt använda sig av klienters motivation och livssituation som ut-

gångspunkt och kraftkälla i arbetet. Människor blir till både som personlighet och sam-

hällsindivid genom sina interaktioner med andra i den miljö de lever i. Att uttrycka sig 

själv är ett grundläggande personligt och socialt behov (Berglund 2000 s. 17–77). 

 

Enligt Berglund (2000) grundas upplevelsen av egenvärde genom att konstruera sig 

själv utifrån ett socialt kön. Identitet som kvinna eller man handlar om en livslång pro-

cess där man ständigt utvecklas utifrån de relationer bekräftelser och villkor man lever i. 

Det är viktigt att påpeka att vi alla är relationsorienterade och behöver bli bekräftade 

som människor och känna ett egenvärde. 

 

Ett socialpedagogiskt förhållningssätt stöder småbarnspedagogiken genom att vi med 

hjälp av socialpedagogiken kan se barnen som en del av samhället, som en del av en 

större gemenskap och helhet som nuvarande och blivande aktörer i samhällsgemenskap-

en. Ett socialpedagogiskt förhållningssätt innebär delaktighet och inkludering, att alla 

individer i en gemenskap känner sig delaktiga, att alla har möjlighet att påverka och att 
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alla känner sig sedda och bekräftade, det innebär att se varje individ och bemöta dem 

som de är (Madsen 2006 s. 7). 

 

Inom en socialpedagogisk diskurs ses inte individen som det onormala, det är samhället 

som bör anpassa sig enligt individen. ”Det är inte barnet, utan uppväxtvillkoren som är 

onormala. Detta måste medföra en socialpedagogik som arbetar mer generellt för att 

förbättra barn- och ungdomars uppväxtvillkor” (Eriksson & Markström 2000 s. 76–77). 

 

Det handlar om hur samhället ska intervenera i förhållande till individer och grupper 

som inte är kapabla att leva upp till normalitetsförväntningarna under de sociala villkor 

som råder (Madsen 2006 s. 52) 

 

Begreppet delaktighet förknippat med småbarnspedagogik förutsätter en historisk tillba-

kablick på vuxnas förändrade förhållningssätt till barn. Barn ses idag som aktörer i sam-

hällsgemenskapen. ”Då förskolan och skolan utgör en mötesplats mellan hemmets och 

samhällets synsätt bildar de en länk mellan samhällets mikro- och makronivå där olika 

helheter är relaterade till varandra och till specifika utvecklingsförlopp” (Pramling 

Samuelsson & Sheridan 2003 s. 70–72).  

 

Att vara delaktig innebär att en person medverkar och tar del i något och att hen känner 

sig som en del av en gemenskap. Ett styrande dokument för all småbarnspedagogisk 

verksamhet är FN:s Barnkonvention. Barnkonventionen slår fast att alla barn har grund-

läggande rättigheter till att bland annat bli respekterade och sedda som individer, bar-

nens rättigheter omfattar även rätten att uttrycka sig själv och sin åsikt samt rätten till att 

få vara delaktig i sitt egna lärande. Barns delaktighet är alltså både en styrande pedago-

gisk fråga och ett värde (FN:s barnkonvention). 

4.2 Normkritisk pedagogik 

De sociala och kulturella bedömningarna av människor bygger sig ofta på förfaranden 

där förväntningarna och kriterierna för vad som är önskvärt beteende eller varande av en 

person är inlagrade som sociala normer i det socialpedagogiska arbetet. Detta bedöm-

ningsperspektiv handlar om att professionella inom pedagogisk verksamhet exempelvis 
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aldrig bemöter barnen utan förväntningar och förutsättningar. Tvärtom möts barngrup-

pen och det enskilda barnet med bestämda förväntningar gällande deras beteende. Pro-

fessionella har vissa önskvärda föreställningar som barnen förväntas leva upp till, det 

innebär att personalen bemöter det enskilda barnet som representant för en förutbestämd 

människotyp snarare än som en unik individ. Det betyder att professionella handlar i 

förhållande till det enskilda barnet som tillhörande av en bestämd kategori vilket gör att 

barnen bemöts med mycket olika förväntningar (Madsen 2006 s. 103–107). 

 

Queerteoretiskt/-pedagogiskt perspektiv, maktkritiskt perspektiv, intersektionalitet, 

normmedvetenhet, synliggörande av normer, normkritiska perspektiv, feministisk och 

anti-förtryckande pedagogik – alla dessa begrepp kan förknippas med normkritisk peda-

gogik eller ett normkritiskt perspektiv. Ett normkritiskt perspektiv innebär frågeställ-

ningar som ”Hur kan vi utmana normer kring t.ex. kön utan att vi tar andra maktrelat-

ioner för givna?”, ”Hur kan intersektionella perspektiv omsättas i praktiken och hjälpa 

oss utvidga vad som anses vara viktigt att förändra?”, ”Kan man verkligen förändra 

heteronormativitet utan att prata om t.ex. sexuella minoriteter som grupp och utan att 

stereotypisera eller skapa en enhetlig gruppidentitet?” (Bromseth & Darj 2010 s. 11). 

 

Queerpedagogik är en jämförbar term med normkritisk pedagogik. Begreppet har an-

vänts både för att beskriva hur man kan utmana heteronormativitet i bl.a. skolan men 

också andra normer i en mer intersektionell anda. Intersektionalitet innebär ett analytiskt 

perspektiv för att uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skap-

as och upprätthålls i samspel mellan bl.a. etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, so-

cialklass, sexualitet och religion. Begreppet normkritisk pedagogik har fungerat som ett 

arbetsredskap för att påvisa hur olika normer samverkar och skapar maktobalanser inom 

olika pedagogiska fält samt hur man kan utmana dessa rådande normer. Vilka maktre-

lationer verkar utmanas och vilka förblir tysta och osynliggjorda (Bromseth & Darj 

2010 s. 13–39)? 

