
Annika Johansson
Högskolan i Halmstad
Magisterprogram i Aktionslärande
Juni 2007

Genusmedveten pedagogik i förskolan

–

aktionslärande en möjlig väg

Handledare Eli Moksnes Furu
Tromsø universitet
Examinator Ole Olsson
Högskolan Halmstad



2

Sammanfattning

Jag har i denna uppsats skrivit om hur mitt arbetslag på förskolan med hjälp av aktionslärande

som metod har startat ett förändringsarbete mot ett mer genusmedvetet pedagogiskt arbetssätt.

Syftet var att vi pedagoger skulle få syn på vårt agerande och bemötande gentemot flickor och

pojkar. I läroplanen står det att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och

könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla

förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. En central fråga var

hur man kan bryta invanda mönster. Vi i arbetslaget har genom litteraturstudier och

handledning fått en gemensam grund för vårt arbete. Genom att utgå från aktionslärande som

modell för förändringsarbetet har vi arbetat med att konstatera – analyser – konstruera. Vi

använde skuggning som metod för att få syn på vårt bemötande mot flickor och pojkar i

hallen. Genom reflektion analyserade vi observationerna och kom vi fram till hur vi kan

förändra. Det viktigaste i processen har varit pedagogernas möjligheter till ostörd

reflektionstid. Vi har fått möjlighet att reflektera utifrån våra olika erfarenheter kring

begreppet genus och hur vi kan utveckla ett genusmedvetet arbetssätt på vår förskola. Ett

förändringsarbete är en lång process som vi startat genom att fokusera på en liten del av vår

verksamhet nämligen påklädningstillfället i hallen. Vi upprättade detaljerade handlingsplaner

om hur aktionen skulle gå till. Genom aktionen i hallen har vi lärt oss hur vi kan använda

påklädningstillfället till en strukturerad genusmedveten pedagogisk kvalitetstid genom bland

annat kompensatorisk träning för flickor och pojkar. Det kan synas som om vi förändrat en

liten del av verksamheten men jag är övertygad att det kan sprida sig till andra delar av vårt

arbete. Vi har nu fått ett verktyg, aktionslärande, att använda oss av.

Jag har varit den som analyserat och dokumenterat processen genom detta arbete.

Nyckelord: aktionslärande, genusmedvetenhet i förskolan, reflektion
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1. Inledning
Detta inledande kapitel kommer att handla om bakgrund till valet av ämne för min uppsats.

Jag är genuint intresserad av frågor kring jämställdhet. Jag har lång erfarenhet från arbete med

barn i förskoleåldern och ser att de stereotypa mallarna för flickor och pojkar ökar snarare än

minskar. Jag har beskrivit mitt syfte med uppsatsen och kommit fram till en frågeställning att

arbeta med.

Bakgrund
I många år i mitt arbete i förskolan har jag träffat på de högljudda pojkarna som tar plats och

upptar mycket av pedagogernas tid och tankar. De ”bråkiga” pojkarna som får många

negativa tillsägelser och diskuteras mycket i arbetslaget. Vad ska vi göra med Kalle? Jag har

också träffat de tysta flickorna som tålmodigt jobbar på och väntar på att få lite tid och

uppmärksamhet av en pedagog. Det är sällan pedagogerna ställer samma fråga om de ”snälla”

flickorna. Vad ska vi göra med Lisa? Måste det vara så att flickor ska vara tysta, snälla

hjälpsamma och tålmodiga medan pojkar ska vara högljudda, pratiga, bråkiga och impulsiva?

Vi sorterar barnen i första hand efter kön och förväntar oss att barnen ska leva upp till de

normer och mallar som gäller. I läroplanen för förskolan står klart att vi pedagoger ska

motverka traditionella könsmönster.

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem
bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt.
Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i
förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan
begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Lpfö -98 s 8)

Hur kan vi arbeta för att förverkliga den skrivningen? Jag tror att aktionslärande kan hjälpa

oss pedagoger att se vilka mönster som finns på vår förskola och hur vi kan arbeta för att

förändra de mönstren vi inte är nöjda med. Genom reflektion kan vi komma fram till

förändringar som leder oss närmre målet.

Är det så att flickor och pojkar i förskolan har möjlighet att utveckla alla sina förmågor utan

hänsyn till kön? Har vi tagit reda på det? Kan vi se i kvalitetsredovisningarna om vi lever upp

till denna skrivning i läroplanen? Vi pedagoger i förskolan har ett tydligt uppdrag som det är

vår skyldighet att genomföra. Vi skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Hur

gör vi det på vår förskola? Vilka könsmönster representerar vi för barnen? Vi måste fundera

över våra egna tankar och uppfattningar i ämnet. Vi måste gå till botten med vårt sätt att

bemöta flickor respektive pojkar. Framför allt måste vi ta reda på hur det ser ut på vår
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förskola. En viktig aspekt är att alla i arbetslaget måste vilja förändring. Vi måste sträva mot

samma håll. Vi måste våga pröva och ge oss ut på kanske svag is.

Jag vill ta reda på om vi i vårt arbetslag bidrar till att flickor och pojkar får samma möjligheter

till att utveckla sina förmågor. Om det inte är så kan vi förändra vårt arbetssätt mot en mer

genusmedveten pedagogik? Jag har följt mitt arbetslag i den process som sätter fokus mot

jämställdhetsfrågorna. Det är en lång process som startat och som vi hoppas kan förbli vår

ledstjärna även sedan mitt skrivande är avslutat.

I Falkenbergs kommun har politikerna satt upp ett prioriterat mål för förskolan omkring

jämställdhetsarbetet i förskolan. Genom detta har vi pedagoger inom förskolan deltagit i

närverksträffar ledda av en anställd processledare och en resursperson i jämställdhetsarbete.

Jag och en pedagog i mitt arbetslag har under hösten och våren deltagit i dessa träffar. Detta

har naturligtvis resulterat i en mängd frågor och funderingar kring jämställdheten på vår

förskola. Att vi behandlar flickor och pojkar olika är helt klart även om vi inte alltid tror så.

Måste det vara så?

Enligt statistiska centralbyrån är 93 % av de anställda inom förskolan kvinnor (2006). Kan det

vara så att genom att vi är en enkönad personalgrupp befäster och bekräftar vi de traditionella

könsmönstren? Det är kvinnor som tar hand om och fostrar de minsta barnen. Det är kvinnor

som med sin historia och sina erfarenheter styr och leder det pedagogiska arbetet inom

förskolan. Att kunna bryta mönster som bestått under lång tid är inte en lätt uppgift. Det krävs

att vi går till botten med våra egna föreställningar. Hur tänker och tycker jag om dessa

ställningstaganden? Vi måste höja vår medvetenhet om hur vi bemöter och agerar mot flickor

respektive pojkar.

Den första frågan som vi måste ställa oss är. Vill vi förändra något? Om vi tittar på vårt

uppdrag i läroplanen finns det ju egentligen bara ett svar. Vi kan inte välja! I läroplanen står

klart och tydligt att vi ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Nästa steg

måste bli att ta reda på hur det ser ut på just vår förskola. Och att sedan sätta upp strategier om

vad vi ska göra och hur vi ska gå tillväga. Det är detta som vi i arbetslaget har arbetat med

under två terminer.

Förskolan finns i ett litet samhälle, 2,5 mil från kommunens centralort. Arbetsmarknaden i

området präglas av jordbruk, handel och vårdyrken.
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Det finns en förskoleavdelning för barn 1-3 år och en för barn mellan 4 år och 6 år. Processen

jag skildrar i detta arbete handlar om arbetslaget på avdelningen för 4-6 åringarna. Vi har

under denna termin haft tillgång till handledning av en genuspedagog. Hon har varit med och

drivit vår process. Hon har bland annat sett till att vi håller fokus på just genusperspektivet.

Hon har hjälpt oss genom att ställa relevanta frågor utifrån resultatet på våra observationer.

Hon har varit en person som stått utanför vårt arbetslag och kunnat förhålla sig neutral i

processen. Arbetslaget på förskolan består av tre förskollärare. Pedagogerna har olika lång

erfarenhet av förskoleverksamhet från 4 år till som längst 34 år. Arbetslaget har i nuvarande

konstellation arbetat ihop denna termin.

Syfte
Syftet med min aktion är att mitt arbetslag ska utveckla vår förskoleavdelning i ett

genusperspektiv. Jag ville att vi i arbetslaget skulle ha fokus mot ett mer genusmedvetet

arbetssätt. För det krävs kunskap genom litteraturen. Det är också viktigt att hela arbetslaget

aktivt deltar i förändringsarbetet. På förskolan arbetar vi i arbetslag tillsammans med

barngruppen. Det är viktigt att vi tillsammans har gemensamma mål som är väl förankrade i

arbetslaget. Som underlag för aktionen krävs systematiska observationer av vår verksamhet.

Dessa observationer ska vi analysera och genom reflektion komma fram till vilka förändringar

i vårt arbetssätt vi ska genomföra (aktion).Vad kan/ska/måste vi göra?

Frågeställning
Vad krävs för att bryta ett invant mönster? Den frågan är väldigt viktig och central om vi ska

kunna utveckla förskolan i ett genusperspektiv. Att ha ett genusperspektiv på verksamheten

innebär att vi skaffar oss kunskaper om vad genusordningen innebär på vår förskola. Med den

kunskapen analyserar vi verksamheten, vilka processer som förekommer mellan flickor och

pojkar. Det kan också vara att se hur barnen leker och med vad de leker. Är det styrt av

traditionella könsmönster? Det handlar om att använda ett genusmedvetet perspektiv för att

motverka traditionella könsroller och könsmönster och därigenom ge flickor och pojkar

samma möjligheter. Arbetslaget måste sträva mot samma håll och genom reflektion synliggör

vi våra egna uppfattningar och erfarenheter inom området. Vi måste gemensamt se på vårt

handlande och få syn på möjligheter att förändra arbetssättet mot en mer genusmedveten

pedagogik.

Därmed blir min frågeställning:

Hur kan pedagoger genom aktionslärande ändra arbetssätt för att utveckla förskolan i

ett genusperspektiv?
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2. Teori
Här nedan kommer jag att ta upp några teorier om aktionslärande och genus som jag anser

viktiga för det arbete vi genomfört på min arbetsplats om att förändra arbetssätt utifrån ett

genusperspektiv.

Aktionslärande
Genom mina studier kom jag i kontakt med aktionslärande. Här hittade jag det som jag länge

sökt i min praktik. I förskolan arbetar vi väldigt nära varandra i arbetslagen. Vi har stort

behov av att tillsammans utveckla och förändra vår verksamhet. Det kan inte vara så att var

och en kör sitt eget race. För att få en varaktig förändring som alla ställer upp på behövs just

de tankar kring förändringsarbetet som man får genom aktionslärande.

Aktionslärande kan definieras som en kontinuerlig lärande- och reflektionsprocess, som är
stöttad av kollegor och där intentionen är att uträtta något. (Tom Tiller 1999 s 63)

Aktionslärande är en ständigt pågående process med reflektionen som det viktigaste

redskapet. I reflektionen knyter vi ihop hur det är med hur vi tänker handla i framtiden.

Tiden är en viktig faktor. Man måste låta det ta tid och inte forcera fram förändringar. För att

förändringarna ska bli förankrade och hållbara måste vi använda oss av de olika stegen som

Tiller (1999) skriver om.

1. Vi konstaterar hur situationen ser ut genom observationer.

2. Vi värderar, analyserar det vi observerat. Är det bra/dåligt?

3. Vi förändrar, konstruerar utifrån våra resultat av analysen.

Detta resulterar i en ”aktion”, vi handlar. Genom reflektionen har vi plockat fram strategier att

handla utifrån. Jag anser att vi måste ge oss denna tid som krävs för att utveckla vår

verksamhet och sedan välja ut en liten bit i taget att observera, analysera och sedan agera. Vi

hamnar ofta i långvarigt prat om det vi vill förändra. Tiller kallar det för olika steg i

lärandetrappan.

På första steget talar vi löst om det vi erfar, på det andra ordnar vi våra personliga erfarenheter i
ord och begrepp, för att på det tredje steget koppla till andras ordnade erfarenheter. När vi
befinner oss på det översta trappsteget, knyter vi ihop de sammankopplade erfarenheterna med
relevant teori inom området. (Tiller 1999 s 44)
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Varje steg följer på föregående steg. Det betyder att det så kallade pratet är viktigt för att

kunna gå vidare i trappan och på så sätt få en bra utveckling i verksamheten. Problemet är att

vi ofta fastnar på första steget. Vi fortsätter att prata och prata och prata om samma problem

utan att sätta oss ner och reflektera över vad vi egentligen kan göra åt det.

Reflektion
Reflektion är en central del i aktionslärande. Vad står begreppet reflektion för?

Ordets ursprungliga betydelse:

Ordet reflektion härstammar från det latinska verbet ”reflectere” som betyder böja eller vände
(”flectere”) bakåt, tillbaka eller åter (”re”). Termen infördes ursprungligen i optiken för att
beskriva ljusets återkastande mot en blank vattenyta, en spegel eller liknande. Vi säger således
att ljuset reflekterar i vattnet eller spegeln.  (Bengtsson 1996 s.72).

Detta begrepp används numera ofta i den pedagogiska litteraturen som ett sätt att utveckla

verksamheten. Vi begrundar det vi erfarit och tillsammans med andra drar vi slutsatser om att

detta kan vi göra på ett annat och förhoppningsvis bättre sätt.

Reflektionen är på många sätt den bärande kraften vari erfarenheterna konverteras till lärande.
Reflektion är många olika saker, men det handlar enkelt om att tänka över och tänka igenom de
olika förhållanden som vi erfar. (Tiller, 1999 s.36).

Mikael Alexandersson (2004) menar att genom reflektion använder vi tanken flera gånger.

Tanken vänder ut och återvänder. Vi stannar upp och frågar oss hur vi varseblir. Vi tänker om

hur vi tänker. Alexandersson menar vidare att reflektion är ett medel för att utveckla den egna

kompetensen. Vi lär oss om oss själva, om varandra och om barnens agerande och lärande. Vi

får möjlighet att i tanken ställa oss frågor om det som hänt och dra slutsatser ur det. Kan jag

göra på något annat sätt? Efter det kan jag förändra för att göra det lite bättre nästa gång.

