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Först på 70-talet skulle förskolan komma att bli en arena för jämställdhet: en institution som
skulle befria såväl kvinnan som barnet från den patriarkala familjen. Detta kan ses som en
uppföljning av Alva Myrdals tidiga visioner från 1930-talet. Det som gjorde detta möjligt var
den andra vågens feministiska rörelses högljudda protester och krav på genuspolitiska
reformer i kombination med högkonjunkturens och arbetarrörelsens medgivande till kvinnors
förvärvsarbete. Förskolan byggdes ut i tidigare aldrig skådad snabb takt fram till mitten av 80talet – en period som av många betraktas som förskolans ”guldålder”. Men, som våra studier
visar, var detta en period som också innehöll stora spänningar och konflikter. Dåtidens
”revolutionerande” dialogpedagogiska jämlikhetssträvandena skälldes ut, ansågs inte
revolutionärt nog, alltför blekt rosa för den tidens röda pedagogiska debattörer. De
dialogpedagogiska strävandena kom att tystas med det hånfulla begreppet ”den rosa
pedagogiken” (Ohrlander i Lenz Taguchi mfl 2011). Trots detta har förskolan sedan dess
utgjort en central arena för jämställdhet mellan könen, för jämlikhet och lika värde ur både ett
klass-, etnicitets- och funktionsperspektiv. Den har rört sig från radikal befrielsepedagogik
(70-talet), över en mer liberalpolitiskt inriktad jämställdhetspedagogik (80 och 90-talen), till
en alltmer teoretiskt sofistikerad genuspedagogik respektive feministisk pedagogik (00-talet
ff.). Men det är först mot slutet av millenniets första decennium, och under projektperiodens
gång, som förskolans och skolans arbete med jämställdhet utmanats av vad som kallas en
normkritisk pedagogik, dvs. med feministisk poststrukturlistiska och queerteoretiska
perspektiv.
Syftet med projektet har varit att generera ny kunskap om hur förskolans jämställdhetsarbete
produceras i skärningspunkterna mellan samhälleliga föreställningar om kön/genus och
jämställdhet, vetenskaplig teori och det faktiska pedagogiska arbetet. Projektet har också
syftat till att studera hur barns köns/genusidentiteter skapas i relation främst till pedagogers
språkbruk, förskolans miljö, verksamhetens innehåll och materialen.
Forskningsarbetet har fördelats över sju studier:
•

Nutidshistoriska studier med fokus på 1970 talet.
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•

Dekonstruktionsstudie av utvärderingar från de förskolor som delfinansierades från
Delegationen för jämställdhet i förskolan.

•

Enkätstudie av de 100 deltagande förskolorna (enligt ovan) sju år efter delegationens
avslut.

•

Deltagande aktionsstudier.

•

Språkstudier.

•

Teoriutveckling kring barns subjektsskapande och materialitet.

•

Teori- och metodutveckling för studier av förskolans praktiker i linje med postkonstruktivistiskt materialism (relationell materialism), samt för praktikutveckling: En
intra-aktiv rosa pedagogik.