 

Normer för vad som är goda liv skapas bl.a. genom styrdokument, läromedel och soci-

ala aktiviteter i exempelvis skolvärlden eller i småbarnspedagogisk verksamhet. Hetero-

normativitet är baserat på principen om hierarkisk skillnad där vissa livsstilar privilegie-

ras medan andra systematiskt presenteras som avvikande, mindre önskvärda och mindre 
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värdefulla. Detta tar sig olika i uttryck och bidrar till att ett viss sorts ”normalt” liv 

framställs som det mest trovärdiga och naturliga sättet att leva. Även vissa privilegier 

kan åtnjutas av att höra till en norm. Undervisning både i grundskolan samt i småbarns-

pedagogisk verksamhet går ofta ut på framtidsnarrativ, vem barnen förväntas vara och 

bli då de blir vuxna. För att vara begriplig som människa ska man ”passa in” i rådande 

normer för bara en av två tillgängliga könskategorier. Normer för kön och sexualitet 

samspelar också alltid med andra skillnadsskapande kategorier. Socialklass, etnicitet 

och funktionsförmåga är bland de mest centrala skillnadsskapande kategorierna (Brom-

seth & Darj 2010 s. 29–31). 

 

De som anses vara fel enligt normen tvingas försvara och förklara sig och sitt andra 

norm-avvikande sätt att vara och leva. I slutändan handlar det om vem som anses vara 

mest värdefull och begriplig som människa och individ (Bromseth & Darj 2010 s. 31). 

 

Kunskap som utmanar traditionella maktstrukturer rubbar de diskursiva ramar vilka vi 

är vana vid att förstå verkligheten och oss själva i genom. Hur kan ojämlika maktförhål-

landen förändras i en lärandekontext? För den professionella är det ytterst viktigt och 

nödvändigt att ha en medvetenhet om dessa olika aspekter för att kunna anta ett norm-

kritiskt förhållningssätt och perspektiv på sitt arbete. Det innebär att fråga sig själv hur 

ens egna identitet, kulturella bakgrund och erfarenheter påverkar en själv, hur man själv 

tolkar och skapar mening. Vilka normer förmedlar jag? 

 

Starka emotionella reaktioner kan uppstå när en självklar och naturaliserad världsbild 

utmanas med andra tolkningar. Att synliggöra normer som priviligierar kan av vissa 

upplevas som provocerande (Bromseth & Darj 2010 s. 41). 

 

5 METODIK OCH ARBETSPROCESS 

Jag gick igenom olika metodalternativ och listade upp både för- 

och nackdelar i dessa, så att jag uti-

från den informationen kunde välja den lämpligaste datainsamlingsmetoden för mitt ar-
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bete. Metoder som litteraturstudie, observation, enkät och intervju stod på listan. Jag 

beslöt mig för litteraturstudie. 

 

I detta kapitel kommer jag att förklara litteraturstudie som datainsamlingsmetod och hur 

jag gick till väga då jag utförde informationssökning på webben.  

5.1 Litteraturstudie som datainsamlingsmetod 

Som grund för mitt examensarbete kommer jag att använda tidigare forskning inom äm-

net jag valt dvs genus och bemötande i småbarnspedagogisk verksamhet. Jag kommer 

att fördjupa mig i vetenskapliga artiklar och pro gradu avhandlingar. 

 

Avsikten med ett litteraturbaserat examensarbete är att utveckla och fördjupa sig i sitt 

utvalda ämne utifrån den kunskap och information som redan finns. Litteraturstudie in-

nebär inte att göra en fullständig genomgång av en forskning, utan fokuset skall riktas 

mot att problematisera och utveckla den information som redan tagits fram i forskning-

arna. ”Ett litteraturbaserat examensarbete använder text som sitt material. Text i detta 

sammanhang kan egentligen vara alla former av det skrivna ordet som finns tillgängligt 

och är offentligt” (Friberg 2006 s. 17–43).  

 

Då vi granskar teori och tidigare forskningar inom ett ämne bör vi ha ett kritiskt synsätt 

på den kunskap vi får utav texterna. Att göra en litteraturstudie kräver en viss medve-

tenhet och en kritisk bedömning av källorna. En granskning av vetenskapliga artiklar 

och andra källor innebär att ställa sig kritiskt till texten (Friberg 2006 s. 43). 

 

Vi bör alltid hålla dessa punkter i minnet då vi läser oss in på vetenskapliga artiklar och 

annan forskning: 

• Vilken form av litteratur är detta – vetenskaplig rapportering, lärobok, debatt-

bok, populärvetenskap eller något sådant? 

• Vem är ansvarig utgivare, och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidskrif-

ten i fråga? 
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• Vem/vilka är författaren/författarna – vilken kompetens har de, vilka värderingar 

har de, vilket perspektiv har anlagts, vilket mål har de haft?  

• När tryckes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för 

att förstå innehållet, av annan orsak? 

• Har texten blivit kvalitetsgranskad – av vem, i vilket syfte?  

• På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och profess-

ionell kunskap inom mitt ämnesområde? 

(Friberg 2006 s. 43) 

Ju mer källor jag har, desto mer djup får jag i min egna text. Då jag har granskat ett 

ämne från flera olika synvinklar har jag en bättre förståelse för innehållet av mitt ämne.  

 

Det sociala området måste förstås utifrån flera olika perspektiv och dimensioner. Vi för-

söker förstå individen i sin sociala kontext och hens relation till sin omgivning. Det so-

ciala området påverkas av sociala, psykologiska och kulturella processer. Det multidi-

mensionella perspektivet som krävs i arbete inom det sociala området kan ge oss mer 

förståelse för person-, omgivnings- och tidsdimensioner (Larsson & Lilja & Mannhei-

mer 2005 s. 26).  

 

Den teoretiska kunskapen handlar om det generella och allmänna och mindre om det 

specifika. Den teoretiska kunskapen tar sig i uttryck i begrepp och kan även kallas fak-

takunskap, det handlar om att förstå om, att och varför saker är just på ett visst sätt (Fri-

berg 2006 s. 17–43).  

 

En nackdel med att göra en litteraturstudie inom det sociala området är att vi inte kom-

mer lika nära människan som med t.ex. observation eller intervju. Vi kommer inte lika 

nära de riktiga situationerna då vi kan bedöma situationerna utifrån vår egen kunskap.  