Reflektionen blir en brygga mellan våra tidigare erfarenheter och vår strävan efter att utveckla
och forma framtiden. (Alexandersson, 1994  s 164)

Först genom att man systematiserar och organiserar sina erfarenheter kan de bli

möjliga att reflektera över. Man kan då dra slutsatser om hur dessa erfarenheter är

relaterade till varandra. Alexandersson säger att genom reflektion förädlas

erfarenheterna och blir till ny kunskap.
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Alexandersson talar på föreläsningen 040225 att man kan se på reflektion som

olika nivåer av tänkande.

1. Som tänkande,; begrundan, meditation, tänkande, funderande

2. Som självreflektion; vänder sig mot sig själv, upptäcker sig själv, sitt jag

3. Som självförståelse; speglar sig själv i det egna yrket, självupptäckt

4. Som kritisk analys; att förstå sig själv och sina villkor i den struktur

man verkar

Pedagogen måste verkligen vända ut och in på sig själv och sina tankar innan hon kan uppnå

ett lärande genom reflektion. Arbetslaget som består av individer måste alla reflektera utifrån

den nivå hon uppnått. Ibland kan det vara svårt när vi inte kommit lika långt i vårt tänk. Detta

kan bero på många olika saker, tid i yrket, vilja att utveckla sin yrkeskompetens. Vi måste

inse att vi inte är och aldrig blir färdiga med vårt lärande i yrket eller som människa.

Tom Tiller skriver på liknande sätt kring begreppet reflektion.

 ”Reflektion är det viktiga ledet mellan det vi gjort tidigare och den framtida handlingen.”
(Tiller , 1999 s 63)

Vi ska naturligtvis använda det vi gjort tidigare för att lära oss något och bli lite bättre i

framtiden.  Men reflektion kräver möten människor emellan (Tiller, 1999). Det är mötet

mellan pedagogerna i arbetslaget som kan skapa ny kunskap. Var och en kan inte sitta på sin

kammare och tänka nya tankar utan tillsammans med andra kan man åstadkomma en djupare

reflektion och därmed nytt handlande. På förskolan har vi sedan länge arbetat nära varandra i

arbetslag och har därmed en möjlighet till att genom reflektion förändra och förbättra

verksamheten. Man får lyfta upp och ventilera sina tankar, ta två steg tillbaka, stanna upp och

sedan ett steg framåt. Det gäller dock att se till att tiden finns för att mötas.

Tiller talar i sin föreläsning 031021 om tre viktiga frågor arbetslaget kan använda när vi

reflekterar över vårt handlande.

• Hur är det?

• Hur blev det?

• Hur kan vi göra det lite bättre?

Tiller poängterar just vikten av de konstruerande frågorna. Här kan vi pröva oss fram i tanken

på alternativa handlingsmönster. Vi ställer oss frågor som: ”Tänk om vi kunde göra så här?”

Vi ställer upp visioner för vårt agerande. Vi prövar och förhoppningsvis blir det lite bättre.
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Mikael Alexandersson talar om samma sak på föreläsningen 040225 då han börjar med att

ställa den enligt honom viktigaste frågan: Vad går det hela ut på? Alexandersson menar att

varje pedagog bör ställa sig denna fråga. Hur många gör egentligen det?

Alexandersson talar också om hur vi kan hantera reflektionen i vår praktiska vardag. Han

ställer några viktiga frågor att utgå ifrån.

- Vad händer egentligen?

- Varför händer detta?

- Vad gör jag (vi) och varför gör jag (vi) detta?

- Varför gör jag (vi) inte på ett annat sätt?

- Varför uppfattar jag (vi) praxis så här?

Alexandersson (1994) beskriver olika inriktningar av reflektion som finns i

forskningslitteraturen (se t.ex. Van Manen 1977, 1990; Griffith & Tann 1992). Han menar

dock att de olika inriktningarna oftast går in i varandra och inte är avgränsade mot varandra

vare sig i tid eller rum.

– Först är den grundläggande reflektionsnivån det omedelbara och rutinmässiga

vardagstänkandet. Det kan vara om hur ett barn uppmärksammar en viss situation i vardagen.

Detta är en ganska snabb och kanske flyktig tanke.

– På den andra nivån fokuserar läraren olika praktiska tekniker och metoder för att försöka

uppnå vissa bestämda mål. Dessa mål är bestämda av andra än läraren själv. Det kan vara

vilket innehåll barnen ska tillgodogöra sig. Vad ska barnet kunna, vilka färdigheter behöver

barnet eller vilket arbetssätt är bäst just i denna situation.

– Den tredje nivån i reflektionen är mera komplex och uppmärksammar relationen mellan

principer för den praktiska verkligheten (underliggande teorier) och den praktiska

verkligheten i sig. På denna nivå sker reflektionen mer systematiskt. Både egna och andras

erfarenheter såväl som teorier vävs in på denna nivå. Man mer kritiskt granskar verksamheten

med hjälp av andra och teorier. Varför gör vi som vi gör? Vilka antagande stödjer vi oss på?

Vi börjar få syn på oss själva.

– Den fjärde nivån för reflektion är att reflektera över det egna medvetandet. Det innebär att

både uppmärksamma vad man reflekterar över i det egna arbetet och hur man reflekterar

över sitt arbete. Vad är det jag reflekterar över och varför just detta? Varför är det viktigt just

nu? Det blir ett sätt att reflektera över reflektionen, metareflektion.
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Bengtsson (1996) beskriver framför allt två former av reflektion; reflektion som tänkande och

reflektion som självförståelse. Han menar dock att som en möjlighet att utveckla vår

verksamhet måste vi använda oss av begreppet reflektion i betydelsen självförståelse. Vi

måste få syn på oss själva och skapa distans till oss själva i vår yrkesutövning. Bengtsson

skriver att med hjälp av reflektion som självförståelse kan pedagogen få kunskap om tre olika

slag av pedagogiskt värde.

1. Med hjälp av självreflektion kan läraren få kunskap om sin egen yrkespraxis.
2. Självkunskap gör det möjligt för läraren att ta ställning till sin egen praxis.
3. Självkunskap gör det också möjligt för läraren att undervisa om sin egen undervisning.

(Bengtsson 1996, s.77)

Även om det är en kompetent pedagog med lång erfarenhet och mycket vidareutbildning så

kan hon enligt Bengtsson inte nå de tre punkterna utan reflektion över sig själv och sin

yrkesutövning. Pedagoger utvecklar genom självreflektion en förmåga att sätta ord på sina

pedagogiska förmågor men också sina brister. Hon kan beskriva sitt eget agerande på gott och

ont och på så vis lära andra lära. Pedagogiska reflektionsmöten är här en möjlighet att lära av

varandra. Det förutsätter dock att pedagogerna har kunskapen om reflektion som verktyg.

Aktionslärande – aktionsforskning
Begreppen aktionslärande och aktionsforskning är starkt involverade i varandra.

Tiller skriver (1999) att man kan använda ordet aktionslärande för det som lärare gör i sin

vardag och aktionsforskning för det som forskare gör när de tillsammans med lärare forskar i

skolan. Han skriver att även om man gör åtskillnad mellan begreppen finns det många och

tydliga överlappningar och många gränsöverskridande. Men han betonar att det är bra om vi

knyter aktionslärande till lärarens forskande aktiviteter och aktionsforskning till det som

forskare vid universitet och högskolor bedriver.

När man som aktionsforskare följer en process i ett arbetslag är man samtidigt del i ett

aktionslärande. Forskaren finns bland de pedagoger som genom aktionslärande förändrar

verksamheten. Båda tar sin utgångspunkt i vardagens pedagogiska verklighet. Det är

praktikern som iscensätter forskningen.

Karin Rönnerman (2004) skriver att aktionsforskning tar sin utgångspunkt i praktiken. Det är

de pedagoger som är aktiva i undervisningen som tar initiativet till vad som ska förändras. Det

är de aktiva som ställer frågorna och agerar utifrån det de fått reda på under

aktionsforskningens olika faser.
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Aktion betyder aktiv handling, och man går som aktionsforskare in för att aktivt delta och

förändra i verksamheten. Man kan säga att aktionsforskare genomför en systematisk

reflektion över det som sker i vardagen. För att det ska kallas forskning skall det

dokumenteras och skrivas en rapport för att andra ska kunna ta del och lära sig något nytt från

aktionen.

Rönnerman skriver vidare

Sammanfattningsvis kan aktionsforskning kännetecknas av att praktikerns frågor leder
processen, processen innebär att en handling iscensätts, följs systematiskt och reflekteras över i
samarbete med en forskare. (2004, s 16)

Detta är ett intressant sätt att lyfta praktikerns kunskap och erfarenhet om sin vardag. Det är

ett fält som enligt min mening inte betonats eller tagits till vara. Praktikern och forskaren kan

tillsammans höja kompetensen och därigenom stärka utvecklingsarbetet i förskolan/skolan.

Christer Stensmo (2002) skriver att aktionsforskning är en cyklisk process. Den genomgår

fyra faser; planering, aktion, observation och reflektion. Detta kan i de flesta fall utmynna i en

ny planeringsfas, ny aktion osv.

Figur 1. Aktionsforskningens fyra faser

  (Stensmo 2002, s 53)

Den cykliska processen som Stensmo beskriver gör det lättare att förstå hur aktionsforskning

kan gå till. Han menar att det genomförs flera förändringar och utvecklingsarbete i skolan

men att de sällan systematiseras eller dokumenteras. Genom att benämna förändringsarbetet

för aktionsforskning ställs krav på systematik, dokumentation och reflektion. Stensmo skriver

att just dokumentation är viktigt och att projektet ska utmynna i någon form av rapport som

andra kan ta del av och lära sig något av.
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I planeringsfasen har jag ställt frågan, arbetar vi som läroplanen säger om jämställdhetsmålen.

Om inte vad behöver förändras. Genom reflektion ska vi komma fram till vad vi ska göra,

handla, för att komma till en förändring.

I aktionsfasen kommer vi att i små steg förändra vår vardag för att uppnå ett mer

genusmedvetet arbetssätt. Vi kommer att observera och dokumentera vad vi ser och gör.

Reflektionen kommer under hela processen vara den viktigaste källan till ny kunskap och

förändring.

Stensmo och Rönnerman använder begreppet aktionsforskning om det läraren gör. Tiller

använder begreppet aktionslärande men det handlar om samma sak.

Teori kring genus
Det första vi frågar efter när någon fött barn är blev det en flicka eller pojke. Vi vill gärna veta

det för att ha något att relatera till när vi pratar om barnet.

Det finns många begrepp i debatten om jämställdhet. Nedan finns några relevanta begrepp

definierade.

Jämlikhet: Rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället, t ex gällande
etnicitet, social bakgrund, sexuell läggning och religion.

Jämställdhet: Rättvisa förhållanden mellan män/kvinnor och pojkar/flickor.
Kön: Det biologiskt givna könet.
Genus: (av eng. gender) Tydliggör att relationen mellan könen, liksom ”kvinnliga” och

”manliga” beteenden, egenskaper, sysslor etc., inte är biologiskt givna utan historiskt,
kulturellt och socialt konstruerade (det konstruerade könet).

Yvonne Hirdman lanserade begreppet genus och genussystem 1988. De begreppen fick stor

betydelse för forskningen på hur kvinnligt och manligt skapas. Det har också varit viktigt för

hur maktförhållanden skapas mellan kvinnor och män. Genus betecknar det kulturella, sociala

och biologiska kön. Med ett annat ord det konstruerade könet.

Hirdman anser att genus är ett bättre ord än könsroller och socialt kön. Könsroller kan

uppfattas som om vi frivilligt tar på oss vissa roller utifrån vårt kön. Hirdman menar att vi

föds och växer upp i ett genussystem som redan har definierat vad som är kvinnligt respektive

manligt. Män och kvinnor hålls isär. Män och kvinnor har tillträde till olika områden där den

andre inte har tillträde, såsom olika arbeten och egenskaper. Genus är de föreställningar,

förväntningar, tolkningar och handlingar som förklarar vad flickor och pojkar sägs vara

utifrån sitt kön. Genus är att göra skillnad där ingen skillnad finns.

Hirdman anser att genus är ett bättre begrepp än kön eller uppdelning i ”manligt” och

”kvinnligt”.
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Så vill jag att ord som genus ska förstås och användas, som ett ord som gör att vi ser det vi inte
såg tidigare. Jag vill att man tack vare det begreppet ska se hur människor formas och formar
sig till Man och Kvinna. Och mer: hur dessa formeringar bildar samhälleliga avlagringar, ingår i
kulturens, politikens, ekonomins ”väggar” som bärande kolonner. (Hirdman 2001, s 11)

Hirdman talar vidare om Genuskontraktet som kan sägas vara en osynlig relation, en kulturellt

nedärvd överenskommelse gällande olika rättigheter och skyldigheter som åligger män

respektive kvinnor. Detta kontrakt kan man visserligen bryta men det skapar oftast svårigheter

för den som ger sig in på det. Att bryta mönster krävs mod och kan leda till utsatthet.

Genuspedagogiskt arbetssätt

Kajsa Svaleryd (2002) som tidigare arbetat på förskolan Björntomten har skrivit om hur man

kan arbeta med vad hon kallar ett genuspedagogiskt arbetssätt. Hon menar att pedagoger ofta

tror att de ger flickor och pojkar samma möjligheter. De måste lära sig att se hur det

egentligen ser ut först för att sedan gå vidare med förändringar. De måste också bli medvetna

om sina egna föreställningar om kön, jämlikhet, genus och jämställdhet.

Hon vill visa att det är möjligt att arbeta medvetet med att både bekräfta och stärka barnens

identitet som flicka eller pojke samtidigt som vi ger dem förutsättningar att gå utanför de

traditionella könsmönstren. För Svaleryd handlar det om att arbeta på bred front med ett

genusmedvetet pedagogiskt arbete. Hon skriver om fyra centrala punkter att fokusera. 1. Hon

anser att pedagogen måste bli medveten om hur de egna könsnormerna och värderingarna

påverkar det pedagogiska arbetet, val av innehåll samt bemötandet av flickor och pojkar.

Denna insikt är grunden för en förändring. Hon menar att de förhållningssätt, mönster och

praktiker, som formats under tusentals år, betraktas i dag av många som en naturlag. 2. Hon

anser vidare att vi måste synliggöra och granska de föreställningar vi pedagoger har om vad

som är kvinnligt och manligt. Dessa kanske inte stämmer med de intentioner som finns i

läroplanen. Vi måste aktivt arbeta med att enas om definitioner om vad vi menar med kön,

könsroller och genusstrukturer. Vi måste bygga en värdegemenskap så vi har samma

utgångspunkt för vårt förändringsarbete. 3. Hon anser att vi måste synliggöra, problematisera

och utveckla barnens föreställningar och könsmyter. Genom det kan flickor och pojkar få en

större självinsikt och genom det välja sin framtid utifrån sin egen vilja. 4. Vi pedagoger måste

använda metoder och material för att inom den ordinarie verksamheten skapa villkor för att

ge flickor och pojkar samma möjligheter till utveckling, kunskap, social kompetens, glädje

och utmaning, utan att hämmas av traditionella könsmönster.
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Svaleryd menar att det finns inga enkla och snabba vägar till en mer genusmedveten

pedagogik utan att vi pedagoger måste pröva oss fram och att vi öppet delar med oss av våra

erfarenheter. En viktig del i arbetet med jämställdhet är hur vi stärker barnens självtillit.

