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Abstract 

	  
Title: Gender is limiting- a comparative oriented study of gender pedagogy in preschools 

disposed in New York and Stockholm. 

Term: HT 14 

Author’s name:  Ruby Levy & Sofia Wickström  

Supervisors name: Soheyla Yazdanpanah 

 
The purpose of this thesis is to examine how teachers work and reflects on gender education 

in preschools. We also want to take part of how teacher’s thoughts are reflected in the 

physical indoor environment and how the environment is designed by reviewing the rooms 

furnishing and the selected materials. We will do this by visiting a number of preschools 

located in Stockholm and New York. We have chosen three questions to get the answers on 

our purpose. 

  

    •How teachers reflect around gender pedagogy are, and how the thoughts are expressed in         

the practical work. 

    •How the teachers communicate with their co-workers about gender pedagogy.  

    •How the teachers own thoughts and reflections on gender pedagogy have been expressed 

in the physical indoor environment where the children stay during the day. 

 

We have used interviews and observations as a method to gather the information that we 

needed to answer our questions of the thesis. We have used the sociocultural perspective, 

variation theory and queer theory as a ground to analyze our gathered information.  

As a conclusion we have found that the teachers have different ways of reflecting about 

gender pedagogy but they still don´t want to focus their work on it. They would rather focus 

their pedagogy on working with equality, which for them means more than just gender. We 

have reached that to find a way you work sustainable with gender pedagogy you have to have 

an open minded attitude towards the children, have critical standards, and an environment 

where children can grow and learn without focusing on gender.  

 

Keywords: Gender, gender pedagogy, reflection, environment 

Nyckelord: Kön, genuspedagogik, reflektion, miljö 
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Förord:	  
 

Vi vill tacka våra nära och kära som varit ett fantastiskt stöd med uppmuntran och glädje när 

vi genomfört vårt examensarbete. Vi vill också tacka oss själva för ett otroligt gott och 

lustfyllt samarbete med fantastiska minnen från New Yorks förskolor. 

Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare Soheyla Yazdanpanah som lagt ner mycket 

tid och gett oss stöd med detta examensarbete. 

 

Slutligen vill vi framföra ett stort tack till våra informanter som tagit emot oss och gett oss en 

bredare förståelse kring genuspedagogikens innebörd i förskolan. 
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1. Inledning 

 
De säger att tiden ändrar saken, 

men du måste faktiskt ändra 

den själv - Andy Warhol 

 

Som människor föds vi med de könsdelar som biologin delger oss. Detta medför olika 

förväntningar. Som pojke förväntas du vara bråkig, högljudd och allmänt vild. Som flicka 

förväntas du vara lugn och ha intresse för ditt utseende, dockor och Barbies. Vem är det som 

har bestämt detta? Om en förändring ska ske så måste vi sluta förvänta oss att kön är samma 

sak som identitet och intressen. 

 

Vi har valt att undersöka medvetenheten kring genuspedagogik och vad genuspedagogiken 

har för inflytande på sex olika förskolor belägna i New York och Stockholm. Motivet till vår 

undersökning är att vi vill ge oss själva, samhället och andra pedagoger kunskaper om hur vi 

som framtida förskollärare kan arbeta utifrån ett genusperspektiv i förskolan med hjälp av ett 

normkritiskt förhållningssätt. Vi vill att uppsatsen ska bidra till att främja en verksamhet och 

miljö där barnen erbjuds finna sina egna identiteter. Därför vill vi undersöka vårt ämne genom 

att ta del av andra pedagoger, teoretiker samt forskares erfarenheter och kunskaper.  
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2. Bakgrund 

	  
Utifrån våra tidigare erfarenheter i förskolans värld har vi sett att genuspedagogiken är ett 

komplext ämne där många har olika uppfattningar av begreppets innebörd. Som pedagoger är 

vi förebilder för barnen men vi är också normbärare. I den interkulturella 

förskollärarutbildningen är detta något som har väckt vårt intresse eftersom vikten av 

förskolans och pedagogens roll och påverkan är något som intresserar oss. Att ge alla barn 

samma möjligheter till utveckling och lärande oavsett kön är också något som läroplanen för 

förskolan lyfter (Lpfö; 1998/2010, sid. 8). Detta ligger bakom vårt intresse till varför vi ville 

undersöka pedagogers förhållningssätt kring genuspedagogik. För att skapa oss en bredare 

bild inom genuspedagogiken valde vi att utföra denna undersökning i städerna Stockholm och 

i New York.  

 

Vi har funderat mycket på hur pedagoger tänker kring genuspedagogik, hur de utövar sitt 

arbete samt om och hur miljön på förskolorna är planerade utifrån ett genuspedagogiskt 

perspektiv. Med detta examensarbete kommer vi att ta del av fler kulturella miljöer och 

aspekter som kan komma att ha betydelse för vårt framtida arbete med genuspedagogik i 

förskolan. 

 

2.1	  Vår	  förförståelse	  kring	  Förskolans	  läroplan	  i	  Sverige	  respektive	  USA	  
 

Vi har inför denna studie olika förförståelser kring ländernas läroplaner. Sverige har en 

nationell läroplan som alla i förskolan måste följa. I USA får varje förskola utforma sina egna 

läroplaner.  

	  
I den svenska läroplanen för förskolan beskrivs tydligt att verksamheten ska motverka 

stereotypa könsroller och att förskolan ska erbjuda en trygg, lustfylld miljö som inspirerar 

barnet till lärande och identitetsskapande (Lpfö; 98 rev 2010, sid.4). 

 

När det gäller förskolorna i New York har vi inte lyckats att få tag på en gemensam läroplan 

och därmed har vi inte kunnat ta del av direktiv för ett genuspedagogiskt arbete där. Mer 

information kring New York förskolornas läroplaner kommer att behandlas under rubriken 

Etiska aspekter. Utifrån information som vi fann på respektive förskolas hemsida så kan vi 

redogöra för att det finns ett samband mellan de genuspedagogiska målen som förskolorna 
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strävar efter. Detta innefattade att pojkar och flickor ska lära sig att respektera varandra och 

ha förmågan att kunna samarbeta i olika projekt och gruppkonstellationer. Vi kommer även 

att kunna redogöra för vad pedagogerna uttrycker kring genuspedagogik utifrån sina 

egenutformade läroplaner.  
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3. Syfte och frågeställningar 

	  
Syftet med detta examensarbete är att undersöka pedagogers arbete och reflektioner med 

genuspedagogik i förskolan. Vi vill också ta del av hur pedagogers tankar återspeglar sig i den 

fysiska inomhusmiljöns utformning genom att se över rummens möblering och materialutbud. 

Detta har vi gjort genom att undersöka ett antal förskolor belägna i Stockholm och New York. 

 

• Hur reflekterar pedagoger kring genuspedagogik och hur kommer dessa tankar till 

uttryck i det praktiska arbetet på förskolan? 

• Hur kommunicerar pedagoger kring genuspedagogik i deras arbetslag? 

• Hur har pedagogernas tankar och reflektioner kring genuspedagogik kommit till 

uttryck i deras utformning av den fysiska inomhusmiljön där barnen befinner sig? 
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4. Begreppsdefinition 

 

För att läsaren av detta arbete ska få en bättre förförståelse kring centrala begrepp har vi under 

denna punkt definierat begreppen som har genomsyrat detta examensarbete. 
 

Fysisk inomhus miljö- Miljön som barnet vistas i och utvecklas med på förskolan 

tillsammans med leksaker, material samt möblering som har en stor betydelse för barnets 

utveckling (Nordin-Hultman; 2004, sid. 55-60 & 71-72).  
 

Reggio Emilia-Reggio Emilias filosofi grundar sig i italienaren Lori Malaguzzis tankar 

(1921-1994)	  som	  var	  verksam	  i	  stadsdelen	  Reggio	  Emilia. Han såg pedagogiken och barns 

potential ur ett perspektiv där barnen är villiga att utvecklas och ska ses som kompetenta. 

Malaguzzis syn på barn var att alla kan lära och utvecklas men på olika sätt för att finna sin 

egen nyckel till kunskap (Dahlberg och Åsén; 2005, sid.189-197).  
 

Genus- Genus är ett socialt system där människor delas in i två olika kategorier, kvinnor och 

män. Dessa könskategorier medför förväntningar och sociala egenskaper (Nationella 

sekretariatet för genusforskning; 2014). 
 

Genuspedagogik- Pedagogiskt förhållningssätt och arbetsmetod för att motverka 

förstärkningen av traditionella könsmönster. Ett pedagogiskt arbete för att skapa samma 

möjligheter för alla barn oavsett kön (Eidevald; 2009, sid. 173-174). 
 

Interkulturalitet- En tanketradition när människor med olika bakgrund och kultur interagerar 

med varandra. Ett tankesätt för att vara öppen för olikheter (Lahdenperä; 2004, s.15). 
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5. Teoretisk utgångspunkt 

 

Här presenterar vi kortfattat de teorier som kommer att finnas som stöd inför vår tolkning av 

vår analys. Vi har utgått ifrån den sociokulturella teorin eftersom Lev Vygotskij (2003) 

förespråkar vikten av miljöns påverkan på barns utveckling och lärande. Vi har även utgått 

ifrån variationsteorin som Mårdsjö-Olsson (2010) lyfter kring pedagogers betydelse för att 

skapa varierande förutsättningar för barnen som ska leda till utveckling och lärande. Vi har 

även refererat till Queerteorin där Judith Butler (2005 & 2006) lyfter vikten av att förhålla sig 

normkritisk till samhällets syn på könskategorier eftersom vi anser att det normkritiska 

förhållningsättet har en stor betydelse inom det genuspedagogiska arbetet.  

Genom att kombinera dessa tre teoretiska utgångspunkter har vi funnit en teoretisk ram till att 

behandla vår kommande analys i detta examensarbete. 

5.1	  Sociokulturellt	  perspektiv	  
	  
Roger Säljö i Lärande i praktiken (2003)  utgår från Vygotskijs sociokulturella teorier där han 

beskriver hur insikter, kunskaper samt färdigheter utvecklas. Enligt Vygotskij är samspelet 

och samtalet den mest betydelsefulla delen i människans utveckling. Det är en individuell 

process som sker under samspelet mellan två individer eller mellan individen och miljön. Hur 

vi människor agerar, reflekterar och kommunicerar grundar sig i våra sociokulturella 

erfarenheter. Vi skapar själva vår omvärld utifrån de förutsättningar som vi har (Säljö; 2003, 

sid. 34-36).  

5.2	  Variationsteorin	  
	  
Ann-Charlotte Mårdsjö-Olsson som har sammanställt boken Att lära andra lära (2010)  gör 

en definition på variationsteorin. Variationsteorin grundar sig i den kvalitativa 

forskningsmetoden. Enligt Mårdsjö-Olsson fokuserar variationsteorin på lärarens 

förhållningssätt kring barns utveckling och lärande. Variationsteorin handlar om vilka 

förutsättningar som pedagoger skapar i barnens vardag och vilka möjligheter som kan finnas i 

variationen av ett utforskande arbetssätt. Som pedagog bör vi skapa ett klimat där barnens 

reflektioner och olika synsätt ses som positivt och uppmuntras av pedagogen. På så sätt ger 

pedagogen barnet möjlighet till en metakognitiv utveckling då barnen får förståelse för sitt 

eget och andras lärande (Mårdsjö-Olsson; 2005, sid.52).  
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5.3	  Queerteorin	  
	  
Queerteorin har sina rötter inom amerikansk gayaktivism. En tidig teoretiker inom queerteorin 

är Judith Butler (2005 & 2006). I böckerna Könet brinner!, Genus ogjort. Kropp, begär och 

möjlig existens har Butler beskrivit queerteorins betydelse där Butler ser negativt på att ge 

queerbegreppet en fast betydelse men har ändå delat in queerteorin i fyra delar. Den första 

delen beskriver det biologiska könet som vi föds med och som antingen är man, kvinna eller 

tvåkönad. Den andra delen som Butler beskriver är könsidentitet och som hänvisar till det kön 

vi själva anser oss tillhöra.  