5.2 Innehållsanalys som analysmetod 

Innehållsanalys är en metod som används för att vetenskapligt analysera dokument. Det 

finns två inriktningar inom innehållsanalysen: kvantitativ, och kvalitativ som beskriver 

ett valt fenomen och vilket jag använder mig av i detta arbete. Innehållsanalysen kan 
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dessutom ha två olika närmanden: manifest och latent. Med hjälp av manifest innehålls-

analys bearbetar och granskar forskaren materialet och dess innehåll samt beskriver det 

synliga och tydliga i textmaterialet. Med hjälp av latent innehållsanalys arbetar forska-

ren med vad materialet handlar om och gör en tolkning på basis av det som ligger 

bakom texten. I både manifest och latent innehållsanalys gör forskaren egna tolkningar 

av det granskade materialet. Genom att sätta innehållsanalysen i ett teoretiskt samman-

hang illustreras dess vetenskapliga idé t.ex. genom att den förknippasmed en vårdteori 

ifall ämnet skulle vara vårdvetenskap (Olsson & Sörensen 2011 s. 209–212). 

 

Enligt Tuomi & Sarajärvi (2009) består processen för innehållsanalys av följande punk-

ter:  

 

1. Avgör vilket material intresserar och gör ett ”starkt beslut” 

2.  

a. Gå igenom materialet, skilj åt och märk de saker som fångar ditt in-

tresse 

b. Allt annat blir borta från denna studie 

c. Samla ihop det märkta materialet och skilj det från det övriga materi-

alet 

3. Gruppera eller sätt olika teman på materialet 

4. Skriv en sammanfattning 

 

Det material man är intresserad av skall gå hand i hand med studiens syfte och forsk-

ningsproblemet. Allt annat skall lämnas bort. Tuomi & Sarajärvi (2009) menar att man 

ofta kan bli förvånad hur mycket intressant material den vetenskapliga världen har att 

bjuda på, det kan lätt leda till att det egna forskningsområdet blir för brett och svårt att 

greppa tag i. Därför bör det material som analyseras vara rätt så snävt (Tuomi & Sara-

järvi 2009 s. 92).  

 

Syftet är ofta att beskriva och förstå en annan persons upplevelser i någon viss studerad 

synpunkt. Inom ramen för den kvalitativa metoden beskrivs studerade situationer eller 

individer ur ett helhetsperspektiv (Larsson & Lilja & Mannheimer 2005 s. 91–92).  
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När det kommer till resultatets tillförlitlighet i en kvalitativ innehållsanalys används be-

greppen trovärdighet, beroende och överförbarhet. ”Hur vet man då att de egna resulta-

ten har något värde i förhållande till andras resultat eller hur andra har tänkt inom det 

aktuella forskningsområdet?”, ”Vilka dimensioner och perspektiv har de andra forskar-

na använt sig av i sina studier för att jämförelse eller analys ska kunna göras?” Frågan 

om vilket perspektiv en forskare har i sin undersökning syftar på den synpunkt som fe-

nomenet beskrivs ifrån, exempelvis om det är ett mikro- eller makroperspektiv. I en 

kvalitativ forskning är det viktigt att tolkningen av det material som representerar verk-

ligheten är valid. Validitetsfrågan i tolkande av ansatser grundar sig på forskarens filo-

sofiska uppfattning (Olsson & Sörensen 2011 s. 209–212). 

5.3 Etiska aspekter 

I en litteraturstudie blir vissa forskningsetiska aspekter viktigare än andra. Skribenten 

får till exempel inte förfalska data genom att framföra presenterad information eller te-

ori som sin egen. Skribenten får inte heller hålla tillbaka eller ändra på resultat som hen 

får fram i sin undersökning. Det är viktigt för oss att betrakta forskningsresultat från en 

synvinkel där vi kan vidga vyer för andra och ta upp nya aspekter för forskningar i 

framtiden. Det är även viktigt att se till att ingen person eller folkgrupp blir kränkt ge-

nom framtagen information, det gäller att förhålla sig neutralt till framtagna data i texten 

samt framföra framtagen teori, data och information som tillförlitliga (Pehkonen & 

Väänänen-Fomin 2011 s. 235–251).  

5.4 Informationssökning 

Jag använde mig främst av databasen EBSCO Academic Search Elite, eftersom den är 

mest bekant för mig av alla databaser. Jag använde mig även av Sage och Science-

Direct.  

 

Jag sökte vetenskapliga artiklar på EBSCO Academic Search Elite med följande sökord: 

gender, gender sensitivity, gender stereotypes, daycare, kindergarten, preschool, appro-

ach, care, attitude, boys, girls, early childhood. Jag avgränsade sökningen till åren 1998 
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– 2018 och valde Full text för att underlätta sökandet. Jag sökte även på Google Scholar 

efter finsk- och svenskspråkiga avhandlingar och hittade två mycket intressanta Pro 

Gradu-avhandlingar gjorda på Åbo universitet och Helsingfors universitet: Lasten le-

ikkiä – sukupuolitietoinen näkökulma päiväkodin arkeen (Alasaari 2013). Denna avhan-

dling är skriven i samarbete med Opetus- ja kulttuuriministeriö och Naisasialiitto Unio-

ni ry:s Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa – tasa-arvoinen kohtaaminen päi-

väkodissa, projektet jag hänvisade till i kapitel 2. Den andra avhandlingen går under ti-

teln Tasa-arvoinen varhaiskasvatus? Tapaustutkimus sukupuolesta ja tasa-arvosta päi-

väkodin arjessa (Teräs 2010). Från sökningen på Google Scholar valde jag även följan-

de artikel för analys: Gender Flexible Pedagogy in Early Childhood Education (Warin 

& Adriany 2015). Sökorden jag använde på Google Scholar var gender roles, gender-

norms, gender identity, gender sensitivity, kindergarten, preschool, early childhood edu-

cation, daycare, attitudes, perceptions, approach, teacher och gender stereotype.  

Följande artiklar är hämtade från Taylor & Francis Online och ScienceDirect via Hel-

singfors universitet och inkluderade i analysen: Early preschool environments and gen-

der: Effects of gender pedagogy in Sweden (Shutts & Kenward & Falk & Ivegran & 

Fawcett 2017) och Early childhood educators’ reflections on teaching practices: the 

role of gender and culture (Dewar & Servos & Bosacki & Coplan 2013).  

För analys valde jag även dessa artiklar: Beyond Mars and Venus: The role of gender 

essentialism in support for gender inequality and backlash (Skewes & Fine & Haslam 

2018), Pedagogical professionalism and gender in daycare (Timmerman & Schreuder 

2008), Gender sensitive teaching: A reflective approach for early childhood education 

teacher training programs (Zaman 2007). 