Svaleryd beskriver begreppen självförtroende, självkänsla och självtillit som vi ofta använder

oss av i förskolan som viktiga egenskaper.

Självkänsla är barnets upplevda egenvärde att vara älskad och accepterad. Självkänslan stärks

av bekräftelse, uppmärksamhet och uppskattning.

Självförtroendet bygger på det barnet är i andras ögon och den värdering barnet möter i

förhållande till det hon presterar. Självförtroendet påverkas av stöd, uppmuntra och

handledning. Det ger kraft att våga stå för sina åsikter och göra självständiga val.

Självtillit når ett barn när det har utvecklat självkänsla och självförtroende. Barn med en tillit

till sig själv kan mötas med bekräftelse och dessutom av utmaningar. Ett barn med utvecklad

självtillit kan acceptera sig självt och andra, har en medvetenhet om vad hon behärskar och

har en positiv bild av vem hon är.

För att de jämställdhetspolitiska målen som samhället eftersträvar ska kunna uppnås är det en

viktig uppgift för pedagoger att gå bortom de traditionella förväntningarna på de två könen.

Vidare säger hon att genus i arbetet som pedagog handlar om medvetenhet kring

föreställningar och omedvetna förväntningar på de bägge könen.

Kajsa Wahlstöm har som förskolechef i Gävle drivit jämställdhetsprojekt på förskolorna

Björntomten och Tittmyran. Hon har genom ett konsekvent och långsiktigt arbete tillsammans

med personalen arbetat fram ett genuspedagogiskt arbetssätt för förskolorna. Hon menar att vi

vuxna bidrar till att upprätthålla de diskriminerande mönster. Hon undrar om det enskilda

barnet har något val? Wahlström skriver att det är hög tid att vi erbjuder barnen ett brett

spektrum av roller och färdigheter, så de får chansen till att göra egna val. Vi ska inte byta

roller utan vidga dem.

Vi pedagoger har en skyldighet:
• att ta reda på hur verkligheten är, till skillnad från hur vi tror den ser ut
• att låta både flickor och pojkar träna samtliga färdigheter som krävs för att kunna utvecklas till

en komplett människa
• att medvetet bemöta flickor och pojkar olika för att vidga deras könsroller och färdigheter, för

att de senare i livet ska ha större valmöjligheter.
 (Kajsa Wahlström 2003 s 46)

Den första punkten innebär att vi systematiskt måste observera den verklighet som barnen

lever i på förskola. Vi måste i arbetslaget bestämma observationsmetoder som vi finner
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lämpliga för ändamålet. Vi måste reflektera över vad vi får syn på och utifrån analysen

handla. Ibland kan det innebära att vi måste dela barnen i flick- och pojkgrupper för att bättre

fokusera de specifika färdigheterna. Det kallar de på Tittmyran kompensatorisk träning.

Vi har i vårt arbetslag använt oss av boken ”Flickor och pojkar och pedagoger” av Kajsa

Wahlstöm som gemensam litteratur under vår process .

Genusmedveten pedagogik i styrdokumenten

I slutbetänkandet om jämställdhet i förskolan skriver Delegationen för jämställdhet i

förskolan om att det kan uppstå en viss förvirring av begrepp kring jämställdhetsarbetet i

förskolan. De menar att det begrepp som passar mest ihop med läroplanen är att förskolan ska

präglas av en genusmedveten pedagogik. Med begreppet genuspedagogik menar de en

medvetenhet om könsmönster som utöver pojkars och flickors handlingar också tar sig uttryck

i material, innehåll, arkitektur, mm som alla kan förstå i termer av kön och genus.

Det handlar om att använda ett genusmedvetet perspektiv för att motverka traditionella
könsroller och könsmönster och därmed ge flickor och pojkar samma möjligheter och lika stort
inflytande på verksamheten. Och det är vad läroplanen säger att förskolans personal ska sträva
mot. (Jämställdhet i förskolan Slutbetänkande av Delegationen för jämställdhet i förskolan,
2006 s 167)

De teorier jag ovan beskrivit har legat som grund för mitt arbete. Jag har utifrån det beskrivit

den process vi på förskolan genomfört under en termin. De har också funnits med mig i de

reflektionsmöten vi haft och på det sättet också blivit en del av övriga arbetslagets kunskap.

3. Metod
Att genomföra ett aktionsforskningsprojekt innebär enligt Tom Tiller (1999) en kontinuerlig

lärande- och reflektionsprocess. I denna process vill vi att något ska förändras. Vi vill

självklart att det ska förändras till det bättre. Bättre än vad för något? Vi måste alltså ta reda

på hur det är idag. Hur ser vårt arbete ut på förskolan när det gäller bemötande av

flickor/pojkar? Här nedan har jag beskrivit de metoder vi använt oss av under processen. Jag

beskriver också vilka övervägande vi gjort i valet av metod.

Loggbok
Varje person i arbetslaget fick i början av projektet en bok av handledaren.

 Skrivning ger en mental och kognitiv distans till myllret av dagliga erfarenheter. Skrivning har
en pedagogisk filterfunktion. Genom skrivandet silas det fram som aktörens synpunkt är
essensen, det viktigaste eller det mest kritiska……….När erfarenheterna är ”bokförda”, ligger
de där som skolans egen kom-ihåg-lapp. (Tom Tiller, 1999 s.64).
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Den var till för oss att skriva ner sådant vi under vardagen ser som intressant. Men det är

viktigt att vi avgränsar skrivandet till det skeende som vi fokuserar, i vårt fall

genusperspektivet på vår förskola.

Att föra loggbok är i det här sammanhanget detsamma som att man i slutet av en arbetsvecka,
en arbetsdag eller ett undervisningspass skriver ner sina tankar och funderingar på papper (helst
i en anteckningsbok av något slag), (Bjørndal 2002 s 61).

Det finns ett motstånd till att skriva ner vad vi ser, hör och tänker.

Ett argument är att vi inte har tid. Det som framkom var att det är svårt att komma ihåg att

skriva ner direkt vad som var intressant. Det måste bli en vana och kanske en rutin att ta sig

den tid det behövs för att skriva ner sina tankar. Vi var överens om att vi skulle se till att ta

den tid vi behövde för att skriva. Det ska vara en liten bok som är lätt att ha med sig överallt.

Annars är det lätt att man glömmer att skriva och att det då går för lång tid mellan det

upplevda och nedskrivandet. Ju snabbare man kan skriva ner den situation man tycker är

intressant ju bättre bild har man kvar av det upplevda.

Ett annat argument för att inte skriva är ovana att formulera sig i skrift. Vi tänker och tycker

mycket men att skriva ner det är svårt. Orden blir viktigare när vi ser dem i skrift. Det är

viktigt att vi tränar på att skriva ner våra tankar kring det vi gör. Genom att vi skriver har vi

tänkt två gånger om samma situation. Jag måste återkalla vad det var som hände, hur det

kändes och ev. hur jag kunde ha gjort. Att sedan ta upp situationen i arbetslaget och

tillsammans reflektera över vad som skett ger fler och nya tanka kring samma händelse.

Det vi skrivit i loggboken använder vi som underlag vid våra reflektionsmöten.

Observationer
Att konstatera hur det är på vår förskola var vår första utmaning. För att förändra och utveckla

till det bättre måste vi ta reda på hur det är. Val av observationsmodell var inte självklar. Vi

började med att ta reda på vilka olika alternativ vi hade. Det vi fått vetskap om i litteraturen

var observation, skuggning och filmning. Det beror på vad vi vill veta mer om? Vi bestämde

oss för att ta reda på hur vi fördelade vår tid mellan flickor och pojkar. Var det så att vi gav

pojkar mer tid än flickor? Vi ville också se om vårt bemötande var olika mot flickor

respektive pojkar? Vi bestämde oss för att observera detta. Hur skulle vi få reda på det?
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I pedagogiken brukar man uppfatta observation som en uppmärksam iakttagelse, dvs. att man är
koncentrerad på att försöka observera något som är av pedagogisk betydelse ( Bjørndal 2002 s
26).

Björndal menar att det finns två olika former av observation. Det är observation av den första

ordningen då någon utifrån observerar den pedagogiska situationen. Björndal menar att det

bidrar till att säkerställa högre kvalitet genom att observatören inte behöver splittra sin

uppmärksamhet på olika uppgifter. Den andra formen är observation av andra ordningen som

utförs av den pedagog som finns mitt i verksamheten. Observationen görs samtidigt med den

pedagogiska aktiviteten genomförs och är inte det primära.

Det vi här började med var observation av andra ordningen. Vi skulle samtidigt som vi var

aktiva i den pedagogiska vardagen observera densamma och vårt eget agerande.

Resultatet redovisades under reflektionsmötet. Vi konstaterade ganska omgående att detta inte

var en bra metod att observera våra kontakter med barnen. Dels var det svårt att komma ihåg

vilka barn man kontaktat och dels var vi för upptagna av vardagen för att skriva ner våra

observationer.

Vi fick alltså inte svar på våra frågor om hur mycket tid vi ger flickor respektive pojkar med

denna metod. Vi fick inte heller något svar på hur vi bemötte flickor och pojkar. VI fick leta

efter en annan och för ändamålet bättre observationsmetod.

Skuggning
Vi bestämde att vi skulle pröva oss av skuggning för att få svar på vår fråga. Med skuggning

menar jag här att en kollega har som sin uppgift att följa mig under en bestämd tid. Då ska

kollegan helt kunna ägna sig åt att observera vad jag gör. Det är vad Björndal benämner

observation av första ordningen. Vi begränsade skuggningen i tid och rum. För att träna

gjorde vi varsin provskuggning i annan barngrupp. Resultaten av dessa skuggningar finns inte

med i detta material eftersom de var avsedda för att träna upp vår förmåga på skuggning.

För att få ett jämförbart resultat är det viktigt att bestämma vad vi ska titta på när vi skuggar

varandra. Vi satte upp några punkter som vi enades om. Det var vilken typ av kontakter vi

hade med flickor respektive pojkar. Vi bestämde oss för att titta på + positivt bemötande och

– negativt bemötande. Vi skulle om möjligt också anteckna språkets karaktär, kroppsspråket,

miner mm.
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När man som vi skuggar en arbetskamrat är det extra viktigt att vi fundera över det som

Bjørndal (2002 s 141) benämner som ta i akt. Med det menar han att det är viktigt att vi gör

etiska övervägande när vi observerar en person. En pedagog som tar ställning till etiska

hänsyn låter sina observerande ögon styras av respekt för den enskildes integritet. En god

pedagogisk observation innebär att man försöker se till de faktorer som är av betydelse för det

vi vill lära mer om. Något som är av stor etisk betydelse för den observerade är hur materialet

används. Jag har klargjort för mina arbetskamrater att jag använder citat från inspelningarna

med fingerade namn. Inspelningarna förvaras hos mig och ingen mer än jag har tillgång och

möjlighet att lyssna på banden.

Reflektionsmöten
Reflektion är som jag tidigare skrivit ett centralt begrepp i aktionslärande. För att reflektera

över våra dilemman och observationer krävs möte mellan pedagogerna i arbetslaget. Möten på

arbetsplatsen kräver gemensam tid vilket vi i vanliga fall inte har. Jag tillsammans med

genuspedagogen tog upp dilemmat med vår rektor. Rektor gav oss klartecken att genom

vikarier lösgöra hela arbetslaget för möte dagtid. Detta att vi fick tillgång till ostörd tid ser jag

som oerhört om inte nödvändigt för att genomföra en förändring. Oftast är vi på förskolan

hänvisade till kvällsmöten. Efter en lång arbetsdag är vi inte lika alerta och koncentrerade

som vid möte dagtid. Vi har under våra reflektionsmöten haft tillgång till handledning av

genuspedagog (här kallad Eva) anställd av kommunen.

Reflektion är som Alexandersson (1994) säger en brygga mellan våra tidigare erfarenheter

och vår vilja att förändra och utveckla framtiden. Han säger att erfarenheterna förädlas genom

reflektion. Vi har under våra fem reflektionstillfällen vänt ut och in på våra tankar och

funderingar kring det gemensamma projektet att utveckla vår förskola i ett genusperspektiv.

Vi har alla i arbetslaget olika utgångspunkter att utgå ifrån. Vi är ett arbetslag på tre

pedagoger som dagligen samarbetar omkring vår barngrupp. Att vi alla har möjligheten att

reflektera omkring vårt arbetssätt är viktigt. Vi måste arbeta utifrån en gemensam arbetsplan

som ska vara starkt förankrad bland oss pedagoger. Då måste vi få möjlighet att reflektera

tillsammans. Tiller (1999) säger att reflektion kräver möten människor emellan. Det är just i

mötet pedagoger emellan som ny kunskap kan skapas.  Men det räcker inte att andra

människor finns tillgängliga. Möten mellan människor i en organisation måste också tas

omhand och arrangeras så att lärande kan ske. Tiller menar att här är arbetslaget en bra grund

för lärande genom reflektion.
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I reflektionsmötena är det viktigt att hålla fokus mot det vi gemensamt bestämt ska reflekteras

om. Här har genuspedagogen Eva varit till stor hjälp. Eftersom vi sällan har möjlighet till

gemensam tid kan det lätt bli praktiska organisationsfrågor som kommer upp. Då har Eva

lotsat oss tillbaka till genusperspektivet.

Det är också viktigt att dessa möten blir dokumenterade. Till att börja med bestämdes att jag

skulle skriva minnesanteckningar under mötets gång. Jag sammanfattade vår reflektion som

minnesanteckningar inför nästa möte. Jag kunde efter första mötet konstatera att detta var

svårt för att inte säga omöjligt. Jag skulle samtidigt delta i samtalet och skriva ner vad jag och

mina kolleger säger. Antingen blev jag upptagen av skrivandet så jag inte deltog i

diskussionen eller blev jag så engagerad i samtalet att jag inte antecknade. Det var framförallt

svårt att anteckna mina egna inlägg.