Socialt kön är den tredje delen. Detta kan också kopplas samman med genus som innefattar 

de sociala och kulturella föreställningar om hur kvinnor och män borde vara. Det handlar om 

vilka förväntningar dessa kön för med sig. 

Den fjärde och sista delen som Butler beskriver är det juridiska könet. Här är det staten som 

tillskriver individens kön utifrån det kön vi föds med. En viktig aspekt som Butler betonar 

inom queerteorin är att alla könskonstruktioner är skapade av samhällets normer (Butler; 2005 

& 2006).  
 

Enligt Tiina Rosenberg (2002), författare till Queerfeministisk agenda innefattar ordet queer 

ett kritiskt förhållningssätt till heteronormen. Rosenberg hävdar att det inte bör finnas någon 

egentlig definition av queerbegreppet, utan dess viktigaste uppgift är att ifrågasätta normerna 

kring våra könskategorier istället för att själva bli en oföränderlig normbärare. Rosenberg 

menar också att queerbegreppet har olika definition beroende på vem, vad samt när vi frågar 

och vilken maktposition som uttrycks. Hon hävdar dock att utgångspunkten bör vara en 

normalisering kring olika könskonstellationer (Rosenberg; 2002, sid.11-13).  
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6. Tidigare forskning 

 

I detta kapitel presenterar vi olika aspekter av genus och dess betydelse för det 

genuspedagogiska arbetet i förskolan. 

 

Utifrån tidigare forskning har vi redogjort tre diskurser inom begreppet genus; vad 

genuspedagogik är, pedagogens roll och medvetenhet i genuspedagogiken och miljöns 

betydelse för ett hållbart genuspedagogiskt arbete. Dessa diskurser har vi sedan använt som 

underlag till vår analys för att ta reda på hur pedagoger arbetar med och reflekterar kring 

genuspedagogik i förskolan. 

6.1	  Olika	  linjer	  inom	  genuspedagogiken	  	  
	  
Christian Eidevald beskriver i sin avhandling Det finns inga tjejbestämmare- Att förstå kön 

som position i förskolans vardagsrutiner och lek (2009) hur genus kan tolkas och beskrivas. 

Enligt Eidevalds forskningsresultat finns det tre diskurser inom genus.  Dessa diskurser 

innefattar att kön är något vi föds med. Vi föds med manliga eller kvinnliga könsorgan medan 

genus är något som är socialt betingat. Innebörden av socialt betingat blir därmed hur 

samhället ser på kön, könstillhörigheter och vilka egenskaper som kommer med dessa. Genus 

är något som är föränderligt och samhällets sociala föreställningar styr hur vi ser på vårt 

sociala kön. Den tredje diskursen som beskrivs är hur genusbegreppet kan påvisa 

diskriminering mellan könen (Eidevald; 2009, sid. 18).    	  

 

Eidevald visar i sin studie tre linjer som förekommer i förskolans genuspedagogiska arbete. 

Den första linjen visar på att pedagogen utgår från en kompensatorisk genuspedagogik. Där 

ska barnet kompenseras utifrån sitt kön där exempelvis pojkar ska utmanas i typiska flickiga 

egenskaper eller där flickor ska utmanas i att kompenseras i typiska pojkiga egenskaper. 

Utifrån denna pedagogik får pojkar och flickor möjlighet att kompenseras i sina antagna 

svagheter.  

 

Den andra linjen Eidevald visar på är en könsöverskridande genuspedagogik. Inom detta 

pedagogiska förhållningssätt så fråntas inte barnen något av de material som förskolan 

erbjuder. Pedagogen erbjuder barnet att ta del av olika aktiviteter på förskolan och vill skapa 

möjligheter för barnet att överskrida rådande könsnormer. Eidevald lyfter en diskurs inom den 

könsöverskridande genuspedagogiken där pedagogen bör vara aktivt medskapande i barnens 
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lek. Där får barnen chansen till att bli utmanade i att förstärka sina egenskaper inom fantasi, 

lust och konfliktlösningar. Här får pedagogen se helheten av barnets position i barngruppen 

oavsett kön.  

 

Könsneutral genuspedagogik är den tredje linjen som Eidevald presenterar. Inom den 

könsneutrala pedagogiken utformas verksamheten för att undvika könsstereotyper. Detta sker 

bland annat genom att välja bort typiskt pojkiga och flickiga leksaker, material och färger. 

Genom att arbeta efter denna pedagogik strävar pedagogen efter att förhålla sig könsneutral 

gentemot barnen (Eidevald; 2009, sid.173-174 ). 

 

Klara Dolk (2013) har skrivit en avhandling om makt, normer och delaktighet i förskolan. I 

det genuspedagogiska arbetet ska det finnas ambitioner för barnen i förskolan att få leva ut 

sina liv utan att begränsas av de traditionsenliga och normativa förväntningar på hur ett kön 

ska vara. Genuspedagogikens arbete ska syfta till att erbjuda alla barn oavsett kön samma 

möjligheter till utveckling utifrån sina potentiella egenskaper (Dolk; 2013, sid, 49).             

6.2	  Ett	  medvetet	  förhållningssätt	  hos	  pedagoger	  
	  
I Eidevalds avhandling (2009) fann han som resultat att pedagoger förväntar sig olika mycket 

av barnen beroende på vilket kön de har. Pojkar kommer exempelvis undan oftare när de 

bryter mot regler medan flickor oftare uppmanas till att skärpa till sig (Eidevald; 2009, sid. 

180-181). Eidevalds idé på hur pedagogerna på förskolan kan arbeta vidare med detta är att 

strukturera upp verksamheten så att alla får tillgång till det som upplevs som pojkigt och 

flickigt. Det ger alla barn tillgång till att ta del av allt material på förskolan utan att tydliga 

gränser mellan dessa sätts upp (Eidevald; 2009, sid.183). 

 

Enligt Kajsa Svaleryds forskningsresultat i boken Genuspedagogik (2010) som är baserad på 

hennes avhandling, innebär genuspedagogik att man som pedagoger ska kunna arbeta med att 

stärka barns identitet utifrån deras kön och även att kunna ge barnen möjligheter till att våga 

gå utanför dessa traditionella könsmönster. För att detta ska bli möjligt har Svaleryd funnit 

fyra punkter som visat sig vara betydelsefulla för ett genuspedagogiskt arbete. Den första 

punkten handlar om vikten av att pedagogen är medveten om att ens egna värderingar ligger 

till grund för hur bemötandet är till barnen i det vardagliga arbetet. Genusmedvetenhet bör 

ligga i fokus. Den andra punkten handlar om vikten av att pedagogen synliggör och aktivt 

arbeta med värdegrundsfrågor gällande genus och jämställdhet tillsammans med barnen för 
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att skapa en gemensam grund. Den tredje punkten visar på vikten av förskolans och 

pedagogers aktiva arbete med att synliggöra och reflektera kring våra föreställningar 

tillsammans med barnen. Detta för att ge barnen kunskapen att den fria viljan är viktig. 

Svaleryds fjärde punkt belyser vikten av metoder och materialval för sitt genuspedagogiska 

arbete. Materialet ska vara noga utvalt för att möjliggöra ett arbete som delger utveckling och 

lärande utan att flickor och pojkar ska få olika förutsättningar (Svaleryd; 2010, sid. 8-9). 

 

Dolk (2013) skriver att barnen länge befunnit sig i en könsintegrerad värld i förskolan. 

Förskolan har sedan länge erbjudit samma möjligheter till flickor och pojkar att få delta i 

samma aktiviteter och utåt sett kan förskolans utbud av material ses som tillgängligt för alla 

barn oavsett kön. Vad Dolks studie har visat är att de vuxna är benägna att förstärka 

traditionella könsmönster när de bemöter barnen. Sveriges förskoleverksamheter satsar dock 

på att utveckla sitt jämställdhetsarbete som ska syfta till att motverka traditionella 

könsmönster vilket verksamheterna ofta kallar ”jämställdhetspedagogik” eller 

”genuspedagogik”. Ambitionerna kring denna typ av pedagogik är att skapa mer positiva 

förutsättningar för att alla barn ska våga ta plats i förskolan utan att behöva begränsas utifrån 

sitt kön och dess normer kring hur ett kön bör vara (Dolk; 2013, sid.15-17). 

6.3	  Miljöns	  betydelse	  för	  normskapande	  i	  förskolan	  
	  
Svaleryd (2010) menar att genuspedagogiken till största del handlar om vilka förutsättningar 

vi vill skapa för barnen. En stor del av genuspedagogiken handlar om vilken miljö barnen 

befinner sig i, vilka material som används och vilka budskap dessa förmedlar. För att skapa en 

miljö som aktivt förmedlar möjligheter och lärande är det viktigt att pedagogerna diskuterar 

leksakernas roll och betydelse i den fysiska miljön på förskolan. Vad förmedlar dessa valda 

leksaker? Hur leker pojkar respektive flickor med leksakerna? På vilket sätt är dessa saker 

utvecklande? Vilka konsekvenser kan vi se? Att ha dessa tankar i fokus anser Svaleryd är att 

medvetandegöra och ta ställning kring vilka budskap som pedagogerna sänder ut till barnen 

utifrån miljöns utformning (Svaleryd 2010 s.130-132). Liksom Svaleryd (2010) har Även 

Elisabeth Nordin-Hultman (2004), som skrivit avhandlingen Pedagogiska miljöer och barns 

subjektskapande redogjort för att den fysiska miljön påverkar barnens vardag i förskolan. 

Denna typ av miljö består av leksaker, litteratur och diverse annat material.  Nordin-Hultman 

har kommit fram till att den fysiska inomhusmiljöns utformning kan påverka barnen med att 

både öppna upp och begränsa deras möjligheter till subjektskapande. Nordin-Hultman menar 

att materialet består av både normer och föreställningar genom att de bär på förväntningar 
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kring vem som kan använda materialet. Hon lyfter även aspekterna kring möblering i rummet 

där hon menar på att rummen skapar förväntningar på hur barnen i just den miljön ska agera 

(Nordin-Hultman; 2004, sid. 55-60 & 71-72).  

 

I den statliga rapporten- Den könade förskolan- om betydelsen av jämställdhet och genus i 

förskolans pedagogiska arbete (SOU; 2004) som är sammanställd av regeringen tillägnas ett 

kapitel om exempel på hur olika miljöer ser ut i förskolan. Författarna till rapporten visar 

även på vikten av miljön och dess utformning i en förskola ur det pedagogiska perspektivet. 

De menar på att miljön i förskolan kan betraktas som ”den tredje pedagogen”. Denna studie 

som SOU har tagit fram som baseras på forskning av Svaleryd, (2003), Berge, Britt-Marie 

(2001), Kajsa Wahlström (opublicerad), Nelson Anders och Nilsson, Mattias (2002) som 

uttrycker hur miljön kan påverka flickor och pojkars lek och hur dessa lekar utformas. Dessa 

förskolor som studierna hänvisar till hade till mesta del utformat den fysiska miljön på så sätt 

att flickor och pojkar lekte åtskilda. Rummen var utformade på så sätt att flickorna tog sig an 

kökslek och dockvrå och att pojkar oftare befann sig i rörelse- och kuddrum där de kunde vara 

högljudda och fysiskt aktiva. Även valet av böcker var mycket traditionellt och efter en analys 

av böckernas innehåll gick det att se att huvudpersonerna i böckernas karaktärer var till största 

del manliga (SOU; 2004;115, sid.19 & 64-65). 