Jag fick flera tiotusen träffar med alla sökord jag använde. Jag valde att kontrollera 

närmare 20 artiklar vars rubriker och sammandrag efter en snabb genomblick verkade 

passa in i temat för mitt arbete. Senare valde jag att granska 16 artiklar. Till slut exklu-

derade jag 8 artiklar av dessa 16 och valde 8 artiklar för vidare analys. De exkluderade 

artiklarna valdes bort på följande grunder: artikeln besvarade inte mina forskningsfrå-

gor, artikeln passade inte in i temat jag valt för detta arbete, en artikel av de 16 valda 

artiklarna var äldre än 10 år gammal, forskningen var inte gjord i Europa, Skandinavien, 

USA, Kanada eller Australien, artikeln fokuserade mest på lek eller på genus från en 

synvinkel av hur barn upplever genus istället för att fokusera på vuxnas bemötande av 
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barn ur ett genusperspektiv. Jag hade inga noggrannare kriterier för inkluderingen av de 

8 artiklarna annat än att de skulle passa in i temat och besvara mina forskningsfrågor, 

vara skrivna i ett sk. ”västerländskt land” (där kulturen mest påminner om den egna jag 

lever och arbetar i) och vara skrivna inom ca 10 år. Sökande av vetenskapliga artiklar på 

databaser var svårare än jag trodde upplevde jag eftersom det på engelska inte finns en 

passande motsvarighet till orden bemötande på svenska eller kohtaaminen på finska.  

 

Artiklarna är presenterade och numrerade i alfabetisk ordning i bilaga 1.  

 

6 ANALYS OCH RESULTAT 

I detta kapitel presenterar jag teman och temagrupper som kommit fram i min analys av 

mitt utvalda material. Jag hittade ofta och regelbundet uppkommande teman som binder 

artiklarna samman. Temata gick att kategoriseras enligt samhällets roll och den profess-

ionellas roll i ett barns liv eftersom dessa två var de synligaste och största temagrupper-

na. 

 

Följande teman har jag grupperat enligt samhällets roll i ett barns liv: makt, maktförhål-

landen, maktstrukturer, social hierarki, heteronormativitet, stereotypier, normer, hege-

moni, jämlikhet, jämställdhet, kultur, miljö, samhällsstrukturer, essentialism, segregat-

ion, social kategori, dikotomi, biologiskt argument och religiös diskurs. Dessa teman 

syftar starkt till hur samhälleliga strukturer såväl som politiska ideologier och perspek-

tiv påverkar våra liv och hur vi ser på världen runtomkring oss. Vi lever idag i ett allt 

mer polariserat samhälle. Vårt samhälle präglas av djupt inrotade kulturella strukturer 

som grundar sig i biologisk fördelning av hane och hona. De uppräknade temata kom 

fram i texten i form av en upplevelse av otillräcklig information bland personal inom 

småbarnspedagogisk verksamhet. Genussensitivitet är mycket aktuellt i dagens små-

barnspedagogiska verksamhet, men trots allt upplever personal att de inte får tillräckligt 

med utbildning och information gällande ämnet, de flesta upplever resursbrist då de inte 

har möjlighet att förverkliga och planera sin verksamhet så att verksamheten skulle följa 

en genussensitiv linje. I artiklarna syns tydligt ett samhälle där jämställdhet inte har ut-

rymme att växa och utvecklas. Då genusfördelning kan urskiljas i sociala relationer barn 
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i mellan tyder det på hur mycket barn i själva verket påverkas via vuxna av samhällets 

förväntningar och attityder. I artiklarna kan vi se hur barn snabbt lär sig att förstå sitt 

egna samt andra barns acceptabla genusrelaterade beteende och således filtrerar sitt 

egna sätt att vara. Detta syftar tydligt på de rådande omedvetna förväntningar som bar-

nen snabbt läser av oss vuxna. 

 

Dessa följande teman har jag grupperat enligt den professionellas roll i ett barns liv: 

självreflektion, individ, normkritik, medvetenhet, omedvetenhet, professionell utveckl-

ing, den professionellas roll, professionell identitet, förväntningar, pedagogisk profess-

ionalism, bemötande, självmedvetenhet och kritisk självreflektion. I artiklarna lyfts 

starkt fram hur den vuxna individen dvs den professionella är påverkad av samhällets 

strukturer, normer och förväntningar bl.a. utifrån de ovannämnda maktstrukturerna och 

politiska perspektiven. Det är det förhållande som en professionell har till samhället 

samt hur detta syns i den vuxnas förhållande till barnet som står i centrum i de grans-

kade artiklarna. Barnet påverkas direkt av de kulturella och samhälleliga faktorer vux-

nas attityder och synsätt är präglade av. Detta syns särskilt bra i artiklarna som omed-

vetna ”inbakade” förväntningar som kan lyftas fram i t.ex. kommunikationen och väx-

elverkan vuxna och barn i mellan bl.a. i situationer där vuxna är i maktposition och har 

en möjlighet att styra barnet enligt samhällets normer påvisar forskningarna.  

 

Artiklarna jag hänvisar till i följande kapitel är numrerade enligt tabellen där materialet 

är presenterat i alfabetisk ordning i bilaga 1. 

6.1 Samhällets roll 

Samhället spelar en stor roll i våra allas liv och påverkar våra synsätt samt de perspektiv 

vi har på oss själva, varandra och på vår omgivning. Synsätt, perspektiv, strukturer, ide-

ologier, attityder, maktförhållanden och maktstrukturer påverkar oss omedvetet men 

alltid direkt. Vi överför omedvetet men också ibland medvetet dessa perspektiv till de 

allra känsligaste aktörerna i samhället – barnen.  