Jag valde att, efter samtycke från arbetslaget, i fortsättningen spela in våra reflektionsmöten

på band. Bjørndal (2002) skriver att ljud- och videoupptagningar rymmer två viktiga fördelar.

Den främsta är att man konserverar tillfället som annars skulle gå förlorat och aldrig bli

registrerat. Vårt minne påverkar inte inspelningen utan situationen finns kvar för våra öron

och ögon att ta del av. Han säger att inspelningarna gör det möjligt för oss att lyssna på om

och om igen. Den andra fördelen med ljud- och videoupptagningar är att den stora rikedomen

av detaljer blir bevarad.

Jag har lyssnat på banden vid ett flertal tillfällen. Jag har använt i mitt tycke relevanta

uppgifter från dem som jag sedan använt i min uppsats. Jag är medveten om att detta är ett

urval av mig som kan vara en källa till feltolkningar. Det är viktigt att man har förankrat valet

av observationsteknik i arbetslaget som ska observeras och dokumenteras. I vårt arbetslag var

vi överens om att ljudupptagningar var ett bättre val för reflektionsmötena än att skriva

minnesanteckningar.

Jag har nu redogjort för vilka metoder vi använt i vårt projekt för att utveckla förskolan i ett

genusperspektiv. Jag anser att de metoderna tillsammans kan bidra till att vi får syn på vårt

förhållningssätt till flickor och pojkar. Vi kan genom att analysera de observationerna ta fram

möjliga ”aktioner” för att närma oss frågeställningen. Genom loggbok och reflektion får vi del

av varandras tankar och bidrar därmed till varandras lärande. Med hjälp av dessa metoder lär

vi om oss själva, om varandra och om barnens agerande och lärande (Alexandersson, 2004).
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Aktionslärandeprocessen
Aktionslärande är som jag tidigare skrivit en process över en lång tid. Det är inget man klarar

av under några fortbildningskvällar. Det är en långsiktig process där hela arbetslaget bör delta.

Om vi vill ha en genuin och varaktig förändring/utveckling måste vi se till att det avsätts

tillfällen för arbetslaget. I förskolan är just det problemet för många arbetslag. Våra

arbetstider ska täcka upp hela dagen från 6.30 till 18.30 varje vardag året om.

Vi fick av vår rektor möjlighet att använda oss av vikarier i verksamheten för att frilägga

pedagogerna för reflektionsmöten. Vi hade fem tillfällen á 3 timmar under hösten 2006. Vi

fick också tid för läsning av litteratur i ämnet.

Jag vill här beskriva vår process på förskolan när vi började arbeta med aktionslärande kring

genusmedveten pedagogik.

Vi var alla oerfarna med att arbeta utifrån ett aktionslärande perspektiv, konstatera – analysera

– konstruera. Tiller (1999) skriver att vi måste konstatera hur det ser ut genom observation,

sedan analysera det vi sett genom bland annat reflektion för att kunna konstruera, förändra

utifrån vår analys.  Detta var ett nytt sätt för oss att utveckla vår verksamhet.

För att ta reda på vad vi skulle undersöka, analysera och konstruera ville vi sätta oss in i

litteratur om genus och få vägledning av genuspedagogen i kommunen som här kallas Eva.

Det är mycket som påverkar vårt förhållningssätt och synen på jämlikhet, kön och

genusbegreppet. Vi har olika lång livserfarenhet, politisk, social och etnisk bakgrund. Vi är

alla så att säga barn av vår tid.

Vi har under hösten 2006 haft fem möten där arbetslaget träffats tillsammans med

handledaren. Arbetslaget planerade 5 faser i vår aktion och där huvudvikten ligger på fas 4

och 5.

1. Litteratur om genus i förskolan; 2 Observation med hjälp av loggbok; 3 Skuggning som

metod för observation i skolan; 4 Skuggning som metod för observation i hallen på förskolan;

5 Igångsättande av kompensatorisk träning i hallen.

Min roll i arbetslaget och i processen
Jag klargjorde för mina arbetskamrater att jag skulle dokumentera vår process som en del av

mina studier i aktionslärande. Jag fick mina arbetskamraters godkännande.

Här måste poängteras än en gång hur viktigt det är att man har klargjort hur och till vad man

ska använda materialet. Inget för lämnas ut utan att först ha delgivit deltagarna i gruppen. Det

är mina arbetskamrater jag skriver om och de måste i fortsättningen ha fullt förtroende för

mig. De medgav mig rätten att använda materialet med förtroende och respekt för deras
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integritet (Bjørndal 2002).  Jag använder inte våra riktiga namn i redovisningen. Jag har givit

deltagarna namnen Lisa, Lena och Lotta. Det är bara jag som vet vem som är vem i

arbetslaget.

4. Aktion

Fas 1: Litteratur om genus i förskolan
Genuspedagogen Eva hade till det första mötet satt upp dagordningen.

Som gemensam utgångspunkt hade vi läst boken ”Flickor o pojkar och pedagoger” av Kajsa

Wahlström (2003). Litteraturen valdes utifrån förslag av genuspedagogen som ansåg att den

beskrev ett i hennes tycke bra sätt som ett arbetslag arbetat med genus i förskolan. Genom

litteraturen får vi gemensamma diskussionsämnen att utgå ifrån.

Genuspedagogen gick igenom olika begrepp som förekommer i den allmänna debatten

omkring jämställdhet. Vi fick ta del av olika begrepp som används omkring jämställdhet.

Hon visade på begreppet genus som vi tidigare knappast använt oss av. Genusbegreppet

lanserades av Yvonne Hirdman (1988). Genus står för det historiskt, kulturellt och socialt

konstruerade könet som jag har skrivit om på sidan 13 i uppsatsen. Eva pratade mycket om att

det gäller att ta på sig ”Genusglasögonen”. Vi kan lättare få syn på mönster om hur flickor

och pojkar som grupp behandlas om vi öppnar våra ögon för det och fokuserar hur könen

skildras i olika sammanhang. Överallt i samhället finns det uttryck för uppdelning i kön bland

barnen och vuxna. Hon bad oss titta i en leksakskatalog. Hur ser reklamens pojkar och flickor

ut? Jo, pojkarna är aktiva, utåtriktade och oftast ensamma på en bild. Flickorna är oftast

passiva, vårdande och två tillsammans. Vi ser mönstret överallt och vi är alla en del av det.

Stor del av mötet ägnades åt att diskutera boken ”Flickor o pojkar och pedagoger”.

I boken beskrivs hur en förskola ”Tittmyran” arbetade medvetet och enträget mot en

genusmedveten pedagogik. I boken beskrivs hur pedagogerna upptäckte det som de inte

trodde fanns på deras förskola. De fick syn på och tydliggjorde skillnaderna i hur flickor och

pojkar bemöttes. De synliggjorde hur olika tiden användes för flickor och pojkar. Det

framkom genom observationer hur pojkar tog plats och flickor fick vänta. Ja, raden på

exempel på hur olika de behandlade flickor och pojkar blev lång när de verkligen satte fokus

på frågan.

Där ställs också den viktiga frågan: Måste det vara så? Om det inte måste vara så vad

kan/ska/måste vi göra åt det?

Arbetslaget på Tittmyrans förskola ställde upp konkreta mål och strategier för att komma

närmare målet. Att bara konstatera att vi behandlar flickor och pojkar olika förändrar inget.
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Det är handlingen som är viktig. Vi får följa dem i deras arbeta med att bli medvetna om sitt

agerande i barngruppen. I boken beskrivs hur de genomförande förändringar utifrån sina

observationer för att arbeta mot läroplanens mål kring jämställdhetsarbete i förskolan.

Vi var överens om att det i boken fanns många episoder vi kände igen från vår förskola. Det

var många ”aha” upplevelser under läsningens gång. ”Precis så är det” var en vanlig

kommentar. Vi blev inspirerade av hur de på förskolan Tittmyran hade arbetat genusmedvetet.

Framför allt blev vi intresserade av vad de kallar kompensatorisk träning.

Kompensatorisk träning

Personalen på förskolan Tittmyran kom genom filmning av olika aktiviteter fram till att

pedagogerna bidrog till att ge pojkar och flickor olika roller. Det förväntades att pojkar har,

får eller tar vissa roller i gruppen medan flickor förväntas ta andra roller. De listade vilka

roller och förmågor som pedagogerna bidrog till att ge barnen.

Flickor

• leker nära vuxen
• leker i par
• tränas till anpassning och försiktighet
• beskrivs som hjälpsamma, duktiga, lydiga och snälla
• ges rollen som hjälpfröken
• får mycket kroppskontakt
• tränar finmotorik
• språket används till känslor, relationer och upplevelser
• tillgodoser andras behov
• är aldrig huvudpersoner, inte ens i sitt eget liv

Pojkar

• leker på distans från de vuxna, visar oberoende och självständighet
• leker i stora grupper
• har stark jaguppfattning, undviker svaghet, blir modiga
• tar för sig
• undviker kroppskontakt med vuxna
• ges mycket negativ uppmärksamhet
• deras språk handlar om mätbara ting, helst stora, och innehåller diverse ljud
• tränar initiativförmåga, grovmotorik, ledarskap och hierarki i lek och vuxenledda

aktiviteter

De hade upptäckt genom observation att flickor och pojkar fostras till att stärka det de redan

är bra på. De konstaterar att detta står i total motsats till vad läroplanen säger att vi ska göra.

Jämställdhetspedagogiken utgår från att barnen ska få tillgång till ett brett register av roller

och färdigheter. Alltså har alla barn rätt till det som det andra könet tidigare haft monopol på.

På Tittmyran såg de till att ge barnen rika tillfällen att träna det de inte var bra på alltså
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kompensatorisk träning. De utvecklade några strategier som de använde i den

kompensatoriska träningen för flickor och pojkar.

Stopphanden

Barn har svårt att vänta på sin tur. Det har vi alla varit med om. Barnet vill omedelbart berätta

för en vuxen och funderar inte på om den vuxne är upptagen med att lyssna på något annat

barn. Bara genom att be barnet vänta har pedagogen tappat koncentrationen på det första

samtalet. Hon har också sänt ut signaler till det första barnet att något annat är viktigare än

vårt samtal. Pedagogerna på Tittmyran såg i arbetet med genus att pojkarna på olika sätt tog

plats genom att t.ex. ställa sig före en flicka som väntar på sin tur. Pojkarna pratade oftast

högt och blev på så vis hörda och de vuxna vände sig till dem med en gång.

Personalen införde då stopphanden. De förklarade för barnen att när den vuxne sätter upp en

öppen hand mot ett barn så betyder det jag har märkt att du vill något men jag är upptagen nu.

Jag ska prata med dej när jag är klar.

Det är att visa respekt mot varandra och att inse att alla är viktiga.

Indelning i flickgrupper och pojkgrupper vid påklädning i hallen

På Tittmyran konstaterade de att i hallen läggs en hel del tid av dagen. Barnen tar av och på

sig flera gånger varje dag.  När 15-20 barn ska ut blir det lätt trångt, mycket ”tjat” och rörigt

med alla kläder mm. De ”snälla och tålmodiga” flickorna fick vänta tills pojkarna kommit ut.

Det verkade som pedagogerna ansåg det bra att få ut de ”stojiga och högljudda” pojkarna så

fort som möjligt för att sedan ha tid med de andra barnen.

Genom observationer kom de fram till att de sällan fokuserade det barn de hjälpte utan höll

samtidigt koll på vad de andra barnen hade för sig. De bestämde sig för att dela barngruppen i

en flickgrupp och en pojkgrupp för att kunna fokusera på kompensatorisk träning. Flickorna

kan tänka på sina egna behov, de behöver inte agera hjälpfröknar. Pedagogerna låter dem få

ha huvudrollen. De får höras och bli sedda. Syftet är att bekräfta dem som självständiga

individer.  Pojkarna övar språk och begrepp, får kroppskontakt och uppmuntras att hjälpa

varandra. Det blev bättre plats i hallen med inte så många barn samtidigt. De kunde fokusera

på det barn som behövde deras hjälp antingen det var en flicka eller en pojke.

De införde också ett påklädningsschema i hallen. De fotograferade barnens olika klädesplagg.

Tillsammans med barnen satte de upp de kläderna som var aktuella för dagen. Det ger

möjlighet till bra samtal om begrepp som först och sist, kallt och varmt, kroppsdelar, skillnad

på stövlar och kängor mm. Begrepp som framför allt pedagogerna hade sett att pojkarna
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behövde träna på. Barnen kan när de ska klä på sig titta på korten som är uppsatta och som är

aktuella för dagen. Utifrån det kan de mer självständigt se vad och i vilken ordning de ska ta

på sig. Tavlan fungerar för flickorna som en bekräftelse på det de redan kan. De blir med

andra ord ganska självgående. Pedagogen använder tillfället till att låta flickorna vara

huvudpersoner och varje flickas självständighet och gruppens gemenskap vävs ihop. Särskilt

viktigt är att flickor som tidigare hamnat i skymundan placeras i positiv fokus. Pedagogerna

kan föra samtal om vilka självständiga val de kan göra när de kommer ut med att fråga: ”Vad

skulle du helst vilja göra när du kommer ut.” Pojkarna kan titta på tavlan och själva se att

sockor och tröjan ska vara före galonbyxor och stövlar. Pedagogen kan fokusera hjälpsamhet

och begreppsbildning “Vad fint, Anton, att du knäpper Lars knappar”. Kajsa Wahlström

skriver att vi ska ge pojkarna positiv förstärkning och glädje och krympa tiden av förmaningar

och tjat. Vi ska ge pojkarna möjlighet till samtal, begreppsbildning, kroppskontakt, turtagning

och omsorg.

Ge ord för känslor och hjälpsamhet. Skapa positiv beröring när Arvids halsduk stoppas in under
kragen, och låta samtalet handla om varma öron och mjuk len kind. Så lätt är det. (Wahlström,
2003 s168).

Vi reflekterade omkring litteraturen som vi alla läst. Vi såg beröringspunkter med vår

verksamhet. Men vi visste fortfarande inte hur det såg ut på vår förskola. Enligt Tiller (1999)

ska man först konstatera hur det är för att kunna gå vidare med att analysera och konstruera

något nytt och bättre.

Fas 2: Observation med hjälp av loggbok
Efter reflektion tillsammans konstaterade vi att vi skulle sätta fokus mot de vuxnas lärande

kring genusmedvetenhet. Skall man förändra något är det sig själv och sitt beteende man kan

förändra. Vi ville alla bli bättre i vårt arbete att se och få syn på hur vi bemöter flickor och

pojkar. Vi ville bli bättre med att leva upp till läroplanens skrivning om jämställdhet.