 

Jämställdhetsarbetet är en del i förskolans värdegrund och därför ligger mycket av ansvaret på 

verksamheten. Vad som ses som normer och jämställdhet är olika för alla och därför finns det 

vissa svårigheter i hur arbetet bör se ut. På många förskolor är arbetet mot en jämställd 

förskola igång men det finns fortfarande kommuner som inte har kommit igång med sitt 

jämställdhetsarbete. Alla förskolor i Sverige bör ha jämställdhetsarbetet i förskolan som 

huvuduppgift och läroplansmålet står tydligt för att förskolan ska bryta traditionella 

könsmönster och stödja barn i deras identitetsskapande processer (SOU; 2004/05;11, sid. 22-

23). 

 

Även I Skolverkets publikation (1999) som heter Olika på lika villkor- en antologi om 

jämställdhet i förskolan beskriver Margareta Öhman könsskillnader i barngrupper varierar 

beroende på utformandet den pedagogiska miljön och hur pedagoger förhåller sig till 

barngruppen. I en miljö där pedagogen ger mycket utrymme till fri lek blir risken att barnen 

får chans till att upprepa olika positioner och återskapa dessa från tidigare erfarenheter utan 

någon kritisk granskning (Öhman; 1999, sid. 13).  
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7. Urval av förskolor och pedagoger 

	  
Syftet med detta examensarbete är att undersöka pedagogers arbete och reflektioner med 

genuspedagogik i förskolan. Vi vill också ta del av hur pedagogers tankar återspeglar sig i den 

fysiska inomhusmiljöns utformning genom att se över rummens möblering och materialutbud. 

Vi vill även ta del av de olika förskolornas läroplaner för att se hur målen kring 

genuspedagogik har uttryckts.  

 

Vår undersökning bygger på intervjuer med personer som har förskollärarutbildning eller 

motsvarande högskoleutbildning. Vår utgång har varit att intervjua personer som besitter 

teoretisk samt praktisk kunskap och erfarenheter.  

Vi har valt ett två-stegs urval som Ulla Eriksson-Zetterqvist och Göran Ahrne beskriver i 

boken Handbok i kvalitativa metoder (2013). Som första steg kontaktade vi förskolor som 

kunde tänkas vara relevanta till vår studie. I det andra steget valde vi ut de informanter som 

kunde tänkas vara användbara (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne; (red.) 2013, sid. 42-43).   

 

Vi har valt att besöka, observera samt intervjua sex pedagoger på sex olika förskolor. Tre 

belägna i New York och tre i Stockholm. Vill förtydliga att vi ibland kommer att benämna 

dessa pedagoger som informant och ibland som förskola beroende på om det är förskolans 

miljö vi redogör för eller om det är informantens reflektioner. Vi är dock medvetna om att en 

pedagog inte kan representera en hel förskolas arbetssätt och därför kan vi inte dra någon 

generell slutsats på hur hela förskolan arbetar med genuspedagogik. 

Att vi har begränsat oss till sex informanter totalt grundar sig i Staffan Stukáts resonemang i 

boken - Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (2014), där han redogör att för 

många informanter kan resultera i att resultatet blir av kvantitet istället för kvalitét. (Stukát; 

2014, sid. 71).  

 

För att underlätta läsningen i detta examensarbete har vi valt att benämna förskolorna i  

New York för NY1, NY2, NY3 och de i Stockholm för Sthlm1, Sthlm2, Sthlm3. 

	  

7.1	  Urval-‐	  New	  York	  och	  Stockholm	  
	  
Valet att besöka Manhattan i New York grundar sig på ett utlandsstipendium. Vi skickade ut 

mail till slumpvist utvalda förskolor på Manhattan med information gällande vårt 
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examensarbete och en presentation av oss själva. Vi fick respons av tre förskolor i området 

som blev erbjudna att få besöka, intervjua och observera.  	  

 

De tre förskolorna i Stockholms förorter valde vi att kontakta per telefon då vi resonerade att 

personlig kontakt är svårare att avvisa. Vi valde ut tre förskolor som vi ville besöka varav en 

som var nyöppnad med nya lokaler, en förskola som arbetar efter Reggio Emilias filosofi där 

stor betoning läggs på miljön och en tredje förskola som arbetar efter en strikt 

genuspedagogik. Den tredje förskolan tappade vi oturligt nog kontakten med då 

informationsmailet med tidsangivelse aldrig skickades ut till oss. Efter flera försök till fortsatt 

kontakt beslutade vi oss för att gå vidare. Under kontakten med förskolan som hade Reggio 

Emilia som filosofi blev vi tipsade om att kontakta en förskollärare med en genuspedagogisk 

utbildning på en annan enhet. Efter ett samtal med denna genuspedagog lyckades vi boka in 

en intervju. 
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8. Datainsamlingsmetod och genomförande 

 

I det här avsnittet redogör vi för de metoder som vi har använt oss av inför vår datainsamling. 

Vi har även presenterat de metoder som vi har använt oss av för analysen av material och 

resultat. Vi vill tydliggöra att vi båda uppsatsskrivare har varit lika delaktiga genom arbetets 

gång och bearbetat allt material tillsammans. 

 

8.1	  Datainsamlingsmetoder-‐	  Intervjuer	  och	  observationer 

 

Vi har att utgått ifrån Eriksson-Zetterquist och Ahrnes (2013) beskrivning av kvalitativa 

intervjuer. Genom att använda sig av kvalitativa intervjuer som är semistrukturerade, det vill 

säga öppna frågor som ger möjlighet till följdfrågor, har vi möjlighet att anpassa intervjun 

utifrån situationen vi befinner oss i samt där intervjun blir som ett reflekterande samtal 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne; 2013, sid.106-107). Anledningen till att vi har valt kvalitativa 

intervjuer som metod beror att våra frågeställningar syftar till pedagogernas reflektioner och 

arbetssätt kring genuspedagogik. För att ta del av dessa tankar ansåg vi att intervjuer vad rätt 

metod att använda oss av.  

Stukát beskriver att en timmes inspelad intervju tar cirka fem timmar att transkibera och 

redogör för att vi kan välja ut relevanta delar från vårt inspelade material om vi anser att ingen 

viktig information går förlorad (Stukát; 2014, sid.45). Vi har valt att både anteckna centrala 

uttryck samt spelat in intervjuerna. Våra anteckningar har vi sedan haft tillgängliga när 

inspelningarna har bearbetats. Vi har därefter utökat våra anteckningar i fall vi missat något 

relevant och valt ut citat utifrån våra inspelningar. Alla våra intervjuer utspelade sig på våra 

utvalda förskolor i lugna miljöer. Intervjuerna tog ca 30-40 min att utföra  

 

Våra intervjuer i New York genomfördes på engelska. Vi ansåg att vi hade bra kompetens i 

det engelska språket. En av oss är amerikansk medborgare och har det engelska språket som 

modersmål. Vi har även valt att upprepa informanternas svar för att försäkra oss om att vi har 

förstått deras resonemang rätt. Samma tillvägagångssätt har vi även använt oss av under 

intervjuerna som skedde i Stockholm. Detta för att inte skapa missförstånd och för att ge 

informanterna en möjlighet till att tydliggöra sina svar.  

 

Vi har också använt oss av ickedeltagande strukturerade observationer. Med det menar 

Franzén (2014) att vi som observanter inte deltar under observationstillfället utan är med i 
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bakgrunden.  Detta för att man som observatör inte påverka utfallet. Med strukturerad 

observation beskriver Franzén att man som observant har ett klart ämne alternativt förvalda 

ämnen som man fokuserar på under observationstillfället (Franzén; 2014, sid.62).  

Under observationstillfället har vi utgått ifrån ett observationsschema som innefattat 

förskolornas utformning av inomhusmiljön, materialval samt rumsmöblering som vi sedan har 

sammanställt i ett nytt observationsschema. Under miljöobservationen har vi fått gå runt i de 

olika förskolornas miljöer, sett och känna på materialet samt fått möjligheten att fotografera 

alla delar av förskolornas utrymmen. Vi har också fyllt i observationsschemat utifrån våra 

utvalda teman. Stukát hävdar att det ofta är tydligt och effektivt att använda sig av tabeller 

eller figurer för att delge sina insamlade data. Med Stukáts resonemang kring detta 

tillvägagångssätt såg vi som rimlig för vår observation. Av det insamlade materialet har vi 

sedan skapat en form av tabell för att tydliggöra hur de olika förskolornas miljöer var 

utformade och vilket material som fanns tillgängligt på förskolan (Stukát; 2014, sid.80). 

 

8.2	  	  Komparativ	  metod	  som	  analysverktyg	  
 

Genom detta examensarbete har vi valt att förhållit oss till ett komparativt synsätt. Även om 

denna studie bygger på begränsade data och inte fyller alla krav för en komparativ studie så är 

det oundvikligt att inte uppmärksamma likheter och olikheter i resultaten från Stockholm och 

New York. Därför har vi tagit inspiration av Thomas Denk som i boken Komparativ metod-

förståelse genom jämförelse (2002) som behandlar komparativa studier inom statsvetenskap. 

Den komparativa forskningsmetoden lägger fokus på likheter och skillnader i olika system för 

att skapa en tydlig förståelse kring det analyserade materialet (Denk; 2002, sid. 7-8). 
 

Vi har även valt att utgå från ett kvalitativt förhållningssätt i valet av forskningsmetod. Enligt 

Stukát är det kvalitativa förhållningssättet framväxt ur hermeneutikens och fenomenologins 

grund. Dessa två grunder lägger tonvikt på förklararingen, det vill säga hur det kvalitativa 

förhållningssättet tolkas genom att skapa förståelse ur den information vi får ta del av utan att 

generalisera det resultat som framkommit (Stukát; 2014, sid. 36). 

 

Som analysverktyg till vår bearbetning av vår insamlade data har vi valt 

meningskoncentrering som Kvale och Brinkman (2009) beskriver. Meningskoncentrering 

bygger på att koda av våra informanters svar där vi sammanställer deras respons utifrån deras 
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formuleringar eller citeringar (Kvale och Brinkman; 2009, sid.247). Som tidigare nämnts har 

vi gjort en redogörelse kring vår transkriberingsprocess av vår insamlade data. Där har vi 

bland annat valt att skriva ner våra informanters svar utifrån våra intervjufrågor som grundar 

sig på vårt syfte samt frågeställningar. Vi har även valt att skriva ner de centrala delar som 

våra informanter samt observationer kommer att delge oss. Då hermeneutiken ligger till grund 

av vår forskningsmetod, där stor vikt på informanternas hypoteser samt våra tolkningar 

utifrån vår förförståelse inom vårt forskningsområde, menar vi på att meningskoncentrering 

underlättar bearbetningen av vår analys. Detta eftersom denna modell just bygger på att koda 

informanternas svar, samt att skapa gynnsammare förutsättningar för oss att finna samband 

och avvikelser genom de centrala delar som kan uppstå. Genom att vi har byggt vår 

analysbehandling kring vår tolkning av informanternas svar samt våra observationer tror vi att 

en röd tråd av detta examensarbete kommer att infinna sig på ett tydligt sätt.  

8.3	  Validitet	  och	  reliabilitet	  
	  
Inom sökandet för att stärka validiteten i vårt examensarbete finner vi att respondent 

validiation är användbar för att stärka vår datainsamlings trovärdighet. Med Ahrne och 

Svenssons (2003) resonemang har våra informanter fått chans att ta del av intervjuerna i 

efterhand där de fått tillfälle att delge ytterligare respons som kan påverka resultatet av vår 

undersökning. Vi har mailat ut våra sammanställningar av intervjuerna till våra informanter.  