 

Perspektiv som könsdikotomi (5), maskulin hegemoni (1), könsessentialism (4) (5) (7) 

och heteronormativitet är synsätt som vi alla på ett eller annat sätt påverkas av. Dessa 
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synsätt överförs till barnen genom kommunikation och förväntningar. Dikotomi är ett 

tankesätt där maskulinitet och femininet definieras genom varandra och som varandras 

uteslutande motpoler. Tankemodellen ignorerar det faktum att varje kvinna har en man 

och varje man har en kvinna i sig och att det finns personer som känner att de är mitt i 

mellan dessa två. Essentialism, alltså essenstänkande innebär en uppfattning om att alla 

människor har en egen speciell essens som inte går att ändra på. Essensen är ofta bun-

den till kön. Personen tolkas genom de förväntningar samhället har på t.ex. könet hen 

representerar. Med hegemoni menas tendensen hos dominerande kulturstrukturer att för-

söka förstärka intrycket av enighet genom att förtrycka alternativa och avvikande åsikter 

och tankar. Ett annat skadligt tankesätt som ofta förekommer i småbarnspedagogisk 

verksamhet är ”boys will be boys” (5) där pojkar alltid förlåts för våldsamt och utåtage-

rande beteende eftersom det anses höra till essensen av att vara pojke. Detta är ett bra 

exempel på könsessentialism. Samhället påverkas även av djupt inrotade kulturella 

strukturer.  

 

Även sociala relationer barn i mellan spelar en stor roll i uppfattande av vad som är ac-

ceptabelt könsrelaterat beteende. Barn lär sig redan i en väldigt tidig ålder att koda sitt 

egna- och andras kön. Barn lär sig förstå detta då vuxna framhäver och poängterar hur 

viktigt det är att passa in i en viss förutbestämd norm, detta ofta omedvetet (3). Katego-

risering av kön i stereotypiska grupper bromsar jämställdhetsutvecklingen i samhället 

och påverkar samt stöder på långa loppet segregationen (1) (6).  

 

Biologiskt argument och religiös diskurs är samhälleliga faktorer som upprätthåller en 

polariserad syn på kön och genus (7). Det är viktigt att som professionell lyfta fram hie-

rarkier och maktförhållanden samt binäritet och stereotypier för att få syn på problemen 

för att kunna utmana dem i sitt arbete (1).  

 

De könsnormer som råder i samhället problematiseras inte tillräckligt i utbildning av 

professionella inom småbarnspedagogik, också resursbrist är ett oroväckande stort pro-

blem i småbarnspedagogisk verksamhet och en av de flera upplevda orsakerna till att 

personalen inte har möjlighet att förverkliga genusmedveten pedagogik. Resursbrist ex-

empelvis hindrar enigheten i en gemensam pedagogisk linje på småbarnspedagogiska 

enheter. Fastän småbarnspedagogisk verksamhet grundas på olika styrdokument och 
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projekt ser praktiken ofta mycket annorlunda ut. I ett starkt polariserat samhälle blir 

barnen inte erbjudna samma möjligheter att förverkliga sig själv, således skuggas bar-

nens grundläggande rättigheter. Det råder en illusion om att jämställdhet redan har upp-

nåtts på samhällets olika plan, däremot påvisar forskningar att det i själva verket inte 

stämmer (1) (5).  

6.2 Personalens roll 

Genussensitiv pedagogik koncentrerar sig på den professionella och innebär ett aktivt 

medvetet förhållningssätt till sig själv och sin omgivning (1). Personalens roll och an-

svar är mycket betydelsefullt då en stor del av barnen idag spenderar nästan största de-

len av dagarna på daghem och är i ständig växelverkan med pedagoger och annan per-

sonal. Det är just i den värdefulla växelverkan barnet tar åt sig de rollmodeller som den 

professionella förmedlar antingen omedvetet eller medvetet (3). Som professionell inom 

småbarnspedagogisk verksamhet bör man fästa speciell uppmärksamhet på sina egna 

attityder och värderingar samt hur man förmedlar dem framåt i sitt arbete. Det gäller att 

fråga sig själv ”vad står jag för och hur påverkar det barnen/mina klienter?” (5). Ett 

kritiskt förhållningssätt till sin omgivning samt självreflektion och en kritisk självmed-

vetenhet står i nyckelposition för utveckling av professionell identitet. Vi är oftast 

omedvetna om de attityder vi förmedlar åt barnen samt hur vi bemöter barnen i daglig 

kommunikation och interaktion (1) (2) (6). Genom att kritiskt granska sitt eget förhåll-

ningssätt bemöts barnen med mindre stereotypier, individen bakom könet lyfts fram och 

personalen kommer närmare barnen (2). Det är viktigt för den professionella att se indi-

viden och personens (barnets) äkta intressen och tankar samt att ställa dem i centrum, 

barnet ska ses som aktör. Genussensitiv pedagogik öppnar för större möjligheter för 

barnet (1). 

 

Professionella inom småbarnspedagogisk verksamhet bemöter barnen olika beroende på 

barnets kön, den professionella har ofta könsstereotypa förväntningar på barnet (1) (3) 

(5). Professionella använder omedvetet eller medvetet sin maktposition och begränsar 

således barnen bl.a. genom att planera utrymmen på ett sätt som stöder en essentialistisk 

syn på barnet. Vissa leksaker ses vara bundna till ”flick-lekar” och förväntas hållas i ett 

utrymme då ”pojk-leksaker” fritt får röra sig runt omkring på daghemmet. Detta speglar 
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en historisk symbolik. Flickor förväntas dela med sig när pojkar ensamma får behålla 

leksaker och leka med dem var de vill. Flickor förväntas även lämna sina egna behov 

för andra. Flickor kan även ses få mindre uppmärksamhet än pojkar som beter sig på 

samma sätt. Det ses som mer allmänt acceptabelt för flickor att gå över normgränser än 

för pojkar. Då en pojke leker ”flick-lekar” tar han ett steg neråt i hierarkin då mannen 

kulturellt och historiskt sätt är på toppen av makten och makthierarkin i samhället. Å 

andra sidan har professionella inom småbarnspedagogisk verksamhet mindre tolerans 

för livliga och högljudda flickor, det förväntas ett snällt och lugnt beteende av flickor 

men inte samma av pojkar. Detta syftar till en könsessentialistisk syn på pojkar som en 

skild grupp, ”boys will be boys”. Professionella inom småbarnspedagogisk verksamhet 

har alltså en stor roll för att lekarna ska utvecklas, genusmedveten eller genussensitiv 

pedagogik innebär att mångsidigt prova på nya saker som barnet annars inte skulle 

prova på. I fria sociala lekar med flera lekande barn kan rollfördelning urskiljas. Huvud-

roll i leken får den som leken socialt passar bäst för med tanke på könet, huvudrollen i 

situationer ges lätt till pojkar. Barn som tar åt sig socialt otypiska lekar blir ofta i 

skymundan, den som går i mot könsnormen görs osynlig, det är en stark och snabb ef-

fekt på att som professionell använda sin makt för att visa att barnets ostereotypa bete-

ende inte passar in. (1). Småbarnspedagogisk verksamhet är en kvinnodominerad 

brasch, detta kan ses leda till en större koncentration på stereotypiska flickaktiviteter 

(6), därför är det viktigt av professionella att utveckla och presentera barnen flexibla och 

mångfaldiga könsroller samt att utvidga roller (1) (7). 