Vi reflekterade mycket omkring våra olika förväntningar inför arbetet med genusmedveten

pedagogik. Vi enades om att vi vill hitta ett arbetssätt som stärker barnens självtillit. För att

kunna känna tillit till sig själv och göra självständiga val måste vi ge barnen möjligheter till

att utveckla ett brett spektra av färdigheter oberoende av kön.

Vi ville ta reda på hur det ser ut på vår förskola, dvs. konstatera – analysera – konstruera (se

sidan 7). Behandlade vi på vår förskola flickor och pojkar olika?  Att bara tro att så här gör vi
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eller inte är ingen bra utgångspunkt. Det fick vi klart för oss bland annat genom litteraturen.

Frågan blev då vad ska vi observera? Vad vill vi veta? Vilket område var viktigast för oss?

Hur skulle vi gå tillväga när vi observerade? Det fanns många förslag i boken. Vi tittade och

jämförde deras val och vad de sett för fördelar och nackdelar med de olika metoderna. I

metoddelen ovan har jag beskrivit våra övervägande vid val av metoder.

Vi var överens om att göra upp en detaljrik handlingsplan om vad vi ska genomföra till nästa

gång. Här använde vi oss av ”Elfte stegets” handlingsplan.

Elfte steget är en metodbok för praktiskt jämställdhetsarbete i förskola/skola av Charlotta

John och Pamela von Sabljar (2003). De skriver att första steget handlar om att lära sig se.

Här återkommer genusglasögonen. Vi ska kartlägga, observera vår verksamhet för att få syn

på mönster som vi vill bevara eller förändra. Elfte steget har utarbetat en handlingsplan som

vi använde oss av. I handlingsplanen ska man sätta upp konkreta mål som går att mäta.

På vår förskola ville vi från början ta reda på hur vi pedagoger fördelar tiden mellan pojkar

och flickor. Är det så att vi använder olika mycket tid till flickor respektive pojkar? Vi

funderade mycket på en bra och effektiv observationsteknik som kunde hjälpa oss att få syn

på vår fråga. Det var viktigt att vi praktiskt kunde genomföra våra observationer. Den vanliga

verksamheten skulle också fungera med allt vad det innebar. Vi bestämde oss för att notera

våra egna kontakter med barnen under två dagar. Under de dagarna skulle vi ha vår bok och

penna, i fickan, med oss hela tiden. Vi skulle notera vilken typ av kontakt vi hade med barnet,

om det var positiv eller negativ, tillsägelse mm. Vi använde oss av våra loggböcker för att

notera våra iakttagelser. En lista på alla barnen skulle skrivas ut för att underlätta

observationen.

Vi ville också observera barnens lek. Vad leker barnen? Var leker de? Med vem leker de? Vi

skulle här använda oss av digitalkameran för att få syn på banens lek. Genom kameran får vi

en ögonblicksbild av var barnen är, vad de leker med för material och med vem. Fyra olika

dagar under den fria leken skulle fotograferas. Under den fria leken väljer barnen själva vad

de vill göra och med vem.  Vi var noga med att göra en detaljerad plan på vem av oss

pedagoger som skulle fotografera de olika dagarna. Av erfarenhet vet vi att en extra

arbetsuppgift gärna försvinner om man inte är noga med att bestämma var, när, hur och av

vem det ska göras. Som avslutning gick vi igenom vår handlingsplan ( Bilaga 1).

Nu gällde det att i vardagen genomföra det vi bestämt. Vi skred förväntansfulla till verket.

Detta var något vi alla tyckte var intressant och viktigt.

Under de två dagar vi skulle notera våra kontakter med flickor respektive pojkar skulle vi

anteckna fortlöpande. Vi skulle alltså ha anteckningsboken med oss hela tiden.
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Resultatet redovisade vi för varandra på nästa reflektionsmöte.

Vi kunde snabbt konstatera att det inte var någon bra metod vi valt. Det var svårt att vara aktiv

i verksamheten och samtidigt anteckna sina kontakter med flickor och pojkar. Vi var för

upptagna av vardagen för att skriva ner våra kontakter vi hade med flickorna och pojkarna.

Jag tycker det var lite rörigt med plus och minus. Svårt att ha med boken plus en massa barn.
När vi var inne och lekte fungerade det kanske lite bättre, kanske för att det var nytt men sen var
det så att när man gick ut var det svårt. I skogen gick det inte alls (Lotta reflektionsmöte,
061010).

Jag tyckte inte det funkade för min del med plus och minus dagen. Jag försökte första dagen och
sen andra dagen fick jag helt enkelt stanna, då körde det ihop sig. I mitt huvud blev det för
rörigt, det blev helt enkelt för mycket.(Lena,  reflektionsmöte, 061010)

Jag tycker det var jättesvårt att anteckna, dessutom var det oklart vad plus och minus stod
för.(Lisa reflektionsmöte 061010)

På det vi skrivit kunde vi inte utläsa några bestämda mönster på hur vi bemötte flickor och

pojkar. Vi fick inte syn på om vi pratade mer med flickor eller pojkar eller vilka sorters

kontakter vi hade.  Vi reflekterade tillsammans över varför det blev så. Vi kom fram till att det

är mycket rutiner som stör oss i arbetet, framförallt på förmiddagarna. Det är svårt att

samtidigt som vi sitter och t.ex. äter skriva plus och minus i en bok. Det blir en konstig

situation som inte speglar verkligheten. Detta var alltså ingen bra metod.

Att fotografera barnens lek fungerade inte på grund av tekniska problem. Först krånglade

kameran och sedan datorn. Vi bestämde oss för att lägga det åt sidan och återkomma till

barnens lek vid ett senare tillfälle. Vi konstaterade också att det är svårt att fokusera på flera

åtgärder. Vi fokuserar oss på bemötandet och försöker hitta bättre observationsmetoder för att

få syn på vårt agerande.

Fas 3: Skuggning som metod för observation på skolan
Genom att notera våra egna kontakter med barnen kunde vi alltså inte se något mönster på att

vi behandlade flickor och pojkar olika. Är det så att vi behandlar dem lika? Det trodde vi inte

på bland annat utifrån litteraturen vi läst. På Tittmyran upplevde de samma förvirring i början

som vi upplevt. Vi måste fortsätta att titta på vår verksamhet men med en annan metod. Vi

hade sett olika möjligheter och övervägande som de gjort i litteraturen. Där nämndes

skuggning och filmning som effektiva metoder för observation av pedagogernas bemötande.

Vi bestämde oss för att pröva skuggning av varandra. Skuggning som metod kan sägas vara

en blandning av en observation av första och andra ordningen (Bjørndal 2002).

Eva, vår handledare, ansåg att det var bra att träna skuggning på någon annan arbetsplats än

vår egen. När man skuggar på sin egen arbetsplats har man mycket förförståelse av det som
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man ser. Det är mycket man tar för givet. Det är mycket vi indirekt vet och som kan påverka

oss. Det gäller att bortse från det vi ”vet” och fokusera på det vi verkligen ”ser” vid

observationstillfället.

Vi bestämde oss för att träna skuggning i tre olika klasser på skolan som finns i samma hus

som förskolan. Vi bestämde gemensamt vad vi skulle observera. Det gäller att ha några få

variabler att fokusera. Blir det för många är det svårt att se allt och framförallt anteckna allt.

Vi skulle observera antalet verbala kontakter från pedagogen till flickor och pojkar.

Vi skulle också försöka se på miner, kroppsspråk, ögonkontakter mm. Vi skaffade oss här en

bra erfarenhet inför skuggning av varandra. Det vi ska fokusera är skuggning av den vuxnes

bemötande och förhållningssätt gentemot flickor respektive pojkar.

Lena skuggade i en av pedagogen bestämd aktivitet. Det var en mycket lugn stund och det

gick lätt att anteckna det hon såg. Lotta skuggade under en gymnastiklektion. Det gällde att

komma ihåg att anteckna. Efter lektionen hade hon gärna samtalat med pedagogen för frågor

men det fanns inte tid till det. Lisa skuggade under en morgonsamling i en klass på skolan.

Det var en mer öppen diskussion som pågick. Det gick bra att anteckna antalet verbala

kontakter under samtalet bland de 20 eleverna. Hon konstaterade att man ser väldigt mycket

när man skuggar någon även sånt man inte är ute efter”.

Vi hade inte till detta tillfälle gjort upp något observationsschema som vi alla skulle använda

oss av. Det blev inte likvärdigt vid redovisningen. En pedagog hade klart antecknat med

siffror hur många kontakter det förekom medan de andra mer redovisade i stort vad de sett.

Genom att skugga någon annan hade vi sett att det var ett bra sätt att få reda på hur flickor och

pojkar bemöttes i skolan. Att överföra våra erfarenheter till förskolan såg vi inte som något

problem. Det gällde att hålla fokus mot det vi ville få reda på något om dvs. vårt bemötande

av flickor och pojkar. Vi hade märkt att det inte gick att ha för många variabler när vi

skuggade.

Fas 4: Skuggning som metod för observation i hallen på förskolan
Den plats där vi alla tre i arbetslaget upplever smått kaotisk är hallen. Hur kan vi använda

tiden för påklädning i hallen till ett genuspedagogiskt arbetssätt? Vi kan förbättra både

hallsituationen och genusmedvetenheten. Vi skulle använda oss av skuggning av varandra för

att få syn på vårt handlingsmönster just i hallen.

Vi planerade i detalj så att vi kunde frigöra den person som skulle skugga (se bilaga 2).
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Vi skulle observera vem och vilken sorts kontakt vi tog med barnen. Vi skulle notera om det

var till flickor eller pojkar. Vi skulle notera om det var ögonkontakt, verbala kontakter,

positiva eller negativa kontakter.

Här nedan beskriver jag några av de iakttagelser som pedagogerna fick fram under

skuggningen av varandra.

Lisa skuggade Lena i hallen.

• Lena pratar med och hjälper en flicka med kläderna. En pojke sträcker fram foten mot
Lena. Hon tittar först på foten och sedan på pojken, släpper kontakten med flickan och
hjälper pojken med att knyta hans skor. Det här sker utan att pojken använder några
ord. Sedan fortsätter Lena hjälpa flickan med hennes kläder.

• Lisa ser flera gånger hur Lena pratar med ett barn, hjälper ett annat barn och samtidigt
kollar av med blicken hur det går med de andra barnen.

• Några pojkar driver omkring i hallen. De verkar inte vilja klä på sig. De pratar med de
andra barnen, tittar på deras kläder och svirrar allmänt omkring. De får flera
tillsägelser av Lena men det händer inget.

• Några flickor står och väntar på att någon vuxen ska hjälpa dem. De ber inte om hjälp
utan står tålmodigt och väntar.

Lotta skuggade Lisa och Lena som samtidigt var i hallen.

• Lotta observerade att Lisa och Lena använde sig av olika röster. De höjer rösterna och
låter argt.

• Det är allmänt rörigt med mycket ”tjat” på barnen. Det är inte alltid riktat mot något
speciellt barn utan i allmänna ord till gruppen barn ex ”ta på er nu!”.

• Mycket mummel och prat både från vuxna och barnen.
• Lotta observerade tre flickor som tagit på sig alla kläderna började, efter lite inbördes

prat, ta av sig kläderna. Sedan gick de från hallen in i lekrummet igen. Detta märkte
varken Lisa eller Lena.

Lena skuggade Lisa i hallen

• Lisa försöker hålla kollen på alla samtidigt. Hon kommenterar en flicka, hjälper en
pojke och har ögonen på vad de andra barnen gör.

• En pojke glider omkring i hallen hela tiden utan att göra några ansatser till att ta på
sig. Den pojken är kvar som sista barn och får då hela uppmärksamheten av Lisa. Han
verkar njuta av det och samtalar mycket med Lisa under tiden han tar på sig.

• Det är mycket prat om klädesplaggen. Vad ska du ta först vantarna eller jackan? Glöm
inte långärmad tröja. Jag har inga vantar?

• Situationen är stressig och rörig.
• Lena ser en flicka i gruppen som snabbt säger att den kan jag hämta när en socka är

borta.

Vid nästa möte reflekterade vi mycket om vad vi sett för mönster av bemötande av flickor och

pojkar i hallen. Vi såg några av de klassiska pojk- och flickrollerna, som vi reflekterade över

tillsammans. När vi lyfter det observerade till reflektion i arbetslaget synliggör vi vad som
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sker. Samtidigt reflekterar vi över om det är bra det vi ser eller om vi kanske kan göra det

annorlunda och förhoppningsvis bättre. Ett exempel är när en flicka hämtar en socka som är

borta. Vi kunde alla intyga att hon ofta tar på sig rollen att vara hjälpfröken. Hon vet var saker

finns som andra letar efter. När något ska plockas bort är hon snabbt och gör det. Hon tar på

sig en vuxenroll och bekymrar sig för saker hon inte skulle behöva bry sig om. Här

diskuterade vi mycket kring hjälpsamhet och att vissa flickor ofta tar på sig rollen av att

hjälpa till för mycket. I det här fallet i hallen borde pojken vars socka var borta hämta den

själv. Det är lätt för vissa att få någon annan hjälpsam person att springa sina ärenden. Ett

annat exempel är när pedagogen hjälper en flicka med kläderna och en pojke sträcker fram

foten. Han säger inget men det syns klart att han vill ha hjälp med att knyta skorna.

Pedagogen släpper vad hon håller på med och böjer sig ner och knyter skorna. Hon säger

inget och återgår sedan till flickan.

Vi fick också bekräftat det vi kallar ”bläckfisksyndromet”. Det är när en pedagog håller på

med många saker samtidigt. Hon hjälper ett barn med dragkedjan, säger till ett annat barn

”glöm inte mössan” och samtidigt håller ögonen på ett tredje barn som håller på med

vantarna. Att inte vara helt närvarande hos varje barn stärker inte någon vare sig flicka eller

pojke. Vi reflekterade mycket om våra roller i hallen. Vilka förväntningar har vi på varandra?

Varför verkar vi ha så bråttom? Detta var en fråga som vi reflekterade mycket över. Hur lång

tid tar det innan alla barnen är ute? Vi kom fram till at det tar ca 20 minuter innan alla är ute.

Är det effektivt att alla är i hallen samtidigt? Kan vi kanske använda det enskilda barnets tid

till något bättre?

Vi såg genom skuggningen att pedagogerna bekräftar de traditionella könsmönstren genom att

låta flickorna ta roller som hjälpfröken och pojkarna roller som de som får ta plats, gå före

flickorna och få för mycket hjälp. Flickor och pojkar behöver vidga sina roller inte begränsas

utifrån stereotypa könsmönster.