Triangulering är en annan metod som vi använt och som Ahrne och Svensson definierar som 

en förstärkning av validiteten.  Eftersom vi använder oss av både intervju och observation kan 

detta ge oss en bredare bild eftersom vi kommer att undersöka våra frågeställningar i dessa 

två olika avseenden. Egentligen grundar sig triangulering i första hand på det rätta svaret. 

Ahrne och Svensson lyfter fram att triangulering kan ses som användbar i kvalitativ forskning 

för att skapa djupare förståelse inom ett fenomen. Däremot vill vi reservera oss mot att vår 

reabilitet kan försvagas eftersom vi inte fick lov att hänvisa till förskolorna i New Yorks 

enskilda läroplaner. Vi fick enbart utgå från vad informanter uttryckte kring sin läroplan. Vi 

reserverar oss även mot att våra tolkningar av svaren vi fick av informanterna hade kunnat 

vara annorlunda om våra intervjufrågor hade framförts på ett annat sätt. Däremot har vi som 

tidigare nämnt spelat in våra intervjuer och kunnat återgå till dessa för att fördjupa oss i 

informanternas svar och därmed fått möjlighet till att komplettera våra anteckningar (Stukát; 

2014, sid. 47). Trots detta anser vi att respondent validation samt triangulering har hjälpt oss 

med att öka trovärdigheten i detta examensarbete (Ahrne & Svensson; 2013. sid. 26-29).  
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8.4	  Etiskt	  ställningstagande	  
 

Vi har inför våra intervjuer med samtliga informanter följt vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet; 2002).  

 

I förväg har vi upplyst informanterna om syftet med undersökningen i examensarbetet. Detta i 

enlighet med informationskravet när de godkänt att medverka i våra intervjuer och 

observationer på förskolan (Vetenskapsrådet; 2002, sid.7). Vi har enligt samtyckeskravet 

upplyst informanterna om att de har fullt inflytande över sitt medverkande och de har rätt att 

gräns sätta vårt användande av det material vi samlar in (Vetenskapsrådet; 2002, sid.9). Enligt 

detta krav har vi respekterat informanternas önskan att inte använda oss av någon digital 

media riktad mot barnen. En informant har önskat att vi skickar en sammanställning av 

intervjun för ett godkännande, innan vi påbörjar vår analys. Detta för att informanten ska få 

en chans att förklara sig om eventuella missförstånd.   

 

Samtliga förskolor har vi beslutat att hålla anonyma utifrån konfidentialitetskravet för att inte 

avslöja någon etiskt känslig information under arbetets gång (Vetenskapsrådet; 2002, sid.12). 

För samtliga informanter och förskolor kommer vi att använda fingerade namn kopplade till 

numrering i våra analyser. Vi har med respekt för förskolorna i New York valt att inte hänvisa 

till deras läroplaner eftersom de är direkt kopplade till förskolorna. Det insamlade materialet 

förvarar vi på ett säkert sätt där vi garanterar att inga utomstående ska ges tillgång. Vi har 

enligt nyttjandekravet upplyst informanterna att det insamlade materialet endast kommer att 

vara till behandling av vårt examensarbete (Vetenskapsrådet; 2002, sid.14) 
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9. Presentation av förskolorna 

I detta kapitel har vi presenterat förskola NY1, NY2, NY3 och förskola Sthlm1, Sthlm2 samt 

Sthlm3 genom en sammanställd tabell för att ge en tydlig överblick till läsaren (Stukát; 2014, 

sid.164). Vi har valt ut delar för att synliggöra vilka förutsättningar som finns tillgängliga på 

respektive förskola för deras genuspedagogiska arbete. Vi har grundat denna tabell utifrån 

informanternas egna presentationer av respektive förskola som vi sedan har beskrivit de 

likheter samt skillnader de olika förskolorna har.  

 

 
* Ja- Mindre än två anställda män totalt per förskola. 

* 10 000 dollar/år- Priset går att reducera till en viss del beroende på vårdnadshavarens inkomst. 

 

De likheter som kunde tydas mellan de olika förskolorna var att majoriteten av informanterna 

hävdade att de arbetade efter Reggio Emilias filosofi, förutom Sthlm1 som inte hade någon 

specifik inriktning.  

 

Enligt informanterna på förskola NY2, NY3, Sthlm2 och Sthlm3 var det enbart anställa 

kvinnor eller ett fåtal anställda män.  NY1 och Sthlm3 hade totalt två anställda män på 

respektive förskola och Sthlm1 hade lika stor andel män som kvinnor. Gällande resurser inom 

miljön och det genuspedagogiska arbetet, hävdade NY1, NY2, NY3, Sthlm2 och Sthlm3 att 

de använde sig av specialister inom miljöns utformning som beskrevs som miljöpsykologiska 

pedagoger eller pedagogistor. NY2, Sthlm2 och Sthlm3 hade även ytterligare resurser med 

utbildning inom genuspedagogik, som enligt informanterna hjälpte dem att arbeta 
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normkritiskt. Där skilde sig Sthlm1 från de andra förskolorna som berättade att de inte 

använde sig av några övriga resurser. 

 

De andra skillnaderna som vi fick ta del av när informanterna presenterade sina verksamheter 

var att förskolorna i New York hade höga avgifter, vilket gör att inte alla föräldrar har råd att 

välja de förskolorna. Förskolorna i Stockholm hade en maxtaxa att betala baserad på 

vårdnadshavarens inkomst. Vi fick även veta om skillnader mellan förskolorna i New York 

gällande avgifterna, då NY2 erbjöd hjälp med att reducera kostnaden. Förskolorna i New 

York skilde sig till de svenska förskolorna när det kom till rekrytering. Förskolorna NY1, och 

NY2 använde sig av både barnintervjuer och intervjuer av föräldrar för att se om barnen 

skulle platsa i deras verksamhet. NY3 berättade att de intervjuade enbart föräldrarna för att 

upplysa dem om deras verksamhet. Samtliga förskolor i Stockholm använde sig av ett 

kösystem där alla barn oavsett ekonomiska förutsättningar var välkomna. Alla tre förskolor i 

New York och Sthlm1 var privatägda, medan Sthlm2 och Sthlm3 var kommunala förskolor.  
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10. Bearbetning och analys av intervjuer och observationer 

	  
I detta kapitel har vi sammanställt och analyserat vårt insamlande material utifrån intervjuer 

med ett antal pedagoger som arbetade i de presenterade förskolorna som vi har analyserat 

utifrån våra teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Vi har valt att sammanställa 

informanternas svar under gemensamma rubriker som vi benämner som teman. Dessa teman 

har vi gjort för att ge en tydlig helhetssyn över hur informanterna tänker kring våra 

forskningsfrågor. Vi har också observerat den fysiska inomhusmiljön som vi ska presentera 

och analysera utifrån ett observationsschema. Vi hoppas på att synliggöra hur de olika 

informanternas tankar om genuspedagogik har visat sig i den fysiska inomhusmiljön i 

praktiken.  

10.1	  Intervjuer	  
	  
Nedan presenterar vi analysen av intervjuerna utifrån ett antal teman som visat sig i  

New York och Stockholm.   

10.1.1	  Genus	  blir	  jämställdhet	  och	  jämställdhet	  blir	  likabehandling	  	  	  
	  
Utifrån våra intervjuer kan vi se ett tydligt mönster som omger begreppet genus och 

genuspedagogikens utförande på förskolan. Vår analys visar att samtliga informanter inte 

ville förknippa deras arbete på förskolan med endast genuspedagogik eftersom de hellre ville 

arbeta med genuspedagogik ur ett jämställdhetsperspektiv. Fokus skulle ligga på att utforma 

en plan mot kränkande behandling då informanterna ansåg att kränkande behandling inte bara 

sker utifrån ett könsperspektiv utan även sker utifrån andra aspekter.  

 
Informant Sthlm3: Genuspedagogiken är inskränkt! Ser man till genuspedagogiken ur exempelvis det 

kompensatoriska synsättet så gör man i slutändan skillnad mellan könen och utgår från att de har olika 

kunskaper. Vi vill fokusera på en jämställd pedagogik där vi utgår från vår pedagogiska roll. Detta för att 

inte lyfta barnet som ett problem vilket vi anser att den kompensatoriska genuspedagogiken gör. Vi väljer 

att se det som att det är vi pedagoger som innehar problemet då vi bär på en tidigare uppfattning om vilka 

könstillhörigheter de båda könen har. 

 

Queerteorin behandlar det kritiska förhållningssättet till våra normer kring kön, där våra 

könskonstruktioner är skapade efter samhällets normer (Butler; 2005 & 2006). Eidevald 

(2009) redogör i sin forskning där tankegången av genus innebär att synliggöra 

diskriminering mellan könen som informanten från Sthlm3 klargjorde (Eidevald; 2009, s.18). 
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Informanterna i New York valde att inte kalla det för ”gender equality” och Stockholm valde 

att inte kalla det för ett genuspedagogiskt arbete då samtliga förskolor i New York och 

Stockholm betonade att genuspedagogiken är inskränkt. Fokus på skapandet av barnens 

könsnormer var inte av relevans utan borde istället ligga på pedagogens normkritiska 

förhållningssätt till hela jämställdhetsbegreppet.  

 

När vi frågade informanterna om de ville arbeta mer omfattande med genuspedagogik 

framgick två svar där skillnaderna inte låg mellan städerna i New York och Stockholm. Här 

var det istället synsätten och förhållningssätten som skilde sig mellan respektive förskola.  

 

Informant Sthlm1 och Sthlm3 ansåg att genuspedagogiken var av stor vikt, men att det endast 

utgjorde en liten del av deras likabehandlingsarbete. Genusmedvetenhet för pedagogerna 

verkade till synes gå i enlighet med jämställdhet och likabehandling.  

 
Informant NY3: Nej, det är inte det vi lägger vårt fokus på. Vi fokuserar på jämställdhet och barnens 

intressen. Genus är en del i vårt arbete mot en jämställd förskola, men inte vår främsta prioritet (...) 

 

Informant Sthlm3: Nej fokus ligger på jämställdhet. Självklart fokuserar vi på genus men vi vill även 

fokusera kring hela jämställdhets begreppet som innehåller etnicitet, sexualitet, kön och 

funktionsnedsättning (...)  

 

Vikten av att arbeta mot en normkritisk jämställd förskola var något som var återkommande 

under intervjuerna av samtliga informanter i New York och Stockholm. I enlighet med den 

svenska läroplanens strävans mål (1998/2010) förklarades begreppet jämställdhet som kön, 

etnicitet, mångfald, sexualitet samt funktionsnedsättning. Alla delar är lika betydelsefulla och 

innehåller så mycket mer än bara genuspedagogik. Informanterna menade på att hela 

jämställdhetsbegreppet måste lyftas inom det pedagogiska arbetet för att motverka 

diskriminering. Olikheterna befinner sig inte enbart i det kön som barnen är utan även i deras 

kulturella bakgrunder (1998/2010).  

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde 

oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning eller funktionsnedsättning (Lpfö; 1998/2010, sid. 8). 
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Inom ramen av detta strävans mål är det lika viktigt som informanterna hävdade, att arbeta 

med hela jämställdhetsbegreppet utan att utesluta något annat och där ändå genuspedagogiken 

ingår.  

 

Informant NY2 och Sthlm2 betonade behovet av att det var viktigt att lägga fokus på 

genuspedagogiken i sitt arbete på förskolan för att kunna få större förståelse kring sociala 

könskonstruktioner. Däremot skulle fokus ligga på vidareutbildningar inom ämnet när frågan 

ställdes om en mer omfattande genuspedagogik var önskvärd.  