 

Beröm i olika former förekommer ofta i daghems-vardagen. Beröm är nödvändigtvis 

inte alltid tolkbart med beröm, utan syftar mer på normkategorisering. Personal beröm-

mer barn på olika sätt för olika saker beroende på barnets kön. Ett problematiskt tanke-

sätt förknippat med genussensitiv pedagogik är att alla barn är eller ska sättas på samma 

linje, individualismen i verksamheten blir skuggad och barnens egna röst hörs således 

inte i planeringen eller förverkligande av verksamheten. Illusionen om att verksamheten 

redan är jämställd och misstolkningen av ”vi är alla samma och lika värda” kan stå i 

vägen för utveckling och hindrar förverkligandet av barnens rättigheter då möjligheter 

och skyldigheter skiljer sig beroende könet (5). Informationsbrist om genussensitivitet, 

resursbrist samt den stora skillnaden mellan uppfattningen av teori och praktik upplevs 
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som de största utmaningarna i förverkligandet av en genussensitiv småbarnspedagogik 

(1) (5) (8). 

6.3 Sammanfattning 

Barn bemöts olika i småbarnspedagogisk verksamhet beroende på barnets kön, personal 

förväntar sig olika slags beteende av barnen utgående från barnets kön. Personal i små-

barnspedagogisk verksamhet berömmer flickor och pojkar på olika sätt och begränsar 

ofta omedvetet barnens identitetsutveckling t.ex. genom organisering av utrymmen och i 

kommunikation.  

 

Samhället har en stor betydelse i småbarnspedagogisk verksamhet. Attityder och för-

väntningar, både medvetna och omedvetna, överförs från oss vuxna rakt till barnen. Vi 

förmedlar samhällets heteronormativa synsätt genom daglig kommunikation med bar-

nen. Dessa snäva synsätt på kön och genus och vad som är acceptabelt könsrelaterat be-

teende begränsar barnets identitetsutveckling, lärande samt rättigheter.  

 

Detta upplevs bero på informationsbrist både i studierna och i arbetslivet, resursbrist, 

samt skillnaden på tolkad teori och praktik. Även en rådande illusion om att småbarns-

pedagogiken och samhället redan är tillräckligt jämlik och jämställd påverkar genus-

medveten pedagogik i småbarnspedagogisk verksamhet. Enligt grunderna för planen för 

småbarnspedagogiken (2016) ska småbarnspedagogiken i Finland vara genussensitiv.  

 

På vilka sätt bemöts då pojkar och flickor olika i småbarnspedagogisk verksamhet?  

Pojkar beröms i allmänhet mer än flickor samt får mer positiv uppmärksamhet. Däremot 

blir en flicka som följer ett könsstereotypiskt beteendemönster ofta osynlig av persona-

len i gruppen. Flickor bemöts ofta med negativ eller neutral uppmärksamhet då pojkar 

får mer personligt beröm. Ojämlikt bemötande av barn tar sig i uttryck på flera olika 

sätt. Exempelvis får flickor ofta beröm för sitt utseende och för hjälpsamhet, det förvän-

tas ett tyst och snällt beteende av flickor vilket för med sig att flickor ofta blir osynliga. 

Pojkar beröms däremot ofta för sina kognitiva prestationer, klokhet och modighet samt 

uppmuntras till fysisk aktivitet. Pojkar beröms dessutom med namn och får berömmen 

som en del av en uppmaning. Exempelvis beröms flickor i matsituationer för att de upp-
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fört sig bra i bordet och pojkar för att de överhuvudtaget ätit. Pojkar lyfts fram och står 

ofta i centrum för uppmärksamhet. Då den vuxna känner barnet kan berömmet nå dju-

pare då den vuxna känner igen och vet vad som krävts av barnet för att utföra det som 

beröms. Flickor anses utvecklas snabbare och behöver därför inte lika mycket stöd i 

t.ex. påklädning, detta är ofta en förklaring för ett sådant agerande där flickor inte får 

samma uppmärksamhet som pojkar i en daghemsgrupp. Pojkar får mer hjälp utan att be 

om det eftersom det anses vara mer acceptabelt för en pojke att inte vara lika skötsam 

som flickor i allmänhet. I finländsk kultur ses dessutom bussighet och självständighet 

som en styrka och fördel. Självständighet kan dock krävas i vissa fall för tidigt av vissa 

barn. Flickor blir osynliga och måste klara sig självständigt då pojkar samtidigt inte får 

chansen att öva sig på självständighet. Således upprätthålls en positiv essentialistisk bild 

av pojkar som mindre ansvarsfulla. Att se flickor och pojkar som skilda grupper och 

definiera barnets behov enligt barnets kön stöder inte barnets naturliga identitetsutveckl-

ing (5).  

 

Hur reflekterar professionella kring genus? Enligt forskningar upplever personal i små-

barnspedagogisk verksamhet att de inte varken under sin studietid eller i sitt arbetsliv 

fått eller får tillräckligt med information om genusmedveten/-sensitiv pedagogik och 

bemötande. Professionella tror ofta att bemötandet i deras arbete redan är jämlikt och 

jämställt, det tros ofta att alla barn ska ställas på samma linje för att uppnå jämställdhet, 

genussensitivitet förstås ofta som detta. Personal har ofta en uppfattning av sig själva 

som väldigt jämställda då forskningar påvisar att arbetet inte i själva verket är genussen-

sitivt. I sådana fall är tyngdpunkten på självmedvetenhet väldigt stor. Skillnaden mellan 

tolkad teori och praktik är stor, självklart. Men då flera professionella inom småbarns-

pedagogisk verksamhet upplever arbeta med allt större resursbrist blir klyftan i mellan 

mycket större.  