Fas 5: Igångsättande av kompensatorisk träning för flickor och
pojkar i hallen
Nu gällde det att sätta fokus mot ett mer genusmedvetet arbetssätt. Vi ansåg oss ha ett bra

underlag för att jobba vidare med att utveckla hallsituationen i ett genusperspektiv. Vi har sett

ett problem som vi måste ta tag i. I hallen känner vi oss stressade, här mår barnen inte bra, de

får inte den träning de behöver. Nu är det upp till oss pedagoger att hitta sätt att göra någon

förändring som leder till en bättre verksamhet i hallen. Vi insåg att för att kunna arbeta mer
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medvetet mot våra mål måste vi förändra flickors och pojkars situation i hallen. Vi

konstaterade att det inte är bra med 15-20 barn och 3 vuxna i hallen samtidigt.

Jag tror att skulle var bättre med inte så många barn i hallen. Vi kanske bara ska ha tre barn åt
gången. Skönt med en vuxen och tre eller fyra barn (Lotta, reflektionsmöte 061113).

Har vi möjlighet att vara färre? Vi behövde mycket tid till att planera hur vi skulle gå tillväga.

Vi vände och vred på alla våra funderingar och farhågor. Det som Alexandersson (2004)

kallar att tanken vänder ut och återvänder. Vi drar slutsatser ur det vi tillsammans reflekterar

över, vi gör överväganden och kommer fram till en möjlig väg vidare. Vi kom fram till att vi

måste pröva att förändra och se hur det blir.

Nu hade vi konstaterat hur det var, analyserat resultatet av observationerna och genom

reflektion kommit fram till att konstruera för en bättre verksamhet för flickor och pojkar. Vi

skulle börja med den tid som barnen är i hallen. Det är en rutinsituation som vi såg inte

användes på ett bra sätt. Vi kunde alltså förbättra situationen både som en pedagogiskt bättre

använd tid och som ett led i vår strävan mot en större genusmedvetenhet. Vi planerade nästan

i detalj vem av oss som skulle vara i hallen. Vem skulle gå ut först och med vilka barn osv.

Det är viktigt att man verkligen tar sig tid med de små detaljerna i början av en förändring.

Det är alltid svårt att bryta ett invant mönster och i början måste man fokusera nästan

överdrivet på uppgifterna.

Vi ville pröva det de på Tittmyran kallat kompensatorisk träning för flickor och pojkar

(Wahlström, 2003) som finns beskrivit på sidan 23. Vi ville börja med en liten begränsad del

av verksamheten för att sedan kunna sprida den till fler områden. Wahlström beskriver hur de

på Tittmyran delade sin barngrupp i flick- respektive pojkgrupp. Hon menade att barnen

skulle få öva och bredda roller och färdigheter i en enkönad grupp och sedan praktisera sina

nyvunna erfarenheter i gemensam grupp. Med en ”kompensatorisk jämställdhetspedagogik”

ville vi kompensera de snäva könsroller som barnen mötte i så många sammanhang. Skulle vi

göra samma? Vi reflekterade över detta, vägde för och emot och kom fram till att vi i första

skedet inte skulle dela upp i könstillhörighet. Eftersom vi inte ville ha fler avbrott i

verksamheten än nödvändigt bestämde vi oss för att den pedagog som skulle gå ut med första

gruppen skulle se vilka barn som verkade vara färdiga med sina aktiviteter. De barnen skulle

få gå ut först. Vi insåg att det kunde bli sned könsfördelning men trodde att fördelarna skulle

vara större än nackdelarna. Att bryta hela gruppens aktiviteter för att dela upp dem i

flickgrupp och pojkgrupp skulle innebära att vi hade en grupp inne som vi måste ha någon

form av uppehållande aktivitet för.
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Vi gjorde en handlingsplan för arbetet i hallen (Bilaga 3). Vi skrev ner våra mål för barnen

och för de vuxna. Det är bra att se att förändringar som gynnar barnen också kommer att

gynna de vuxnas arbetsmiljö. Det vi skulle se till var att genusmedvetenheten skulle styra vårt

arbete i hallen. Vi skulle föra in genusperspektivet i vårt arbetssätt i vardagen.

Genom litteraturstudierna om förskolan Tittmyran och resultaten på våra observationer kom

vi fram till fem områden vi ville fokusera i vårt förändringsarbete.

 Vi ska i ett genusperspektiv träna barnen i

Självständighet
Genom färre barn tror vi oss kunna ge varje barn den hjälp som barnet behöver för att
kunna utveckla sin självständighet. Vi kan läsa av barnets behov av hur mycket hjälp
det behöver just vid det tillfället.
Flickorna får möjlighet att inneha huvudrollen, bli sedda och hörda av pedagogen. De
får tid för samtal med pedagogen utan bli avbruten. Pedagogen hinner med att
uppmärksamma dem för det de kan.
Pojkarna kan genom klädschemat klara av i vilken ordning kläderna ska tas på. De får
positiv förstärkning av pedagogen och känner att de kan.

Hjälpsamhet
Med färre barn samtidigt i hallen får vi större möjlighet att se och nyttja tillfällena för
pojkarna att hjälpa varandra.
Men vi kan också se till att inte hjälpsamheten nyttjas för mycket av de s.k.
hjälpfröknarna.

Språket
Vi ska kunna föra mera samtal i hallen. Vi tror oss kunna fokusera på pojkars och
flickors språk.
Pojkar behöver tränas i att använda ett mer nyanserat språk som med långa meningar
beskriver egenskaper och känslor.
Flickor behöver bli huvudperson i ett samtal med en pedagog som är helt närvarande.

Begrepp
Begreppsbildningen är starkt förknippad med språket. För att kunna få ett bra
ordförråd, långa meningar och ett nyanserat språk är det viktigt att det ges många
tillfällen att träna begrepp.
Flickor behöver träna och konfronteras med begrepp som visar på styrka, stora och
mätbara upplevelser.
Pojkar behöver träna begrepp och ord om känslor och gemenskap.

Positiv feedback
Vi ska skapa ett positivare klimat i hallen genom att ge mer positiv feedback till
framför allt pojkarna. Pojkarna behöver färre negativa tillsägelser. Med färre barn
samtidigt i hallen är det möjligt för pedagogen att ha fokus mot positiva kommentarer
och minska förmaningar och tjat. Flickorna behöver positiv feedback på att de duger
som de är och för vad de kan.

Arbetet ska genomsyras av genusperspektivet och där så behövs en kompensatorisk träning

för flickor respektive pojkar. Vi planerade hur det skulle gå till de olika dagarna eftersom

varje dag är unik beroende på antal barn, aktivitet före utevistelsen mm (bilaga 3).
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Efter att vi arbetat efter våra bestämda riktlinjer och mål i några veckor var det dags för

reflektion om det vi gjort. Det som legat till grund för vår reflektion var det vi skrivit i våra

loggböcker. Utifrån de erfarenheterna har vi reflekterat över aktionen vi genomfört i hallen.

Vi synliggör vårt agerande för varandra och reflekterar tillsammans omkring vad vi upplevt i

aktionen. Detta bidrar till en större gemensam kunskap i arbetslaget (Alexandersson 2004;

Bengtsson 1996; Tiller 1999). Tillsammans med genuspedagogen har vi systematiskt

reflekterat över vår ”nya” vardag och sett olika förändringar utifrån våra uppställda mål, det

som Rönnerman (2004) säger kännetecknar aktionsforskning.

Under ett tillfälle var vår handledare närvarande och observerade hur vi agerade i hallen.

Hennes synpunkter redovisas också under reflektionsmötet. Jag redogör nedan för vår

observation och reflektion utifrån de olika rubrikerna vi tidigare varit överens om att arbeta

kring. Citaten är hämtade från bandinspelning av reflektionsmötet.

Självständighet.

En flicka kom för att få hjälp med att ta byxorna utanpå stövlarna. Pedagogen svarade henne

med orden försök lite till, jag vet att du har starka fingra. Det kan vara väldigt knöligt men

prova. Vi reflekterade över denna situation och konstaterade att pedagogen utifrån de

förändringar vi gjort hade kunnat ge flickan den respons hon behövde för att klara av det.

Pedagogen använde ord som vi i vanliga fall inte använder till flickor såsom ”starka fingrar”.

Vi såg också att pedagogen hade den tid hon behövde för att möta och samtala med flickan så

mycket hon behövde. Flickan fick pedagogens hela uppmärksamhet. Flickan fick bekräftelse

”du kan” själv. Wahlström (2003) skriver att de på Tittmyran såg att flickorna blev

självgående i hallen. Då använde de den tiden till att låta flickorna får tänka på sina behov. De

får vara huvudperson och pedagogen är noga med att använda deras namn under samtalet.

Syftet är att bekräfta dem som självständiga individer.

 ”Jag försöker samtala med flickorna, en och en. Jag frågar vad ska du, Emma göra när du
kommer ut. Jag vill att de ska kunna planera framåt och göra självständiga val”.  (Lotta,
reflektionsmöte 061218)

En pojke som synes vänta länge innan han kom på vad han mer skulle ha på sig. Han tog på

vantarna. Han tittade på klädschemat och såg att det vantarna var sist. Han tog av vantarna

och tittade flera gånger på klädschemat när han fortsatte att ta på sig.

Här kunde vi se att klädschemat är till den hjälp för barnen som vi hade planerat. De kan

självständigt se vad som är nästa plagg och klarar av det själva. Det stärker deras känsla av att
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det här klarar jag själv. Framför allt de pojkarna som vi tidigare upplevt som de som snabbt

ville få hjälp av en vuxen kan nu själva klara påklädningen.

Det är ett samspel mellan barn- pedagog och klädschema. Pojkarna blir medvetna – tittar på
bilderna – man pratar med dem, istället för som tidigare nu ska du ta stövlarna! De tar eget
ansvar som stärker självkänslan (Lotta reflektionsmöte 061218).

Innan kunde pojkarna stå länge och vänta på att bli hjälpta. Men nu håller de på hela tiden med
att ta på sig (Lena reflektionsmöte 061218).

Svaleryd (2002) menar att pedagoger måste bekräfta barnet så att det finner lust att komma

vidare i sin utveckling och vidga sina möjliga handlingssätt. Självförtroende, självkänsla och

självtillit är grunden för detta. Hon skriver vidare att vi pedagoger har en viktig roll att arbeta

med både bekräftelse och utvecklande och utmanande aktiviteter. Alla barn måste kunna bli

bekräftade för vad de är.

Hjälpsamhet och positiv feedback

Vi har sett flera förändringar i vårt sätt att bemöta barnens hjälpsamhet.

Jag hade börjat ett samtal med Emma i hallen. Då kommer Per och sträcker fram handen och
(jag förstod att han ville ha hjälp med att ta på vante). Jag hann hejda mej och visade honom
stopphanden och fortsatte mitt samtal med Emma. Lars står bredvid och tittar på vad som
händer. Han går fram till Per och hjälper honom med vanten. Efter det att jag avslutat mitt
samtal uppmärksammade jag Lars med ”Oh, vad bra att du hjälpte Per med vanten”.(Lisa
reflektionsmöte 061218)

Emma får bekräftelse på att hon är viktig ”fröken avbryter inte samtalet utan hon fortsätter att

lyssna på mej”. Lars får bekräftelse på sin hjälpsamhet och Per får kunskap om att han kan få

hjälp av någon annan än fröken.

Ett annat exempel är när Lena beskriver Maria som brukar agera hjälpfröken. Maria medlar,

ser till att det blir rättvist och springer ärenden åt pojkarna. I hallen var hon på väg att hämta

en socka till en pojke när jag sa till henne, detta tycker jag inte att du behöver bekymra dej

för, det tar jag hand om och skickar iväg henne från situationen.

Här ser Lena till att befria Maria från ansvaret som hon tagit på sig. Med färre barn samtidigt i

hallen har vi möjlighet att se dessa situationer och att agera direkt.

Jag brukar uppmuntra dem att hjälpa varandra och men också säga att jag är här om det
behövs.(Lotta reflektionsmöte 061218)

Det är viktigt att barnen ska känna sig trygga och veta att de kan få den hjälp de behöver. Vi

får inte lämna över allt på barnen. Det är den viktiga balansgången mellan bra hjälpsamhet
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och tvånget som hjälpfröknarna tar på sig. Här ska vi pedagoger med vår erfarenhet och

kunskap finnas tillhands och tolka situationen utifrån varje individs behov och möjligheter.

Den möjligheten stärks av att det är färre barn samtidigt i hallen.

Språket och begrepp

Jag har fört samman språk och begrepp under samma rubrik eftersom beröringspunkterna är

stora och det är svårt att skilja dem från varandra.

Att barnen inte uppmärksammas för sina yttre attribut har vi reflekterat mycket kring. Vi

signalerar mycket genom hur vi benämner deras kläder. Det finns så mycket mer att säga än

att de är fina, vackra för flickor och tuffa och häftiga för pojkar. Alla barn har inte

ekonomiska möjligheter att skaffa det senaste i klädväg. Kläder kan och bör uppmärksammas

för funktionen.

Jag pratar mycket till pojkarna om att det blir varmt och skönt. När Emil kom och visade sina
nya vantar och mössa med dödsskallar på kommenterade jag det med att oh så varm och skön
du blir om dina händer med de vantarna. Jag kommenterar aldrig pojkarnas kläder utifrån
häftigt eller tufft (Lotta reflektionsmöte 061218).

Det finns många uppslag till att träna begrepp genom att prata om kläderna. När vi nu inte har

så många barn samtidigt i hallen har vi lärt oss nyttja den tiden till träna begrepp, att se

likheter och olikheter mm. Klädschemat på väggen har också uppmuntrat till diskussion om

kläder och väder. Vi har också sett att barnen sinsemellan pratar om klädesplaggen som är

uppsatta för den dagen.

Jag ställer frågor om deras valmöjligheter när de ska välja sina kläder. Vilken tröja ska du ta?
Ska du ta den gröna eller den randiga? Nu kan du välja mellan att ta de tjocka regnbyxorna och
jackan eller overallen. Jag använder mycket fler begrepp numera tillsammans med klädschemat.
Det blir ibland samtal om de begreppen och vi hinner med att prata om barnens frågor. Vad är
tjocka byxor och vad är inte tjocka byxor? Är tjocka byxor samma som fodrade byxor?(Lisa
reflektionsmöte 061218)

Lotta säger att hon blivit mer fokuserad på att barnen ska använda sitt verbala språk när de vill

ha hjälp med något.