 
Informant NY2: Vi skulle vara mer intresserade av detta. I själva verket är det något som vi har diskuterat 

i verksamheten till och från de senaste åren. Vi har haft några genusspecialister som pratat med oss om 

inlärningsskillnader hos pojkar och flickor och hur dessa kön behandlar information i de yngre åren. Vi 

behöver få mer kunskap inom genuspedagogiken och strävar efter att få mer kunskap inom ämnet (...). 

 

Informant Sthlm2: Vi vill fortsätta arbeta mer omfattande med genuspedagogiken eftersom ny personal 

och nya föräldracirklar kommer in löpande i verksamheten. Vi tror det är bra och viktigt att hålla 

genusfrågan vid liv för att detta alltid är något som måste genomsyra det pedagogiska arbetet och inte får 

glömmas bort. 

 

Enligt citaten framgår det att genuspedagogiken är något som ständigt behöver hållas vid liv 

eftersom förskolan är föränderlig och att förskolans resurser behöver få kunskap om detta. 

NY2 och Sthlm2 var tydliga med vikten av att aldrig se sig själva som fulländade inom det 

genuspedagogiska arbetet på förskolan. De ansåg att fortbildning inom arbetslaget är det som 

för fram arbetet mot en genuspedagogisk och jämställd förskola. Detta för att lära sig mer om 

hur könskonstellationer skapas utifrån olika sociala sammanhang i barngruppen men även för 

att kunna se hur diskriminering mellan könen kan uppstå (Eidevald; 2009, sid.18). Även den 

svenska läroplanen för förskolan (1998/2010) stödjer NY2 och Sthlm2s resonemang kring att 

vidga sin förståelse inom det genuspedagogiska arbetet där vikten av att ha kompetens inom 

ett medvetet förhållningssätt kunna bemöta pojkar och flickor och att kunna problematisera de 

krav och förväntningar dessa kön för med sig som en grund till barnens lärande och 

utveckling (Lpfö; 1998/2010, sid. 5).  

Trots att NY2s förskola inte använde sig av den svenska läroplanen för förskolan var ändå 

detta en viktig aspekt som lyftes i deras genuspedagogiska arbete. 
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10.1.2	  Likabehandlingsplan	  och	  jämställdhetsarbete	  
	  

Den	  svenska läroplanen för förskolan uttrycker att alla människor är lika värda och att vårt 

förhållningssätt ska uttrycka rättvisa och jämställdhet (Lpfö; 1998/2010, sid. 4). 

Informanterna i Sthlm1, Sthlm2 och Sthlm3 lyfte samtliga att likabehandlingsplanen och 

värdegrundsarbetet genomsyrade deras arbete. Som tidigare nämnt värdesätter informanterna 

kön, klass och etnicitet som likvärdiga och valde att inte sätta genuspedagogik i fokus. 

Förskolorna Sthlm1, Sthlm2 och Sthlm3 arbetar samtliga med systematiskt kvalitetsarbete där 

de kartlägger sin verksamhet utifrån sin likabehandlingsplan med stöd av förskolans läroplan 

(Lpfö; 1998/2010) där hela jämställdhetsbegreppet ska behandlas.  Efter varje termin 

utvärderar pedagogerna hur det har gått, könsdominerande mönster som uppstått och vad som 

behöver fokuseras på till nästa utvärdering. En pedagog beskriver: 

 
Informant Sthlm3: Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete där vi fokuserar på att kartlägga och 

utvärdera. Där ser vi ju om det uppträder stereotypa könsmönster (...). Vi ser över hur barngruppen 

fungerar och hur vi pedagoger fungerar. Vi intervjuar även barnen för att se vad barnen vill ändra på och 

hur barnen vill att miljön på förskolan ska se ut och hur man behandlar varandra. 

 

Det systematiska kvalitetsarbetet som präglas av förskolorna i Stockholm skulle kunna tydas 

som ett verktyg till att synliggöra normer. Förskolorna i New York utformar varje förskola sin 

egen läroplan som enligt informanterna benämner som ”curriculum” där dem satt upp årliga 

mål de ska sträva efter. Dessa mål har utformats utifrån Vygotskijs utvecklingspsykologiska 

teorier och kontextbundna sammanhang i verksamheten som de inspirerats av som framställts 

av barnens intressen. NY1, NY2 och NY3 betonar att de arbetar med likabehandling och 

jämställdhet som ingår i deras curriculum´s riktlinjer. Alla förskolor har mer eller mindre 

inspirerats av Reggio Emilias filosofi som samtliga förskolor menar på är att det är ett 

ytterligare perspektiv på ett jämställt arbete. 

 
Informant NY1: På denna förskola har alla klasser samma läroplan som vi en gång per år i arbetslaget 

uppdaterar och utvärderar. Läroplanen grundar sig på Vygotskijs och Piagéts tankar och Reggio Emilias 

filosofi. Vi anser att Reggio Emilias filosofi behandlar jämställdhetsarbetet på ett bra sätt (...). 

 

För att öka sina kunskaper om barns utveckling samarbetar förskolorna NY1, NY2 och NY3 

med specialister inom bland annat genuspedagogik och inomhusmiljöns utformning. Varje år 

utvärderar och reviderar förskolorna sin egen curriculum och ser över hur de kan arbeta vidare 
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med de uppsatta mål som dem utformat. NY1, NY2 och NY3s arbete med deras curriculum 

kan jämföras med Sthlm1, Sthlm2 och Sthlm3s systematiska kvalitetsarbete som innefattar 

både likabehandling och andra områden som är viktiga inom barns utveckling och lärande.  

 

Enligt Svaleryd (2010) är ett systematiskt kvalitetsarbete grunden för att kunna skapa ett 

jämställdhetsarbete tillsammans med barnen eftersom värdegrundsfrågor synliggörs och 

lägger en grund till ett genuspedagogiskt arbete (Svaleryd; 2010, sid.8-9). Svaleryds 

resonemang går även att styrkas i queerteorin där ett kritiskt förhållningssätt ska tillämpas för 

att man inte ska bli en oföränderlig normbärare (Rosenberg; 2002, sid. 11-13).  

Ett syfte med att arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete är för att hålla kvalité i 

genuspedagogiken menar samtliga informanter, men Sthlm2 och Sthlm3 arbetade 

systematiskt med att föra statistik på barnens aktiviteter över dagarna. Detta för att se mönster 

kring deras val av lek och intressen. Här menade informanterna  från Sthlm2 och Sthlm3 att 

de kunde se om en aktivitet lockade fler flickor än pojkar och få en tydlig bild av hur 

verksamheten såg ut. På så sätt framkom det hur man skulle kunna arbeta vidare med 

genuspedagogik. De andra fyra förskolorna (NY1, NY2, NY3 och Sthlm1) valde att utgå från 

en annan typ av dokumentation som berörde barnen både individuellt utifrån 

utvecklingspärmar som berörde deras utveckling, samt pedagogiska reflektioner som 

behandlade generella frågor om hur barngruppen fungerade. 

10.1.3	  Pedagogers	  medvetenhet	  kring	  ett	  normkritiskt	  förhållningssätt	  
 

Enligt informanternas medvetenhet kring ett normkritiskt förhållningssätt kunde vi finna att 

samtliga informanter lyfte vikten av att vara normkritiska i sitt arbetssätt som målsättning. Ett 

exempel som framgick av informant Sthlm1 var att se över förskolans sammanställning av 

varierade pedagoger med olika kön och personligheter så att barnen ska lära sig att vuxna 

också är olika. Denna beskrivning kan ses utifrån följande citat: 

 
Informant Sthlm1: Vi vill inte se barnen som ett problem utan vi vill utgå ifrån vårt förhållningssätt (...). 

Vi gör ofta barnen till problemet när problemet egentligen ligger hos oss pedagoger. Vi strävar efter att ha 

lika många män som kvinnor på vår förskola men det är minst lika viktigt att vi har olika individer med 

olika stilar och sätt att vara oavsett kön. Det tror jag barnen behöver se. 

 

Vikten att lyfta individer i sin helhet framgick tydligt där Sthlm1 menade på att vi ofta 

fokuserar på att berätta för barnen om att dem är olika, men glömmer bort att detta även ska 
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infinna sig hos de vuxna. Som stöd i queerteorin där människor ska förhålla sig kritisk till 

samhällets förutbestämda könsnormer kring hur dem bör vara, går citatet ovan att tydas 

genom att pedagogers individuella egenskaper och roller kan ge barnen ytterligare perspektiv 

på en varierande normram (Butler; 2005 & 2006). 

 

I enlighet med variationsteorin var samtliga informanter överens om att alla barn ska få lika 

möjligheter till att möta allt material på förskolan och inte begränsa materialets förväntningar 

(Mårdsjö-Olsson; 2010).  ”Vi är olika så vi gör olika och det måste barnen få ta del av” var 

något som informant Sthlm1 betonade.  
 

Samtliga informanter i New York och Stockholm strävade efter att ha ett tillåtande klimat. 

Olika lär stilar är något som uppmuntras och även utforskande av material ska få användas på 

olika sätt (Mårdsjö-Olsson; 2005, sid. 52). Med att skapa variation i verksamheten menade 

informanterna på att bredda normramen genom att inte sätta värderingar i material eller hur 

man lär och att det i sin tur breddar barnens normram. 

 

I ett resultat som framkommit i Svaleryds (2010) studie belyste Sthlm3 vikten av att arbeta 

normkritiskt i förskolan där pedagoger måste synliggöra sina pedagogiska brister och 

förhållningssätt för att aktivt kunna arbeta mot en normkritisk pedagogik (Svaleryd; 2010, sid. 

8-9).  

 
Informant Sthlm3: Det är vi vuxna som har problem. Vi ser oss ofta som perfekta och ser inte till våra 

brister att normerna ligger hos oss vuxna (...).  

 

Vikten av pedagogers medvetenhet kring hur vi samtalar till barnen och med varandra lyftes 

av Sthlm1 och Sthlm2 utifrån ett genusperspektiv. De menar att genuspedagogik ska infinna 

sig naturligt i verksamheten och då räcker det inte med att enbart erbjuda barnen en miljö som 

ska tilltala alla kön utan också vara medveten om sitt språkliga bemötande för att inte lägga 

värderingar i hur barnen bemöts genom tonläge och kroppsspråk.  

10.1.4	  Kompensatoriskt,	  könsöverskridande	  och	  könsneutralt	  genuspedagogiskt	  arbete	  
 

Utifrån informanternas arbete med och tankar om genuspedagogik framgick tre linjer som vi 

funnit i Eidevalds (2009) studie. Den ena linjen som informanterna beskrev var att arbeta 

kompensatoriskt. Utifrån den kompensatoriska genuspedagogiken lyfte flertalet informanter 
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vikten att ta in material och anordna miljön som skulle vara tilltalande till alla barn. Eidevald 

beskriver att en kompensatorisk genuspedagogik utgår från ett synsätt där man ser två kön 

med olika kunskaper och brister. Där ska barnen kompenseras med de kunskaper som deras 

kön begränsar dem i (Eidevald; 2009, sid.18). 

Ett exempel som en informant lyfte var att ta in rosa lego för att möjligen locka fler flickor till 

att använda sig av lego.  

 
Informant Sthlm 3: Vi har en mötesplats för lego. Vi märkte att detta enbart lockade pojkarna och valde 

därför att se om flickor skulle lockas dit om vi köpte in rosa lego. Så blev dock inte resultatet men vi 

försöker att locka barnen till alla våra mötesplatser för att uppmuntra barnen till nya intressen. 