 

Professionellas roll förekom i nästan alla analyserade artiklar. Även samhällets och den 

egna kulturens betydelse för den professionellas personliga människo- och världssyn 

togs upp i de flesta artiklar. Omedvetenhet, självmedvetenhet och kritiskt förhållnings-

sätt visade sig stå i centrum för största delen av artiklarna som valdes för analys.  
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7 DISKUSSION 

I detta kapitel kommer jag att redovisa för hur jag upplever att arbetets frågeställningar 

blivit besvarade, hur den teoretiska referensramen går att knyta ihop med forskningsre-

sultaten samt hur jag upplever att examensarbetets syfte uppnåtts.  

7.1 Metoddiskussion 

Metoden för detta arbete valde jag på basis av vad som passade mig och mitt arbetssätt 

bäst. Litteraturstudie som metod, och dessutom utan ett arbetspar, lämpade sig bäst för 

mig eftersom jag är självständig och målmedveten. Jag har en egen arbetsrytm och där-

för upplevde jag det lättare att arbeta ensam med en litteraturstudie. Ämnet genus i 

småbarnspedagogisk verksamhet kändes naturligt eftersom det är ett ämne jag person-

ligt tycker är mycket intressant och viktigt. Ämnet är både aktuellt, nytt men trots detta 

ett relativt utforskat ämne. Att hitta artiklar som berörde genus och bemötande och dess-

sutom småbarnspedagogisk verksamhet i sk. västerländska kulturer samt allt detta från 

den professionellas synvinkel var ändå svårare än vad jag trodde. Efteråt tänker jag att 

observation skulle varit ett bättre metodval eftersom jag nu inte kom lika nära ämnet i 

sin riktiga miljö. 

 

Slutligen bestämde jag mig för att inkludera åtta artiklar i min analys. Dessa åtta artiklar 

behandlade genus ur olika synvinklar. Jag plockade ut ofta uppkommande teman ur ar-

tiklarna och grupperade dem i två grupper, samhällets roll och personalens roll. Dessa 

roller syftar på den roll samhället har på professionella/personal i småbarnspedagogisk 

verksamhet och den roll den professionella har på barnet i småbarnspedagogisk verk-

samhet.  

7.2 Slutdiskussion 

Syfte med detta arbete är att öka professionellas förståelse för ett genusmedvetet små-

barnspedagogiskt arbete. Enligt grunderna för planen för småbarnspedagogiken (2016) 

skall småbarnspedagogiken i Finland vara genussensitiv. Forskningar påvisar ändå att 

småbarnspedagogiken i självaverket inte är det. Ojämlikt bemötande förekommer obe-
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roende i vardagliga situationer på daghem. Frågeställningarna i detta arbete är följande: 

På vilka sätt bemöts flickor och pojkar olika i småbarnspedagogisk verksamhet? och 

Hur reflekterar personalen i småbarnspedagogisk verksamhet kring genus? 

 

Fokus i detta arbete ligger på de professionella i småbarnspedagogisk verksamhet. I 

bakgrunden ligger fokuset på genusmedvetenhet och genus i allmänhet, som teoretisk 

referensram för detta arbete valde jag socialpedagogik, normkritisk pedagogik samt be-

mötande. Arbetet utgår från att barnet och individen alltid skall stå i centrum då man 

som professionell bemöter ett barn och t.ex. planerar verksamhet. Ett ojämlikt bemö-

tande stött av könsnormativa förväntningar begränsar barnets möjligheter till lärande 

och en frisk identitetsutveckling. Den teoretiska referensram jag valt för mitt arbete stö-

der mina forskningsfrågor samt arbetets resultat. Genom att stöda individen samt genom 

att ta hänsyn till hen som en aktör i samhällsgemenskapen kan en allt större delaktighet 

nås, där alla känner sig bekräftade och sedda samt där individens behov tas i beaktande. 

Ett normkritiskt perspektiv ifrågasätter samhällsstrukturer och hjälper oss således lyfta 

fram maktförhållanden där individer inte har rum att utvecklas. Tyngdpunkten ligger på 

individens förhållande till samhället samt barnets förhållande till den vuxna och hur 

dessa samspelar sinsemellan. Det gäller att som professionell fästa uppmärksamhet på 

sina egna värderingar, sätt att bemöta andra och omedvetna förväntningar på barnen 

samt att fundera hur dessa signaleras via arbetet till barnen.  

 

Jag valde åtta vetenskapliga artiklar för analys. Dessa artiklar behandlade temat genus i 

småbarnspedagogisk verksamhet från olika synvinklar eller allmänt genus och kön i 

samhället. Jag delade in artiklarna i temagrupper enligt teman och begrepp som uppkom 

i artiklarna. Temata är grupperade enligt samhällets roll- och daghemspersonalens roll i 

ett barns liv. Dessa två temagrupper går att förknippas med ett socialpedagogiskt för-

hållningssätt då jag i forskningen granskar individens förhållande till samhället samt 

dess delaktighet i samhällsgemenskapen.  

 

Jag upplever att jag fått svar på mina frågeställningar i detta arbete. Dock kunde jag ha 

gått mer in på djupet i detta arbete för att få en bättre helhetsbild. Jag hoppas att detta 

arbete kan användas som inspiration för fortsatt forskning i form av t.ex. observation i 

småbarnspedagogisk verksamhet eller som ett stöd för professionella inom småbarnspe-
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dagogisk verksamhet. Mitt förslag för fortsatt forskning är att fördjupa sig i hur genus-

sensitivitet och genusmedvetenhet ser ut i finländsk kultur samt vilka effekter en genus-

sensitiv pedagogik har på barn under uppväxten.  
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BILAGA 1 

 

ARTIKEL SYFTE METOD RESULTAT 

(1) Alasaari, 2013 

Lasten leikkiä – 

sukupuolitietoinen 

näkökulma päivä-

kodin arkeen 

Hur genus syns i 

vardagen i små-

barnspedagogisk 

verksamhet. 

Videofilmning av fri 

lek samt andra var-

dagliga situationer på 

2 kommunala daghem 

i Helsingfors under 

12 dagar. Tyngdpunkt 

på personalen. 

Oberoende av styr-

dokument och mål-

sättningar är varda-

gen mycket genus-

delad.  