Nu frågar jag honom om han vill ha hjälp med något istället för som tidigare gissa vad han vill.
Kan du hjälpa mej stänga dragkedjan säger Jan. Det är så lätt att bara gissa vad de vill och
snabbt göra det.(Lotta reflektionsmöte 061218)

Samma sak hade Eva uppmärksammat vid ett tillfälle som hon var närvarande i hallen. Emil

hade ingen långärmad tröja. Pedagogen föreslog att han skulle låna en ur förskolans lager. Det

var en typisk ”pojktröja” med någon hockeybild på. ”Du kan välja den här varma och sköna

långärmade tröjan.”  ”Nä jag ska inte ha någon långärmad tröja” svarar Emil. Han gjorde
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motstånd kanske också för att få mer uppmärksamhet av den vuxne och pröva relationen.

Pedagogen tog tid på sig att diskutera med Emil som så småningom tog på sig tröjan innan

han gick ut. Vid dessa tillfällen är det väldigt lätt att i ett stressat tillstånd snabbt ta fram tröjan

och bara säga ”den här blir perfekt för dej, den är tuff” för att det ska gå snabbt och lätt utan

protester. Vi ser att vi genom förändringen i hallen har skapat de tillfällen som ger i detta fall

Emil ostörd tid med pedagogen för samtal och närhet. Samtal, begreppsbildning,

kroppskontakt, turtagning och omsorg är viktiga saker. Det är lätt att förstärka dem även hos

de pojkarna som helst rusar ut med öppen jacka, utan sockor och glipa mellan byxbenet och

stövelskaftet.

Vi har upplevt en klar förbättring i vårt sätt att använda ett mer rikt och nyanserat språk i

hallen nu jämfört med tidigare. Tiden och antalet barn i hallen ser vi som de viktigaste

faktorerna i förändringsarbetet med språket. Varje pedagog upplevde sin egen ostörda tid med

barnen i hallen. Jag kunde som enskild pedagog helt ha makt över den tiden och när jag ansåg

att jag och den barngruppen var klara meddelade jag kollegorna. Vi hade inte tidsbegränsat

den tid vi fick använda i hallen vilket vi i efterhand ser som en viktig del i förbättringen.

Genom våra reflektionstillfällen har vi lärt om vårt eget agerande. Vi har kunnat reflektera

över hur det blev och om det blev lite bättre. Vi har också lärt oss av varandra, genom

reflektionen förädlas erfarenheterna och blir till ny kunskap hos oss (Alexandersson 2004).

Genom att vi berättat om våra upplevda situationer för varandra har vi kunnat se och lära

utifrån våra samlade erfarenheter. Vi har kunnat koppla det till den litteratur vi läst och dragit

slutsatser ur det. Det har stärkt oss i den process vi håller på med.

Vår genuspedagog genomförde en observation av vårt arbete i hallen vid ett tillfälle. Hon såg

mycket positiv förändring. Hon upplevde det så att varje barns tid i hallen blev kortare än

tidigare. Det kändes inte som det var något barn som inte blev sett, hört eller fick någon sorts

positiv bekräftelse. Hon såg också flera bevis för kompensatorisk träning. Pedagogens

kommentar till pojken efter det att han valt tröjan var nu kommer blir du att bli varm om

armarna när du får på den sköna tröjan. Hon hörde inga kommentarer över huvudtaget

omkring kläders utseende. De yttre attributen som vi ofta förknippar som kvinnligt eller

manligt uppmärksammades inte alls av pedagogerna.

5. Resultatdiskussion
Syftet med mitt arbete har varit att utveckla förskolan i ett genusperspektiv. Med hjälp av

teori har jag försökt tolka och utvärdera den aktion vi genomfört mot ett mer genusmedvetet
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pedagogiskt arbetssätt. Vi har i arbetslaget fått en gemensam utgångspunkt för vårt arbete

genom litteraturstudierna. Genom litteraturen har vi fått inspiration för att komma vidare i

reflektionen. I reflektionsmötena har vi fått den tid vi saknat för att gemensamt gå mer på

djupet av en pedagogisk idé. Där har vi kunnat tänka tankarna flera gånger och nött dem mot

varandra och blivit till ny kunskap (Alexandersson 1994; Bengtsson 1996; Tiller 1999). Vi

har haft långa stunder då vi reflekterat om till synes små detaljer för att sedan komma fram till

en gemensam syn på hur vi ska agera.

Genusmedvetet arbetssätt
Det vi åstadkommit på vår förskola är att vi förändrat en liten del av vårt arbetssätt i vardagen.

En av pedagogerna uttryckte att det är vardagen som gäller. Det gäller att bli medveten om

vad som händer i vardagen, de små tillfällena.

Jag har genom inspelningarna av reflektionsmötena konstaterat att vi har förändrat vårt sätt att

bemöta flickor och pojkar i hallen utifrån ett genusmedvetet förhållningssätt. Vi har fokuserat

mer mot de uppställda målen. Den viktigaste förändringen är att vi bestämt oss för att ha färre

barn i hallen samtidigt. I efterhand kan jag se att det är ju en enkel förändring att göra. Det är

inte en särskilt revolutionerande förändring. Men det är sättet vi kom fram till förändringen

som gör att den är förankrad och väl genomtänkt av oss alla i arbetslaget. Genom den

gemensamma ibland långa reflektionstiden blev engagemanget och delaktigheten stor för

aktionen. Processen fram till beslutet om antalet samtidigt närvarande barn innefattar mycket

reflektion och tankar om hur vi använder tiden på vår förskola. Vi lärde oss att sätta ord på

och beskriva vår verksamhet utifrån vår målsättning att utveckla ett genusmedvetet arbetssätt

på vår förskola. Rönnerman (1998) skriver att det är ett steg mot gemensam kunskapsbas att

kunna beskriva sin verksamhet och reflektera över den i syfte att förstå verksamheten och

därigenom kunna uttala det. Jag tolkar det så att om vi får tid att reflektera kring vår

verksamhet och därmed pedagogiska frågor kan vi i framtiden bättre uttrycka våra

pedagogiska idéer. Vi höjer därmed den pedagogiska medvetenheten i verksamheten. Vi har

skapat ny kunskap av att i möte med andra pedagoger binda ihop våra tidigare erfarenheter.

Alexandersson (1994) skriver att reflektionen blir en brygga mellan våra tidigare erfarenheter

och vår strävan efter att utveckla och forma framtiden. Genom att relatera den till varandra i

arbetslaget förädlas erfarenheterna och blir till ny kunskap.

Vår kunskap genom litteraturstudierna om genusperspektivet har lärt oss att det spelar roll vad

vi gör. Wahlström (2003) skriver
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Om alla är en del av mönstren, kan vi också förändra dem. Det är fantastiskt att erövra känslan,
insikten och kunskapen att allt du gör spelar roll. Du är viktig. Du påverkar.
(Wahlström 2003 s 83)

Vi har lärt oss att det spelar roll hur vi använder språket så att det blir till kompensatorisk

träning för flickor och pojkar. Vi har låtit pojkar vänta på sin tur och därigenom också gett

pojkarna möjlighet att hjälpa varandra. Vi kommenterar inte längre barnens kläder utifrån de

yttre attributen utan istället utifrån klädesplaggens funktion. Vi har lärt oss att inte bemöta

flickor och pojkar lika utan olika efter de genusmönster vi ser i observationerna. Vi har lärt

oss att vi kan se till att de vidgar sina spektra av erfarenheter så att de i framtiden kan göra

självständiga val utan hänsyn till traditionella könsroller.

Vi har fått mycket inspiration om hur de gjorde på Tittmyrans förskola genom

litteraturstudierna. Kan man ta deras erfarenheter och överföra till vår verksamhet rakt av? Är

detta ett färdigt koncept om hur man gör en förskoleverksamhet mer genusmedveten? Nej,

pedagogerna måste äga förändringsarbetet själva. Vi har använt många timmar åt att reflektera

kring de tankar som finns i litteraturen. Vi har vänt och vridit på deras lösningar för att få det

som passar vår förskola bäst. Vi har som exempel funderat och reflekterat mycket kring om vi

skulle dela in barnen i flickgrupper och pojkgrupper? Vårt val blev att inte dela in barnen i

flickgrupper och pojkgrupper i hallen. Vi prövade med könsblandade grupper och

konstaterade att det gick bra att använda sig av kompensatorisk träning fastän barnen inte var

uppdelade efter kön.

Rutinen i hallen som vi dagligen finns i använder vi nu till en genusmedveten pedagogisk

kvalitetstid. Jag har sett en klar förändring till ett bättre pedagogiskt möte mellan barn och

pedagog i hallen på vår förskola. Vi har använt oss av kompensatorisk träning för flickor och

pojkar mot de mål vi ställt upp, självständighet, hjälpsamhet, språket, begrepp och positiv

feedback. Genom vår reflektion och utvärdering framkom att mina arbetskamrater märkt en

förändring av det pedagogiska arbetet i hallen.

”Vi använder den tiden som vi tidigare bara såg som ett kaos till pedagogisk medveten
kvalitetstid. Det är det vi gör i hallen.” (Lisa reflektionsmöte 061218)
”Vilket var det mest effektiva sättet att ta sig ut på - ändrade riktning till - vilket sätt att ta oss ut
gav mest i verksamheten för barnen ur ett genusperspektiv.” (Lena reflektionsmöte 061218)

Rutin + aktionslärande + genusmedvetenhet = pedagogisk kvalitetstid.

Vi har också lärt oss att en förändring inte automatiskt är bestående. Vi föll naturligtvis ibland

tillbaks till det gamla invanda mönstret. När någon gjorde det hade vi väldig nytta av våra

detaljerade handlingsplaner. Vi tog fram dem och påminde varandra om hur vi tänkt och hur
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vi skulle kunna återgå till fokuseringen mot det ”nya”. Genom att vi haft många och långa

reflektionsmöten hade vi också en gemensam grund, ett gemensamt språk och en trygghet i

varandra. Det är viktigt att man inte tror att ett förändringsarbete är färdigt utan att man

genom ständig reflektion håller ”ångan” uppe. En förändringsprocess tar inte slut, utan är som

Stensmo (2002) skriver en cyklisk process med planering, aktion, observation, reflektion som

i de flesta fall utmynnar i en ny planeringsfas osv.

Aktionslärande
Arbetslaget är och har alltid varit det som gällt i förskolan. Vi arbetar nära varandra hela

dagarna med samma barngrupp. Tiller (1999) skriver att just arbetslaget är en bra

utgångspunkt om man vill arbeta med utveckling genom aktionslärande. Han menar att just

mötena människor emellan är viktiga. Där är då det händer något med våra tankar.

 Att perspektiv bryts och möts är nödvändiga ingredienser i aktionslärande. Andras förundran,
frågor, problemställningar eller provokationer är de utmaningar som vi vanligtvis behöver för
att se oss själva och våra handlingar och för att kunna lära av det vi gör till vardags (Tiller, 1999
s 62).

Att delta i ett aktionsforskningsprojekt är en process. Det är en process som alltid måste hållas

igång om vi vill verka för en utveckling av det pedagogiska innehållet i förskolan.

Rönnerman (2000) skriver att aktionslärande kan beskrivas som ett förhållningssätt där

förståelse och handling träder fram i en cyklisk process, en process som inte tar slut utan där

nya frågor uppträder som i sin tur fokuserar ett behov av nya aktioner. Aktionslärande

framhäver en process med ett innehåll och kan ses som en väg för läraren att bli medveten om

sin egen praktik, att möta utmaningar och frågor i praktiken och genomföra förändringar på et

reflekterande sätt. De olika faserna i den cykliska processen pågår ständigt med planering –

observation - aktion - reflektion. Men processen behöver inte börja med planering utan lika

gärna starta med observation eller reflektion. Med andra ord man blir aldrig färdig med att

utveckla/förändra det pedagogiska innehållet på förskolan. Det måste vara en ständigt

pågående och levande process. I mitt fall har jag varit med i mitt arbetslags process mot ett

mer genusmedvetet pedagogiskt arbetssätt. Genom aktionslärande har vi fått det verktyg vi

behöver. I aktionslärande är det praktikern som har initiativet om vad som ska förändras

(Rönnerman 2004). Viljan att förändra måste finnas för att processen ska vara framgångsrik.

Alla i arbetslaget ville verkligen aktivt arbeta med just jämställdhetsaspekten på vår förskola.

Vi har arbetat med planering, aktion, observation och reflektion (Stensmo, 2002). I

planeringsfasen inventerade vi vårt behov av en gemensam utgångspunkt. Vi är alla färgade
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av vår historia och specifika erfarenheter beroende på ålder, kön, social bakgrund mm. Det får

varje arbetslag leva med och det inte bara av ondo utan berikar naturligtvis den pedagogiska

miljön. Men att ha en gemensam utgångspunkt ser jag som en bra start på vår process. Det

skaffade vi oss genom litteraturstudier av ”Flickor & pojkar och pedagoger” av Kajsa

Wahlström (2003).

Vi fick också handledning under hela processens gång av genuspedagogen Eva. Att ha

tillgång till handledning under arbetets gång har hjälpt oss hålla koncentrationen mot

genusperspektivet. Hon har ställt frågor som fått oss pedagoger att upptäcka och utmana våra

tankar. Jag kan se att det har ökat vår medvetenhet i arbetet. Rönnerman (2004) skriver att

med medvetenhet avses bland annat att man fått ord för saker som händer, att man får prata

kring händelser som omger vardagsarbetet och därmed uppnår man större insikt.

Handledaren tillförde kunskap om begrepp som förekommer. Yvonne Hirdman lanserade

1988 begreppet genus i betydelsen som det kulturella, sociala och biologiska könet (det

konstruerade könet). Kön är något man föds med, men genus är något man formas till.

Begreppet genus hade vi tidigare inte kommit i kontakt med men det speglar väldigt väl vad

vi i förskolan ska arbeta med.

Metodval
Vi började med att observera hur vi bemöter flickor och pojkar. Val av observationsteknik och

metod blev till en god erfarenhet hos oss. Vi trodde att vi skulle kunna observera vårt eget

bemötande genom att anteckna det vi upplevde i loggboken.  Det blev en något för vid och

ostrukturerad observation som var svår att dra några slutsatser ur. Vi blev helt enkelt för

upptagna av vardagsarbetet för att ha möjlighet att skriva direkt.

Efter reflektion i arbetslaget kom vi fram till andra metoder för att kunna se mönster i hur vi

bemöter flickor och pojkar. Alternativen fanns i form av skuggning och filmning. Filmning

kan vara en fördel när man vill visa på hur vi bemöter flickor och pojkar. Vid filmning ser vi

ett bredare spektra av agerande än det jag hinner registrera som observatör vid skuggning.