 

Den andra linjen som framgick var att arbeta könsneutralt. NY1, NY2 och Sthlm2 fokuserade 

mycket med att arbeta med ofärdigt material för att inkludera alla kön i deras pedagogik. Inget 

material skulle vara könskodat. Eidevald (2009) betonar att könskodat material kan skilja sig 

åt beroende på vem man frågar. Vissa anser att lego är könskodat, medan andra tycker att det 

enbart syftar till konstruktionsmaterial (Eidevald; 2009, sid.18).  I dessa förskolor bestod 

mycket material av bygg och konstruktion samt skapandematerial som dessa förskolor såg 

som könsneutralt. Alla barn skulle här få samma möjlighet till utveckling och lärande oavsett 

om produkten i slutändan blev något könsstereotypt. Barnen skulle få inspireras utifrån sina 

intressen som en morot för att kunna använda sig av olika resurser som metod för lärandet. På 

så vis menade informanterna att inga barn skulle riskera att begränsa sitt lärande på grund av 

en färdig produkt eftersom färdiga leksaker har olika förutsättningar till att användas.  

 
Informant NY1: Vi försöker att enbart ha material som inte ska tilltala endast ena könet. Vi arbetar 

mycket med bygg och konstruktion där barnen får skapa vad dem vill. Vill de ha en tunnelbana att leka 

med får dem bygga en tunnelbana. Vill de ha en frisörsalong får barnen bygga en. Här får barnen oavsett 

kön chansen att utvecklas med samma förutsättningar utan att materialet styr de till en begränsning (...).  

 

Eidevald beskriver det könsneutrala synsättet som en möjlighet för pedagogerna att förhålla 

sig könsneutrala till både barnen och materialet på förskolan. Här ligger inte fokus på barnens 

olikheter på grund av könet utan kan istället fokuseras på vilka olika situationer som kan 

tänkas ske i förskolans vardag (Eidevald; 2009, sid. 18). Informanternas resonemang kring 

materialets betydelse för utveckling kan även vi även se till Nordin-Hultmans (2004) 

resonemang där informanterna lyfter att se över materialets kvalitéer för att barnen ska finna 

det som meningsfullt och vilja fortsätta arbeta med just detta material. Det räcker inte bara 
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med att barnet ska styras in i något utan även att kunna se materialet som inspirerande och 

användbart (Nordin-Hultman; 2004, sid.58). Detta resonemang går i enlighet med Vygotskijs 

(2003) sociokulturella teori som styrker att miljöns utbud ska vara utformad på ett sätt som 

skapar inspiration för lärande då den är väsentlig för barnets sociala utveckling (Säljö, 2003, 

sid.34-36).  

 

Den tredje linjen som vi kunde se utifrån NY3 och Sthlm1s reflektioner var det 

könsöverskridande arbetssättet. Här talade informanten från förskola Sthlm1 om att de inte 

ville utesluta något material på förskolan men inte heller skapa normer kring hur leksakerna 

ska användas.  

 
Informant Sthlm1: Vi erbjuder olika miljöer för att undvika att det inte ska bli så könsstereotypt (...). Vi 

har aktivt valt att blanda våra miljöer. Jag ser inga problem om flickor enbart leker med flickor och pojkar 

bara med pojkar. Poängen är att alla ska få vara glada och harmoniska i det vi erbjuder. Vi pedagoger 

behöver vara stöd i barnens lek. Om något barn fastnar vid vissa leksaker eller lekar kan vi behöva pusha 

på så att barnet vågar testa på nya saker. Dock tror jag inte att det har med kön att göra, utan det handlar 

om individen. 
 

Här ville Sthlm1 att alla barn skulle få möjlighet till att möta allt material på förskolan samt 

själv bidra med ett förhållningssätt som visar på att allt material kan användas av alla barn. 

Att som pedagog vara medskapande i barnens lek och ge dem stöd i deras lekkonstellationer 

sågs som användbart för att arbeta inom den könsöverskridande genuspedagogiken, som även 

Eidevalds studie har visat (Eidevald; 2009, sid.18-19). 

10.1.5	  Miljöns	  betydelse	  för	  ett	  hållbart	  arbete	  med	  genuspedagogik	  
	  
Utifrån Vygotskijs (2003) sociokulturella teori kan man se vilken betydelse miljön har för ett 

barns utveckling. Det är en lärandeprocess som sker i samspelet mellan barnet och miljön då 

vår omvärld skapas utifrån de förutsättningar man har (Säljö; 2003, sid. 34-36). Detta 

tankesätt återspeglar sig i informanternas resonemang då samtliga var tydliga med hur och 

varför de valt att utforma den pedagogiska miljön efter ett visst tankesätt. De var alla eniga 

om miljöns betydelse för ett hållbart arbete med genuspedagogik. Informanternas tankar om 

miljön går även att koppla till Svaleryds (2010) forskning inom ämnet som talar om vikten av 

vilket material som väljs ut till förskolan för att skapa en genuspedagogisk miljö. Samtliga 

informanter menar att materialet på förskolan ska vara noga utvalt för att skapa samma 

förutsättningar för både pojkar och flickor vilket även framgår i Svaleyds forskning 
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(Svaleryd; 2010, sid. 8-9). Sthlm2, Sthlm3, NY1, NY2 och NY3s förskolor influerades av 

Reggio Emilia filosofin vilket tydligt visade sig i deras sätt att tala om miljön. Informanterna 

som arbetade på en Reggio Emilia förskola talade om vikten av att ha ofärdigt material som 

kan skapas och bli vad helst. Sthlm3 valde att jämföra Reggio Emilia med en del av deras 

arbete mot en jämställd förskola där materialet inte kunde förknippas till varken pojk- eller 

flickleksaker vilket i sin tur ledde till att alla barn kunde ta för sig av allt material.  

 
Informant Sthlm3: Vår miljö ska vara kompensatorisk till hemmet utan typiska pojk och flickleksaker 

som de redan har hemma. Varför ha samma saker som de har hemma? Vi satsar på ofärdigt material. Vi 

vill att det ska finnas mycket av samma sak för att barnen ska få ha valmöjligheter. Har barnen tio olika 

pennor och tio olika papper får barnen möjlighet till att skapa det dem vill ha på olika sätt. 

 

Informanten som arbetade på Sthlm1, som inte hade influerats av Reggio Emilia filosofin, och 

NY3 hade tankar om miljöns utformning. Informanterna talade om vikten av att inte utesluta 

något material på förskolan. Sthlm1 ville ha en vid blandning av saker för att alla barn ska få 

möjlighet till att kunna leka med bland annat bilar, lego, dockor och pyssel. Istället hade de 

valt att blanda materialet i de olika rummen för att locka till sig barn av båda könen. Enligt 

informanten har detta lett till att alla barn oavsett kön lekte med allt material som förskolan 

erbjöd och det fanns stor variation kring barnens val av lekar och leksaker. Både 

variationsteorin (Mårdsjö-Olsson; 2010, sid.52), och Svaleyds resonemang stödjer 

informanternas tankar kring miljöns utformning och menar att pedagogen bör skapa en miljö 

som aktivt förmedlar möjligheter till lärande genom variation på materialval och aktiviteter. 

Svaleryd betonar pedagogers kommunikation kring leksaker och materialets roll och 

betydelse i den fysiska inomhusmiljön på förskolan. Detta genom vad dessa saker förmedlar 

till pojkar och flickor och vilka konsekvenser det kan medföra (Svaleryd; 2010 sid.130-132). 

 

Utifrån detta kunde vi se likheter mellan majoriteten av informanternas svar. Sthlm2, Sthlm3, 

NY1 och NY2 arbetade alla efter Reggio Emilias filosofiska inriktning vilket visade sig i 

deras svar angående miljöns betydelse och utformning. Sthlm1 och NY3 hade dock andra 

tankar än majoriteten och ansåg att miljön inte ska begränsas till endast en viss typ av 

material. 
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10.2.0	  Observationer	  
	  
Här kommer vi redogöra för och analysera våra observationer på förskolorna i New York och 

Stockholm.  

	  

10.2.1	  Observationsscheman  

Utifrån det Svaleryd (2010) Eidevald (2009) och Nordin-Hultman (2004) har beskrivit om 

miljöns betydelse inom det genuspedagogiska arbetet på förskolan, har vi sammanställt fyra 

kategorier att utgå ifrån under våra miljöobservationer. Dessa kategorier har vi skapat för att 

synliggöra om miljön följer ett könsneutralt, kompensatoriskt, eller ett könsöverskridande 

genuspedagogiskt arbete. Dessa scheman kommer att presenteras på nästkommande sida. 
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Förskolor i New York 
Hur$ser$
rumsfördelningen$
ut$på$förskolan?

Vad$har$förskolan$
för$material$som$
barnen$får$
använda$sig$av?

Vilket$material$finns$
alltid$tillgängligt$för$
barnen$på$förskolan?

Finns$det$något$
synligt$schema$
förnär$materialet$på$
förskolan$får$
användas?

NY1 Klassrum(där(
åldersgrupperna(är(
stationerade.(

Ofärdigt(material(
såsom(kaplastavar,(
pulverfärg,(tyg,(
naturmaterial,(könlösa(

Allt(material(står(framme(
som(barnen(kan(använda(sig(
av.

Ja,(oavsett(ålder(fanns(
det(färdiga(scheman(
som(skulle(följas(varje(
dag.

NY2 Åldersindelat.(
Rummen(på(förskolan(
såg(likadana(ut(men(
materialet(förändrades(
efter(ålder.(Det(fanns(
ett(gemensamt(
bibliotek(för(alla(barn.

Återvinningsmaterial,(
kaplastavlar(samt(
bygg(och(
konstruktionsmaterial.(
Det(fanns(även(
magneter,(plusDplus,(
pyssel,(
skapandematerial,(
barnlitteratur,(ipad,(
dator,(vattenbord(och(
sandbord.

Allt(material(fanns(tillgängligt(för(barnen.Ja,(oavsett(ålder(fanns(
det(färdiga(scheman(
som(skulle(följas(varje(
dag.(I(schemat(ingår(fri(
lek.

NY3 Åldersindelade(
klassrum(utformat(
efter(barnens(intressen(
och(kunskapsnivå.(
Gemensamma(
utrymmen(för(yoga,(
dans,(pyssel(samt(bygg(
och(kostruktion.

Blandat(material(med(
stor(variantion.(
Dockor,(bilar,(
återvinning,(skapande(
mm.

Allt(material(som(fanns(på(
förskolan(var(tillgängligt.(
Yogarum,(dansrum,(ateljé(
samt(bygg(och(
konstruktionsrum(användes(
efter(barnens(vilja.

Ja,(vissa(av(rummen(
hade(schema(när(
rummen(skulle(
användas.(Danssrum,(
Yoga(samt(ateljé(och(
bygg(och(konstruktion.(
Inget(schema(fanns(
gällande(resterande(
material(på(förskolan. 	  

	  
 
Förskolor i Stockholm 

 
 

 

Hur$ser$
rumsfördelningen$
ut$på$förskolan?

Vad$har$förskolan$
för$material$som$
barnen$får$
använda$sig$av?

Vilket$material$finns$
alltid$tillgängligt$för$
barnen$på$förskolan?

Finns$det$något$
synligt$schema$
förnär$materialet$på$
förskolan$får$
användas?

STHLM1 "Rum%i%rummen"%samt%
avskjilda%rum.%Biorum,%
samlingsrum,%
rörelserum.

Stor%variation%av%
material.Bland%annat%
dockor,%bilar,%
kaplastavar,%

Allt%finns%alltid%tillgängligt%för%
barnen.%

Nej.

STHLM2 "Rum%i%rummen"%samt%
avskjilda%rum.%Biorum,%
samlingsrum,%
rörelserum.

Återvinningsmaterial,%
naturmaterial,%lego,%
skapande%och%
konstruktionsmaterial.%
Väl%utvalda%böcker%
som%inte%ska%uppfattas%
som%könsstereotypt.%
Likaså%möbler.