(2) Dewar & Ser-

vos & Bosacki & 

Coplan, 2013 

Early childhood 

educators’ reflec-

tions on teaching 

practices: the role 

of gender and cul-

ture 

Hur personalens 

uppfattningar om 

genus och kultur 

påverkar bemötan-

det och arbetet i 

småbarnspedagogisk 

verksamhet. 

Webb-formulär och 

intervju för personal 

inom småbarnspeda-

gogisk verksamhet i 

Kanada. I undersök-

ningen deltog 41 pro-

fessionella i åldern 28 

– 62 varav alla hade 2 

– 41 års erfarenhet 

inom småbarnspeda-

gogisk verksamhet 

Tre centrala teman 

uppkom kring själv-

reflektion som pro-

fessionell inom 

småbarnspedagogisk 

verksamhet: profess-

ionell utveckling, 

kritisk självmedve-

tenhet och kritiskt 

tänkande. Den 

självreflektiva pro-

cessen är värdefull, 

den bidrar till en 

möjlighet att kritiskt 

reflektera kring sin 

professionella iden-

titet och bemötande 

av klientgruppen. 

(3) Shutts & 

Kenward & Falk 

Hur påverkas barn i 

åldern 3 – 6 av soci-

En mätning i form av 

uppgifter för barnen 

Barn som deltog i 

genusneutral små-
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& Ivegran & 

Fawcett, 2017 

Early preschool 

environments and 

gender: Effects of 

gender pedagogy 

in Sweden 

ala miljöers synsätt 

på genus.  

samt observationer i 

skillnaderna på bar-

nens synsätt på genus, 

förhandsförväntningar 

och stereotypier mel-

lan barn som deltog i 

genusneutral små-

barnspedagogisk 

verksamhet och barn 

som deltog i *vanlig 

småbarnspedagogisk 

verksamhet. I under-

sökningen deltog 8 

barn, 50 från *vanligt 

daghem och 30 från 

genusneutralt dag-

hem.  

barnspedagogisk 

verksamhet hade 

mer intresse i att 

leka och närma sig 

obekanta barn av ett 

annat kön än vad de 

själva är. Genusneu-

tral pedagogik 

sänkte barnens för-

måga att dela in 

andra barn i könska-

tegorier. 

(4) Skewes & Fi-

ne & Haslam, 

2018 

Beyond Mars and 

Venus: The role of 

gender essential-

ism in support for 

gender inequality 

and backlash 

 

Hur könsessential-

ism påverkar jäm-

ställdhet i samhället.  

Frågeformulär för 

slumpvis utvalda 

vuxna i åldern 18 – 

64 i Danmark och 

Australien. 

Könsessentialister 

var mest benägna att 

reagera och bemöta 

starka och ostereo-

typa kvinnor nega-

tivt. Könsessential-

ism leder till en allt 

större segregering 

mellan könen. 
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(5) Teräs, 2010 

Tasa-arvoinen 

varhaiskasvatus? 

Tapaustutkimus 

sukupuolesta ja 

tasa-arvosta päi-

väkodin arjessa  

 

Hur förverkligas 

jämställdhet samt 

hur kön och genus 

utspelar sig i varda-

gen i småbarnspe-

dagogisk verksam-

het. 

Innehållsanalys av 

videomaterial samlat 

under tre morgnar av 

en daghemsgrupp i 

huvudstadsregionen 

(Finland) samt genom 

att utföra temainter-

vjuer med tre stycken 

pedagoger från perso-

nalen. Barnen var i 

åldern 3 - 5. 

Personal inom små-

barnspedagogisk 

verksamhet bemöter 

och t.ex. berömmer 

flickor och pojkar 

olika.  

(6) Timmerman & 

Schreuder, 2008 

Pedagogical pro-

fessionalism and 

gender in daycare  

 

I vilken utsträckning 

stereotypier om 

kvinnlig personal i 

småbarnspedagogisk 

verksamhet sam-

manfaller med per-

sonalens egna tankar 

och erfarenheter om 

deras egna arbete. 

83 socialpedagogik-

studenter från Neder-

länderna deltog i 

undersökningen ge-

nom att fylla i ett 

frågeformulär. Stu-

denterna var prakti-

kanter i socialpeda-

gogiskt arbete med 

barn.   

Resultaten stödjer 

inte den binära ste-

reotypa representat-

ionen av kvinnors 

yrkesmässiga och 

personliga egen-

skaper som en mot-

svarande bild av 

dessa praktikanters 

åsikter om sitt arbete 

i småbarnspedago-

gisk verksamhet. 

(7) Warin & 

Adriany, 2015 

Gender Flexible 

Pedagogy in Ear-

ly Childhood Ed-

ucation  

 

Hur kan genusflexi-

bel pedagogik för-

verkligas i praktiken 

i småbarnspedago-

gisk verksamhet.  

Forskningen är base-

rad på två olika inter-

vjubaserade studier, 

en genomförd i ett 

indonesiskt daghem 

och den andra med 

svenska pedagoger. 

Könsbestämd praxis 

i småbarnspedago-

gisk verksamhet är 

förankrad i pedago-

gernas indirekta ge-

nusuppfattning på-

verkad av större so-

ciopolitiska diskur-
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ser. 

(8) Zaman, 2007 

Gender sensitive 

teaching: A re-

flective approach 

for early child-

hood education 

teacher training 

programs 

 

Får studenter i små-

barnspedagogik till-

räckligt med utbild-

ning i genussensitivt 

bemötande? 

Frågeformulär för 

studenter inom små-

barnspedagogik om 

hur de själva upplever 

sitt egna arbete då det 

kommer till bemö-

tande av flickor och 

pojkar. 

Infusion föreslås av 

icke-

könsdiskriminerande 

tillvägagångssätt 

genom ett reflekt-

ionsbaserat obser-

vationssystem som 

ska ingå i en obser-

vationskurs. Detta 

hjälper studenter i 

småbarnspedagogisk 

verksamhet att en-

gagera sig i självre-

flektering om attity-

der och förväntning-

ar av pojkar och 

flickor och effekten 

av dessa attityder 

och förväntningar på 

undervisningen. 

Tabell 1. Presentation av materialet 

*Vanlig småbarnspedagogisk verksamhet syftar på den form av småbarnspedagogik 

som erbjuds i de flesta daghem både på kommunal och privat nivå. 
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