Genom att filma får vi med miner, kroppsspråk agerande utanför huvudpersonen mm. Alla

pedagogerna kände sig inte redo för att vara med om filmning. Det kan upplevas som väldigt

närgången observation och det är då viktigt att deltagarna känner sig trygga med den metoden.

Så var inte fallet hos oss och därför föll valet på skuggning som observationsmetod.

Vi begränsade observationstillfällena till en bestämd aktivitet på förskolan. Vi skulle skugga

varandras bemötande av flickor och pojkar i hallen vid påklädning för utomhusvistelsen. Det

är i mångt och mycket en rutin som vi kanske inte riktigt använder som en lärande situation.
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Jag anser att det är bra att begränsa sin aktion till en väl avgränsad aktivitet i början av

processen. Det kan annars kännas övermäktigt och svårt att hålla fokus mot målet.

Att skugga varandra är en form av deltagande observation där syftet är att fånga en aspekt av

en social verklighet ”inifrån” (Stensmo, 2002). Skuggning kräver etiska överväganden. Vi

klargjorde i arbetslaget vad vi ska observera, hur vi ska redovisa materialet och hur det ska

användas i mitt arbete. Det är viktigt att vi kan fortsätta att ha förtroende för varandra efter

avslutad skuggning. Vi lärde oss mycket om både verksamheten och om hur vi bemöter

barnen genom skuggningen.

Trovärdighet
Det är en utmaning att vara med i processen att förändra på sin arbetsplats. Det är också svårt

att kombinera mina olika roller i processen. Jag ska vara en i arbetslaget samtidigt som den

forskande praktikern. Hur påverkas processen av att jag befinner mig så att säga på båda

sidorna. Jag har under hela arbetets gång alltid varit öppen om mina intentioner med det

insamlade materialet. Första mötet dokumenterades av mig genom anteckningar under mötets

gång. Som jag tidigare skrivit är det näst intill omöjligt att samtidigt som jag ska var aktiv i

reflektionen ska jag också anteckna vad de olika deltagarna säger. Jag resonerade inför andra

mötet med mina arbetskamrater om de såg något hinder i att jag spelade in mötena. Detta blir

som Björndal (2002) skriver en konservering av ögonblicken och alla detaljer kommer med.

Vi i arbetslaget har kommit överens om hur jag ska använda mig av bandinspelningarna. Det

är oerhört viktigt att man klargör för deltagarna hur det insamlade materialet ska användas.

Bandinspelningarna finns hos mig och det är bara jag som har tillgång till att lyssna på dem.

Jag har använt mig av i mitt tycke relevanta citat från inspelningarna. Det är mitt urval och det

kan naturligtvis vara orsak till vissa feltolkningar. Banden finns kvar hos mig och jag kan

lyssna på dem igen och igen för att höra på det vi sagt under reflektionsmötena. Jag har, i de

fall jag anser mig behövt, tagit kontakt med min arbetskamrat och frågat om jag uppfattat

henne rätt.

Torlaug Løkensgard Hoel (2000) skriver om två nyckelbegrepp, närhet och distans, när det

gäller forskning där forskaren själv aktivt deltar och finns med i praktiken både före och efter

processen. Det finns en fara i att den forskande pedagogen väljer vissa vinklar som stämmer

med hennes värderingar och kanske inte är tillräckligt öppen för nya tolkningar. Ett sätt att

förbättra trovärdigheten på processen är att ta in en tredje part i projektet. Denna form av

triangulering handlar egentligen om att få flera personers perspektiv på tolkningarna av

processen. Vi har under processen haft tillgång till handledning av genuspedagog som stått
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utanför arbetslaget. Hon har inte deltagit i vår verksamhet tidigare och har ingen kännedom

om vår förskolas ”historia”. Hon har också varit som en garant till att föra processen vidare i

just genusperspektivet. Hon har varit det som Stensmo (2002) kallar en ”outsider”, en som

observerar förändringsarbetet utifrån och ser sådant som vi i arbetslaget inte själva ser. Hon

har ställt frågor om vad vi såg i observationerna utan att ha förförståelse om oss vuxna eller

om barnen som individ. Detta har bidragit till en mer nyanserad bild av vår process och

därmed en större trovärdighet i arbetet.  Stensmo menar vidare att det är en styrka i

aktionsforskningen att en ”insider ” och en ”outsider” betraktar samma händelser i

förändringsarbetet från olika perspektiv. Både parter kan lära av varandra genom att tillföra

erfarenheter från våra olika perspektiv och därmed öka förståelsen för vad som sker.

Genom att jag varit den som dokumenterat vår process har jag innehaft dubbla roller i mitt

arbetslag. Jag har varit en arbetskamrat samtidigt som jag varit den som systematiskt

dokumenterar hela processen. Det gör min ställning speciell och en fråga man kan ställa sig är

hur trovärdig är min tolkning av processen? Genom att ha med handledaren som en ”outsider”

i processen anser jag att mina resultat är trovärdiga.

Reflektion som metod
Varje fas i vår process avslutades med reflektion omkring det vi genomfört.

Reflektionsmötena ser jag som den vikigaste framgångsfaktorn i vårt projekt. Att ha tillgång

till ostörd tid på dagtid är en lyx för oss på förskolan. Reflektion handlar om att tänka om det

man tänker. Alexandersson (1994) menar att reflektion är ett medel för att utveckla den egna

kompetensen. Vi har genom att reflektera tillsammans över vår praktik och

observationsmaterialet kunnat synliggöra för varandra hur vi bemöter flickor och pojkar. Vi

har också genom reflektion dragit slutsatser att vi kan göra något för att det ska bli bättre.

För att tankarna och reflektionen ska bli till ny kunskap krävs att tankarna nöts och möts

tillsammans med andra. Men möten mellan människor i en organisation måste också tas om

hand och arrangeras så att lärande kan ske (Tiller, 1999). Vi har haft handledning av

genuspedagogen som har varit en viktig del i arbetslagets lärande. Hon har varit den kraft som

hållit oss på rätt kurs. Eftersom vi tidigare inte haft någon tid avsatt just för pedagogisk

reflektion har vi ibland svävat ut och kommit från ämnet. Då har handledaren sett till att vi

fokuserat mot vår målsättning igen. Bodil Jönsson skriver

 ”Tankar tar tid när vi skapar dem, tankar tar tid att ha (tankevård skulle det kunna kallas) och
det tar tid att göra sig av med dem, när de eventuellt blivit föråldrade.  ……. Störst blir
tidsåtgången när vi ska bygga upp, bygga om eller rasera hela tankesystem, hela
tankestrukturer. Därför är det främst genom förändringar i tankesystem som man kan påverka
framtiden.(Bodil Jönsson 1999 s 61)
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Tid för tankar och reflektion är inget som prioriteras i dagens förskola. Jag anser att det måste

till en förändring om vi ska åstadkomma en pedagogisk medveten förskola. Reflektion

handlar om att plocka fram sina tankar. Vi ska låta arbetslaget få del av tankarna och låta de

andra i arbetslaget tänka om mina tankar. Det blir till en gemensam tankekedja där vi kanske

kommer fram till vad som var bra och vad som kan göras bättre i vår verksamhet. Vår

handledare uttryckte det som att den långa diskussionen ni hade förra gången innan ni

bestämde er för i detalj hur det skulle gå till är en stor del av framgångarna. För att bli

utveckling i det pedagogiska arbetssättet i vardagen måste reflektionen bli till handling,

aktion. Hur och vad kan vi förändra för att det ska bli bättre?

I aktionslärande är det reflektionen i arbetslaget som för processen framåt mot en förändring.

Framtiden
Det kan synas som vi förändrat en liten del av verksamheten men jag är övertygad att det kan

sprida sig till andra delar av vårt arbete. Kunskapen har vi om att arbeta med genusmedveten

pedagogik och aktionslärande. Nu återstår tid och vilja att gå vidare i andra delar av barnens

vardag.

 ”Jag tror att om man ger det tid, tror jag att det kan sprida sig. Det som vi har jobbat med i
hallen kommer att sprida sig till de andra delarna. Ju längre period man håller på med samma så
kommer det att sprida sig, tror jag.”(Lena reflektionsmöte 061218)

Genuspedagogen säger i utvärderingen att hon ser att lugnet och organisationen möjliggör en

mer genusmedveten pedagogik i hallen. Som pedagog hinner man hejda sig i sina invanda

mönster och pröva nytt.

Att utvärdera vad barnen lärt sig har inte varit min intention med detta arbete. Men det vi

vuxna utvecklar/förändrar ska ju alltid ske med att det ska vara bra för barnen. Det är ju det,

det hela går ut på. Jag tror att vi måste börja med oss själva och få syn på våra tankar om

genus, jämställdhet, jämlikhet och kön.

Fokus har varit att ge pedagogerna i ett arbetslag på förskolan möjlighet att få tid till

reflektion och på så vis får syn på sina tankar och tillsammans i arbetslaget förändra vårt

bemötande av flickor och pojkar. Det de vuxna lär sig kommer naturligtvis barnen till del. Vi

pedagoger ska se till att barnet ska kunna ta för sig ur hela sitt spektra av färdigheter

oberoende kön.
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Jag vill gärna fortsätta att utveckla förskolan genom aktionslärande. Ett viktigt steg för att ett

lärande ska ske är reflektion tillsammans med andra över arbetet. För att skapa den

möjligheten måste tid avsättas regelbundet där pedagoger kan mötas eventuellt i samarbete

med handledare. Jag tror att framgångsfaktorer för en djupare förändring hos pedagogerna och

därmed också en bättre pedagogisk vardag för barnen är:

1. Kunskap

2. Tid till reflektion enskilt och tillsammans i arbetslaget

3. Engagemang på alla nivåer

4. Kontinuerlig dokumentation/observation/analys/aktion/utvärdering osv.
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Bilaga 1

Handlingsplan för:…Förskolan  XXX…………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

DETTA

vill vi ändra på

(VARFÖR)

VAD

ska vi göra?

HUR

ska vi göra?

VEM

ska göra vad?

NÄR

ska vi göra det?

UTVÄRDERING

Datum och hur

Bli medvetna om hur

vi tilltalar barnen,

flickor/pojkar

Listor under två dagar + och -  för olika

typer av kontakter

Alla gör listor. Vi

försöker fylla i under

hela dagen

Månd 18/9 och Onsd

20/9

Torsd 12/10

Se vilken lek barnen

väljer

Ta kort på fria leken Ca 10 foto /dag Den som tar kort

laddar + tar ut korten

till viss mapp

Lotta 11/9  kl.9.15

Lisa 18/9 kl. 9.15

Lena 2/10 kl.9.15

Lotta 9/10 kl. 9.15

Torsd 12/10
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Bilaga 2

Handlingsplan för: Förskolan XXX……10/10 2006……………………………………………………………..

DETTA
vill vi ändra på
(VARFÖR)

VAD
ska vi göra?

HUR
ska vi göra?

VEM
ska göra vad?

NÄR
ska vi göra det?

UTVÄRDERING
Datum och hur

Bättre rutiner i hallen
för att få färre
tillsägelser

Sätta upp bilder på
klädesplagg på
väggen för att barnen
själva ska se i vilken
ordning kläderna ska
tas på.

Fotografera
klädesplagg som vi
kan sätta upp på
väggen tillsammans
med ett barn.

Lotta fotograferar
klädesplaggen

Vecka 44 13/11

Bli mer medvetna om
hur vi behandlar
flickor/pojkar

1. Träna skuggning i
en annan barngrupp.
2. Skugga varandra.

Karin (praktikant)
lösgör en personal
som kan skugga ngn
annan och göra en
genusanalys.

Lisa – Lotta
Lotta – Lena
Lena - Lisa

Vecka 42: Träna
skuggning
Vecka 43: skugga
varandra.

13/11

Bli bättre på att gå in
i verksamheten med
barnen. Slippa bry sig
om alla rutiner.

”Dagens fjäril” Månd.
– Onsd.
En personal ansvarar
för rutiner/föräldrar

Vi märker ut ”dagens
fjäril” så att
föräldrarna vet vem
de ska kontakta.

Arbetslaget skriver
lista 12/10

Testa v. 45 13/11
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Bilaga 3

Mål för förändring i hallen

För barnen

Självständighet:  genom att sätta upp påklädningsschema

Hjälpsamhet: genom att framför allt bland pojkarna uppmuntra hjälpsamhet

Samtal: Flickor: Vad ska du göra sedan? Uppmuntra självständiga val.

Att låta flickorna bli huvudpersoner, att de får ta plats och att

alla blir sedda och hörda.

Pojkar: Prata om känslor. Uppmuntra hjälpsamhet. Att använda

ett mer nyanserat språk.

Begrepp Aktivt träna begrepp i samtalet med barnen.

Positiv feedback genom att det är färre barn vid varje tillfälle tror vi på färre

negativa tillsägelser = mer positiv atmosfär.

Målen ska genomsyras av genusperspektivet och kompensatoriska träning för flickor och

pojkar.

För de vuxna

Närvarande: Kunna vara mer psykiskt närvarande för varje barn.

Mindre stress: Med färre barn i hallen känns inte situationen så stressig.

Se: Vi får större möjlighet att se varje barns färdigheter.

Mindre prestation: Med färre barn minskar personalen sina upplevda prestationskrav.
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Måndag:

• Spontan delning av gruppen utifrån vem som ser ut att vara klar med sin aktivitet.

Detta för att inte bryta en bra pågående leksituation med ”nu är det dags att gå ut” till

kanske en eller två i gruppen.

• Vi går ut i hallen med 1/3 av barngruppen åt gången.

• Den som går ut först sätter tillsammans med barnen upp påklädningsschema (bilder på

klädesplaggen som behövs för just idag).

• Lotta gåt ut först

• Lena som nummer två

• Lisa sist

Tisdag:

• Vi går ut med respektive grupp som vi arbetar med

• Den som går ut först sätter tillsammans med barnen upp påklädningsschema.

• Lisa med röda gruppen ca 9.45

• Lotta med blå gruppen

• Lena med gröna gruppen

Onsdag:

• Spontan delning av gruppen ev. delning i pojk- /flickgrupp

• Den som går ut först sätter tillsammans med barnen upp påklädningsschema.

På detta sätt tror vi att vi får mer kvalitetstid med barnen. Vi använder den tid som vi tidigare

bara såg som ett kaos till pedagogiskt medveten kvalitetstid i ett genusperspektiv.
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