Allt%material%finns%tillgängligt Ja,%ett%aktivitetsschema.%
Barnen%får%välja%vilken%
aktivitet%dem%vill%delta%i%
utifrån%stationernas%
syfte.%Barnen%får%
använda%sig%av%allt%
material%men%med%syfte%
till%den%aktivitet%som%de%
valt.

STHLM3 Rumsfördelningen%är%
stora%öppna%ytor.%
"Rum%i%rummen"%som%
avgränsas%av%
möblering.%De%olika%
stationerna%i%rummen%
är%en%specifik%
mötesplats%därbarnen%
interagerar%med%ett%
visst%utvalt%material.%

Ofärdigt%material.%
Återvinningsmaterial%
samt%material%hämtat%
från%naturen.%
Kaplastavar,%ljusbord%
förstoringsbord%mm,

Allt%material%är%inom%räckhåll%
för%barnen.

Ja,%ett%aktivitetsschema.%
Barnen%får%välja%vilken%
aktivitet%dem%vill%delta%i%
utifrån%stationernas%
syfte.%Barnen%får%
använda%sig%av%allt%
material%men%med%syfte%
till%den%aktivitet%som%de%
valt.
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10.2.2	  Rumsfördelning,	  möblering	  och	  materialval	  
 

Vad vi kan läsa utifrån observationsschemat angående rumsfördelning som eventuellt kan 

påverka det genuspedagogiska arbetet är att det finns både likheter och skillnader mellan 

förskolorna. Likheterna kunde vi finna stöd i Vygotskijs (2003) sociokulturella teorier där 

barnets inflytande kring deras val av aktivitet och material har stor betydelse för deras eget 

lärande. Däremot menar Vygotskij enligt Säljö (2003) att det finns bättre och sämre miljöer 

för att främja denna utveckling hos barnet (Säljö; 2003, sid.34-36). Förskolorna NY1, NY2 

och NY3 har valt att indela barngrupperna efter ålder. Alla ettåringar, tvååringar, treåringar 

osv. vistas i egna “klassrum” medan förskolorna i Stockholm har valt att dela in barnen i 

grupper med ett till tre åringar och tre till femåringar. Förskola Sthlm1, Sthlm2 och Sthlm3 

hade alla utformat sina avdelningar så att det fanns mindre rum i rummen som de valde att 

kalla mötesplatser och stationer. Mötesplatserna och stationerna var utformade efter olika 

kategorier ur läroplanen för förskolan, där målen matematik, teknik, samspel mm. fanns 

representerade. Inga av förskolorna Sthlm1, Sthlm2 och Sthlm3 hade olika klassrum som de 

flyttade sig mellan beroende på aktiviteter, utan hade sina avdelningar där materialet på 

förskolan redan fanns presenterat inne på respektive avdelning. Däremot valde förskolorna 

NY1, NY2 samt NY3 att ha klassrum med olika specifika inriktningar utifrån den ålder de 

befann sig i men där allt material fanns blandat utan några specifika stationer. 

 

Det som kunde ses i observationen av materialvalet på de olika förskolorna var att det fanns 

två olika pedagogiska inriktningar som förskolorna hade valt. Den första inriktningen gick att 

tydas utifrån Reggio Emilia filosofin medan den andra inriktningen gick att tyda utifrån ett 

traditionellt synsätt. NY1, NY2, Sthlm2 och Sthm3 som hade inriktning Reggio Emilia hade 

valt att endast använda sig av ofärdigt material som också kunde ses som helt könsneutralt. 

Det vi kunde se utifrån vår observation dominerade återvinningsmaterial, skapandematerial, 

bygg och konstruktion och känselberörande medel som sandbaljor och vattenbaljor. För att 

undersöka materialet som fanns representerat på förskolorna fanns det även ljusbord och 

förstoringsbord som redskap. NY3 och Sthlm1 har valt att använda sig av mer könskodade 

leksaker och hade blandat dessa saker i alla utrymmen på förskolan för att skapa rum med en 

könsöverskridande inriktning men utan att dessa delades upp och placerades i typiska 

utrymmen. Även dessa förskolor, liksom de Reggio Emilia inspirerade förskolorna hade lagt 

fokus på återvinningsmaterial och naturliga föremål. På samtliga förskolor fanns materialet på 
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barnens fysiska nivå. Materialet var tillgängligt och inbjudande för alla åldrar. De valda 

materialen var tydligt utvalda efter barnens åldersspann.  

 

En aspekt inom den fysiska inomhusmiljöns utformning som att ha begränsade rum eller rum 

i rummen som förskolorna Sthlm2 och Sthlm3 hade, är något som Nordin-Hultman (2009) 

problematiserar i sin avhandling. Ett resultat som har visat sig är att rumsliga inrutningar i 

förskoleverksamheter utgör en omedveten styrning kring barnens val då barnen blir 

begränsade genom att bara få tillgång till ett visst urval av material. Möbleringen kan även 

påverka barnens subjektskapande samt identitetsskapande negativt eftersom barnets 

inflytande blir väldigt begränsat. Genom avgränsade rum menar Nordin-Hultman att barnen 

skapar normer genom hur de är och ska vara utifrån kön. Utifrån en kontext till materialets 

möjligheter utifrån ett avgränsat rum så riskerar materialet att bli oföränderligt. Barnen blir 

omedvetet styrda kring sina egna val där konsekvenserna leder till att barnen tappar sitt eget 

inflytande i förskolan (Nordin-Hultman; 2009, sid. 96-107).  

	  

10.2.2	  Styrda	  schemalagda	  aktiviteter	  

Av de sex förskolorna som vi har besökt använde sig Sthlm2, Sthlm3, NY1, NY2 och NY3 

förskolor av aktivitetsscheman som vi kunde tyda ifrån våra observationsscheman. Dessa 

hade olika omfattning på de olika förskolorna. NY1 och NY2 hade scheman som dagligen 

skulle följas. Sthlm2, Sthlm3 och NY3 som också använde sig av scheman, gjorde detta för 

att barnen skulle få möjlighet till att påverka hur dagarna på förskolan skulle se ut och de hade 

även möjlighet till att själva välja aktiviteter utifrån dessa scheman.  

 

Dolk (2013) hävdar att förskolor som använder sig av valstunder utifrån styrda och valda 

scheman där barnen får prova på nya aktiviteter i nya sociala sammanhang, leder till att 

barnen på förskolan också vågar ta för sig av allt material under den fria leken. Detta oavsett 

om materialet är könsöverskridande eller inte. Dolk betonar att detta kan leda till ett positivt 

resultat för ett genuspedagogiskt arbete (Dolk; 2013, sid. 54-56). Öhman (1999) kompletterar 

detta resonemang som menar på att den fria leken i för stor utsträckning tenderar att skapa 

positioner mellan barnen. Om barnen inte får stöd i sina lekkonstellationer leder det ofta till 

att barnen intar stereotypa könsroller (Öhman; 1999, sid.13). Om man ska ha fri lek i 

förskolan betonar Eidevald (2009) att ett gemensamt utforskande i förskolans miljö bör 

infinna sig istället för att benämna den som fri lek. Han menar då att pedagogen aktivt är med 
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och deltar i barnens lekkonstellationer. Detta för att motverka att materialet på förskolan ska 

bli könskodat, då pedagogen får möjlighet att hjälpa barnet att bli normkritisk (Eidevald; 

2009, sid. 174).  

 

Likheterna vi fann här var att majoriteten av förskolorna använde sig av styrda, schemalagda 

aktiviteter. Dock utnyttjade NY1 och NY2 detta mer än de andra, då schemat skulle följas 

dagligen. Även Sthlm1 skilje sig åt från dessa då de hade valt att inte använda sig av scheman 

i sin förskoleverksamhet.  

10.3	  Sammanfattning	  av	  analys	  
	  
Utifrån våra intervjuer och observationer kan vi se att genuspedagogiken har betydelse på de 

olika förskolorna men att informanterna väljer att fokusera på att arbeta mot en jämställd 

förskola. Detta eftersom genuspedagogiken endast syftar till kön och könstillhörighet enligt 

informanterna. För att kunna arbeta jämställt ansågs det att förskollärarna bör vara 

normkritiska och medvetna kring sitt förhållningssätt och att dessa tankar alltid bör vara 

levande i verksamheten.  De tre spår inom genuspedagogiken som de arbetade efter var 

kompensatorisk, könsöverskridande eller könsneutral pedagogik, vilket kunde ses både utifrån 

informanternas svar samt miljöns utformning. Slutligen så var informanterna eniga om att de 

ville att alla barn ska få samma möjligheter oavsett kön. 
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11. Slutdiskussion 

	  
Inom vår interkulturella förskollärarutbildning har vi fått en föreställning om att förskolans 

värld ofta har funnit det genuspedagogiska arbetet som komplext. Det är ett flerdelat ämne 

som har varit svårt att greppa för många men också något som många har haft starka åsikter 

om. När vi undersökte hur förskolorna i New York och Stockholm arbetar med 

genuspedagogik så insåg vi att våra tidigare föreställningar till stor del stämde överens med 

den information som framkommit under arbetets gång. 

 

Eftersom ämnet för denna uppsats var att följa ett komparativt synsätt, så behöver vi 

tydliggöra skillnaderna som vi fann mellan de olika förskolorna. Först vill vi belysa att 

förskolorna i New York och Stockholm har olika grundförutsättningar. Förskolorna NY1, 

NY2 och NY3 har höga avgifter och ett antagningssystem. Detta leder till att alla föräldrar 

inte har möjlighet att välja någon av dessa förskolor då alla inte har de ekonomiska 

förutsättningarna. NY1 och NY2 väljer också själva ut vilka barn som passar in i deras 

verksamhet och arbetssätt. Detta sker genom en rekrytering där barn väljs in utifrån 

intervjuer. Intervjuerna baseras på vilken bild föräldrarna ger av sitt barn samt vilka svar 

barnen ger under intervjuerna. Syftet med detta är att se om barnens förutsättningar och 

förkunskaper passar in i förskolans verksamhet. Vi tolkar detta som att jämställdheten skapas 

utifrån att barnen måste klara av att förhålla sig till förskolans normram. Kanske blir det 

lättare att arbeta jämställt då, eftersom barnen som vistas på denna förskola redan förväntas 

kunna handskas med och passa in i denna miljö och därmed behöver förskolan inte anpassa 

sig efter barnen. Vi anser att detta blir en motsättning i förhållande till NY1 och NY2s 

reflektioner kring ett jämställt och normkritiskt arbetssätt. NY3 intervjuar endast föräldrarna 

inför en barnrekrytering. Detta i avsikt att förtydliga för föräldrarna i vilken verksamhet som 

dem placerar sina barn i. Att informera föräldrarna om förskolans verksamhet var även något 

som förekom i Sthlm1, Sthlm2 och Sthlm3s förskolor. Men däremot kan Stockholms 

förskolor inte påverka vilka barn som kommer att börja där eftersom alla barn ska ges samma 

möjlighet att inkluderas i deras verksamhet. Här används ett kösystem och barnen rekryteras 

genom detta. Därefter anpassas verksamheten utifrån barnens behov och miljön förändras 

med barnen. En annan skillnad och förutsättning vi kunde finna mellan förskolorna i  

New York och i Stockholm var att kraven för hur läroplanerna ska utformas och användas ser 

olika ut. Så som tidigare nämnts ges förskolorna i New York rätt att utforma sina egna 

läroplaner. Vi kan dock inte se att det finns så mycket skillnader i hur reflektionerna kring 
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genuspedagogiken uttrycks på förskolorna där, jämfört med förskolorna här i Stockholm. En 

sista förutsättning som vi funnit i vår analys är att förskola Sthlm1 hade hälften män anställda 

på sin förskola. Däremot trodde inte informant Sthlm1 att detta egentligen var den största 

avgörande faktorn för att arbeta genuspedagogiskt utan att vikten var att ha en varierande 

personalgrupp med olika personligheter och stilar. Utifrån det resonemanget gled vi ifrån 

tanken om det verkligen är en viktig förutsättning att ha både män och kvinnor. Om barnen 

får möta olika personligheter som yttrar sig på olika sätt genom att vara på ett visst sätt och 

göra på ett visst sätt får barnen oavsett ta del av en bredare normram? Vi kunde dock inte se 

att det hade lett till några större skillnader inom förskolornas genuspedagogiska arbete. Vi kan 

även se likheterna mellan de genuspedagogiska målen som förskolorna i New York följer och 

målen i vår svenska läroplan.  