Våra studier visar att fokus för huvudströmningarna i ett jämställdhets- och genuspedagogiskt
arbete i förskolan i första hand har varit att söka forma barnens köns- och genusidentiteter på
ett jämställt sätt. Detta innebär att det är något hos (i) barnet som behöver förändras för att
samhället i framtiden skall bli såväl jämställt/jämlikt. Barnet blir i ett objekt i
huvudströmingarna av det som har kommit att kallas jämställdhets- och genuspedagogik, och
görs därmed inte delaktiga i det mesta av det arbete som görs för att åstadkomma förändringar
av barnens köns/genusidentiteter i en mer jämställd riktning (Bodén 2009, Dolk 2009,
Eidevald 2011, Eidevald och Lenz Taguchi samt Ohrlander i Lenz Taguchi mfl 2011). De
feministiska och normkritiska pedagogikerna som växt sig starkare under de senaste åren
försöker göra barnen mer delaktiga, men tycks delvis sakna arbetsverktyg som är förankrade i
förskolans verksamhet för att kunna åstadkomma detta. Ett par av våra studier visar vikten av
att involvera barnen i arbetet med pedagogisk dokumentation av den pågående verksamheten
och göra dem delaktiga i att både producera dokumentationen och analysera den tillsammans
med de vuxna.
Barnens tal och handlingar förstås som inifrånkommande uttryck för deras
köns/genusidentiteter (Bodén 2009; Eidevald 2011). De två språkstudier som genomförts
(Schönbäck 2007, 2009) visar dock att barnens språk måste förstås som en effekt av en rad
omständigheter i specifika sammanhang, snarare än som representationer av deras
(köns/genus)identiteter, dvs. vilka de ”är”. Även miljön och materialen har betydande
inverkan på vad barn ger uttryck för, hur de handlar och vad de ”blir”, dvs. hur de
kontinuerligt omformar det vi förstår som barnens köns/genusidentiteter (Lenz Taguchi i Lenz
Taguchi mfl 2011).
De vanligaste sätten att bedriva ett jämställdhets- eller genuspedagogiskt arbete är baserade,
antingen på starka föreställningar om könsneutralitet, och att man därför skall behandla
flickor och pojkar exakt lika, eller på ett skillnadstänkande (flickor och pojkar är olika), som
innebär att pedagogerna bedriver ett kompensatoriskt arbete: dvs. att flickor får träna på det
pojkar är bra på och tvärtom. Även om strategierna ofta blandas så framstår dock ett
könsneutralt språk, bemötande och handlande, som de vanligaste strategierna(Bodén 2009,
Dolk 2009, Eidevald 2011). Könsneutrala strategier orsakar inte diskussioner kring frågan om
vad kön/genus är eller hur kön/genusidentiteten skapas, utan blir en pedagogisk strategi som
tycks kunna överbrygga eventuella oenigheter och skapa konsensus (Eidevald & Lenz
Taguchi i Lenz Taguchi mfl 2011).
Vad producerar då de könsneutrala och kompensatoriska strategierna? Våra analyser visar att
en ny utvidgad men fortfarande heterosexuell köns/genusnorm produceras som en effekt av
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dessa vanligast förekommande könsneutrala och kompensatoriska praktiker (Lenz Taguchi i
Lenz Taguchi mfl 2011). De kompensatoriska strategierna möjliggör endast lagoma
överskridanden. Den nya normen uppstår i ett skillnadstänkande – inte längre mellan en
stereotyp man och kvinna – utan som en skillnad i förhållande till den som är för mycket
annan i förhållande till den nya gemensamma normen som är baserad på en tudelad (dikotom)
könsuppdelning, trots att kvinnligt och manligt till viss del tillåts överlappa. Ett lyckat
jämställdhets- eller genuspedagogiskt arbete utmärks av att de marginella positionerna
tillfälligt kan ”prövas”, för att sedan snabbt överges igen, så att barnet åter kan inta en
position i den breda normativa mittfåran (ibid.).
Det är delvis som en reaktion mot effekterna av dessa huvudströmningar i det jämställdhetsoch genuspedagogiskt arbetet som den feministiska respektive normkritiska pedagogiken på
allvar förs fram som alternativ. Att framför allt den normkritiska pedagogiken växer sig stark
– särskilt i skolan – beror på ett alltmer teoretiskt avancerat offentlig samtal, där genus som
social konstruktion redan hunnit bli dominerande diskurs. Allt starkare relationer och
överlappningar mellan vetenskaplig teori, pedagogiska (diskursiva) praktiker och aktivister,
föräldrar, tjänstemän och politiker har kommit till stånd. Med denna utgångspunkt blir ett
komplicerande samtal om kön/genus i intersektionerna med etnicitet, klass, sexualitet, ålder
och funktionalitet också möjligt (Dolk i Lenz Taguchi mfl. 2011). Nu blir det möjligt att tala
om kön/genusidentiteten som föränderlig eller multipel, och de psykologiskt/biologiskt
förankrade identitetsteorierna överges i allt större utsträckning.
I en närmare teoretisk analys av den normkritiska litteraturen visar det sig att merparten av de
normkritiska praktikerna inte bara ägnar sig åt att synliggöra nya normbrytande
identitetspositioner, utan att när dessa synliggjorts hanteras de i praktiken som fasta/stabila. I
identifierandet av positioner som normpersoner respektive normbrytare upprättas således nya
normer för inneslutning och uteslutning (Lenz Taguchi 2011, samt Lenz Taguchi mfl 2011).
Även om normkritisk pedagogik alltså till del kan undvika att återskapa de två dikotoma
könskategorierna och producera en mångfald av subjektspositioner, så riskerar den i sina
praktiker ändå att hamna i ett identifierande och återskapande av (ontologiskt sett) negativa
skillnader mellan olika identifierade positioner (ett särskiljande av individers olikheter).
Således riskerar huvudströmningarna i såväl genuspedagogiken respektive den normkritiska
pedagogiken att hamna i essentialiserande positionsbestämningar baserade på vad vi
teoretiskt förstår som ett negativt skillnadsbegrepp – en skillnad från någon annans position
(ibid.).
Som ett resultat av projektets teorigenererande delar föreslår vi istället ett skifte till ett positivt
differentieringsbegrepp som utgår från individens skillnadskapande i sig själv. Det
pedagogiska arbetet handlar om att synliggöra och lägga betoningen på hur barnet ständigt
blir annorlunda sig själv i sina interaktioner med omvärlden, samt att tillsammans med barnen
förhandla potentiella möjligheter för vad och vem man kan bli och vad man kan göra (Lenz
Taguchi 2011, samt i Lenz Taguchi mfl 2011). Den nya praktik vi föreslår som är baserad på
projektets teorigenererande arbete är en delvis återupprättelse av 1970-talets radikala och
delvis mycket överskridande pedagogiska experiment som studerats i projektet, och som kom
att kritiseras för att inte vara ”röda nog”. Vi har kallat den en rosa pedagogik. Teoretiskt
refererar en rosa pedagogik delvis tillbaka på flera av de radikala pedagogiska experiment och
”happenings” som utvecklades under 1970-talet. Även om mycket av det som då prövades
kan ifrågasättas, så innebar flera av dessa pedagogiska experiment ett radikalt jämställande av
barnet i förhållande till den vuxne, och av flickor i förhållande till pojkar. Den uppenbara brist
på barns delaktighet som flera av projektets studier kan konstatera i dagens
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jämställdhetsarbete, överskreds i flera av de pedagogiska praktiker som prövades under 1970
och delar av 1980-talen (Ohrlander kommande a, b, 2010, 2007).
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