 

Utifrån våra frågeställningar ville vi ta reda på: 

 

•  Hur reflekterar pedagoger kring genuspedagogik och hur kommer dessa tankar till 

uttryck i det praktiska arbetet på förskolan? 

• Hur kommunicerar pedagoger kring genuspedagogik i deras arbetslag? 

• Hur har pedagogernas tankar och reflektioner kring genuspedagogik kommit till 

uttryck i deras utformning av den fysiska inomhusmiljön där barnen befinner sig? 

 

Som svar på vår frågeställning kring hur pedagogernas tankar och reflektioner kring 

genuspedagogik har kommit till uttryck i deras praktiska arbete på förskolan, framkom det att 

alla barn skulle våga och kunna ta del av miljöns utbud. Däremot framkom det sällan någon 

beskrivning kring hur informanterna själva tror att kön skapas utifrån en miljö. Kanske kan 

det bero på att vi inte var tillräckligt tydliga i vår frågeställning till informanterna men det kan 

också bero på att miljön inte var utformad efter ett genuspedagogiskt tankesätt. När vi ställde 

frågan var samtliga informanter noga med att de hade ett tydligt budskap med sin miljö, men 

dessa tankar riktade sig mer mot förskolornas pedagogiska inriktningar vilket vi även kunde 

se under våra miljöobservationer.  

 

Vi har funnit att många informanter gärna väljer att fokusera på deras förhållningssätt mot 

barnen och att en viktig del i detta var att de kritiskt granskade sig själva utifrån sina 

inarbetade normer. Vi vill betona att informanterna ofta gled bort från ämnet för att istället 

tala om just jämställdhet men vi fann ändå några gemensamma nämnare utifrån 
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informanternas svar. De ville bland annat tydligt delge vikten av fortbildningar vilket vi även 

kunde se som en tydlig koppling till att informanterna känner sig ha otillräcklig kunskap om 

vad genuspedagogik handlar om. Det skulle kanske kunna vara att de anser att pedagoger 

aldrig är fullärda inom området hur vi gör könsskillnader.  

 

Som svar på vår frågeställning om hur pedagoger kommunicerar kring genuspedagogik anser 

vi även besvaras under förklaringen ovan, då de ofta samtalade kring hur kön skapas och 

vilket förhållningssätt pedagoger bör tillämpa i praktiken. Utifrån Queerteorin kan vi utläsa 

att den viktigaste faktorn ligger i just det kritiska förhållningssättet gentemot samhällets 

normer (Rosenberg; 2002, sid. 11-13). Men handlar genuspedagogik endast om vilket 

förhållningssätt pedagoger har? Kan det vara så att genuspedagogiken behandlar större frågor 

än förhållningssätt? Vi funderade mycket på om genuspedagogiken endast är hållbar om alla 

pedagogiska delar på förskolan är genomtänka utifrån ett könsperspektiv.  

 

Som svar på vår frågeställning kring hur pedagogernas tankar och reflektioner kring 

genuspedagogik kommit till uttryck i deras utformning av den fysiska inomhusmiljön där 

barnen befinner sig, kunde vi utifrån våra observationer se att majoriteten av förskolorna 

använde sig av schemalagda aktiviteter och avgränsade rumsfördelningar. Detta är något som 

Nordin-Hultman (2009) har beskrivit som en styrning som kan påverka barnets 

identitetsskapande negativt (Nordin-Hultman; 2009, sid.96-107). Däremot menar Öhman 

(1999) att med schemalagda aktiviteter får barnen möjlighet att testa nya lekar och 

lekkonstellationer. Barnen får även hjälp med att inte hamna i olika varianter av 

maktpositioner vilket den fria leken kan orsaka (Öhman; 1999, sid. 13). Däremot anser vi att 

förskolans verksamhet inte enbart ska bestå av styrningar från oss pedagoger. Även barnen 

måste få möjlighet att själva välja material och aktivitet utifrån sina egna behov och intressen 

där Eidevald (2009) förespråkar att vi som pedagoger också bör vara närvarande och 

gemensamt utforska olika aktiviteter tillsammans med barnen (Eidevald: 2009, sid.173-174).  

 

Vi har uppmärksammat att ett arbetssätt som varvar Eidevald, Dolk och Nordin-Hultmans 

teorier kan vara användbara för att skapa variation i den genuspedagogiska verksamheten. 

Inom ramen för detta resonemang kan vi se vikten av en stimulerande, varierande miljö och 

arbetssätt där vi kan finna stöd i både variationsteorin och den sociokulturella teorin 

(Mårdsjö-Olsson; 2010, sid.52) & (Säljö; 2003, sid. 34-36).  
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Eftersom vi har begränsat vår undersökning till att besöka tre förskolor i New York och tre 

förskolor i Stockholm så kan vi inte dra några större generella slutsatser av hur alla förskolor i         

New York och Stockholm arbetar. I analysen hade vi förväntat oss att se stora skillnader 

mellan genuspedagogikens utförande i New York och genuspedagogiken i Stockholm. Dock 

anser vi inte att den stora skillnaden ligger mellan förskolorna i New York och i Stockholm. 

Skillnaderna utspelade sig i hur samtliga förskolor arbetade med genuspedagogik inom olika 

genuspedagogiska inriktningar. Samtliga informanter i New York och Stockholm såg det 

genuspedagogiska arbetet som viktigt. Antingen följde förskolorna ett kompensatoriskt, 

könsöverskridande eller ett könsneutralt genuspedagogiskt arbete. Däremot började vi 

reflektera över att förskolorna som ansåg sig arbeta könsneutralt ofta verkade glida in på det 

kompensatoriska tankesättet inom genuspedagogiken. Detta eftersom miljön ofta 

kompenserades genom att antingen ha styrda scheman och aktiviteter eller genom att välja 

bort könsstereotypa leksaker men även eftersom Sthlm3 hävdade att dem faktiskt 

kompenserat med rosa lego för att locka fler flickor till att bygga med lego.  

 

 ”Genus är inskränkt” var något av det första vi fick höra från en informant. Förskolorna ville 

helst inte enbart arbeta utifrån ett könsperspektiv. Förskolorna ville hellre kalla sig jämställda 

och utgå ifrån likabehandling i stället för att inte endast fokusera på genus. Jämställdhet för 

samtliga informanter inkluderar kön, etnicitet, funktionshinder och sexualitet. Utifrån våra 

intervjuer såg vi att även om informanterna valde att tona ner genusbegreppet i sitt 

pedagogiska arbete, verkade det ändå som om det fanns en del reflektioner runt 

genuspedagogik i deras praktiska arbete då de valde att prata om barnen och deras behov och 

att det även fanns med i deras tankar kring miljöns betydelse för att inkludera alla barn oavsett 

kön. Det framkom att informanterna inte samtalade så mycket om genusbegreppet men 

kommunicerade mer kring om vad begreppet jämställdhet har för betydelse. 

 

 Vi funderade mycket under arbetets gång över hur det kan komma sig att arbetet med barns 

identitetsskapande utifrån kön inte tar större plats i förskolan och varför informanterna inte är 

mer insatta i vad ämnet betyder. Vad är det som har gjort att majoriteten av förskolorna väljer 

att tona ner arbetet med genuspedagogik? Vi hade en sådan fråga på våra intervjuer men fann 

ofta att frågan inte blev besvarad, utan att informanterna istället valde att fortsätta prata om 

hur mycket de faktiskt arbetar med jämställdhet. Om pedagogerna inte vill fokusera på 

genuspedagogik, hur ska de då kunna skapa en förskola där det är jämställt mellan de olika 

könen? Vi anser att genuspedagogik ska syfta till att erbjuda alla barn utveckling utifrån deras 
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potentiella egenskaper där könet inte ska begränsa deras möjligheter. Dessa tankar bekräftas 

även i Dolks forskningsresultat (Dolk; 2013, sid. 13).  

 

Vi har vi utifrån våra egna tankar, reflektioner och tolkningar hittat ett mönster utifrån de 

olika kulturer som vi har mött på de olika förskolorna vi har besökt i New York och i 

Stockholm. Genom detta har vi dragit egna slutsatser till hur ett hållbart genuspedagogiskt 

arbetssätt skulle kunna se ut. Om vi kopplar samman variation, sociokulturell- och 

queerteorins aspekter kanske vi kan skapa en öppen tillåtande miljö som varierar utifrån 

barnets behov och intressen i enlighet med ett genuspedagogiskt arbete. Detta genom att vara 

en pedagog som ser vikten av en varierande miljö och ett varierande arbetssätt för att skapa de 

bästa förutsättningarna för barnet. Att vara en pedagog som alltid betonar vikten av det 

sociala samspelet mellan sig själv och barnet och mellan barnet och miljön för lärande och 

utveckling. Samt att vara en pedagog som är medveten om sitt eget förhållningssätt gentemot 

barnet och som alltid förhåller sig kritisk till samhällets könsnormer.  

	  

11.1	  Metoddiskussion	  
	  
Gällande valet av metod visade det sig att kvalitativa intervjuer samt ickedeltagande 

strukturerade observationer kompletterade varandra bra i denna undersökning då vi kunde 

finna likheter och skillnader mellan informanternas svar samt hur miljön var utformad. Dock 

hade vi för avsikt att utgå ifrån en komparativ studie mellan två helt olika städer i olika 

länder, men riktigt så blev det inte. Efter insamlad data insåg vi att vi inte hade en tillräcklig 

grund för att kunna utföra en komparativ studie. Istället valde vi att kalla vårt förhållningssätt 

gentemot vårt insamlade material för ett komparativt synsätt. När vi ifrågasätter oss själva om 

vi kunde ha utfört studien på något annat sätt så är svaret ja, men att vi under vårt 

examensarbete behövde ta hänsyn till en tidsram att hålla oss inom. Hade vi haft längre tid på 

oss hade vi kunnat få en mer nyanserad bild av förskolor i New York och gett oss möjlighet 

till ytterligare tolkningar av våra forskningsfrågor.  
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12. Fortsatt forskning 

	  
Vår undersökning har handlat om hur pedagogers tankar kring genuspedagogik och hur dessa 

tankar utrycker sig i den fysiska inomhusmiljöns utformning. Detta har gett oss en bredare 

och mer nyanserad bild av detta område utifrån våra forskningsfrågor. Vi skulle gärna velat få 

en tydligare bild av hur barnen förhåller sig till miljön på förskolan och hur pedagogernas 

förhållningssätt mot barnen utspelar sig i praktiken. Kanske skulle vi kunnat få en bild av 

detta ifall vi använde oss av deltagande strukturerade observationer som metodval. Där skulle 

vi kunna se på specifika områden och vara deltagande i barnens praktik och därmed bilda en 

fördjupad kunskap inom detta. Vi skulle även velat ha möjlighet till att vistas under en längre 

period på förskolorna för att verkligen se hur kulturen på förskolan ser ut, något som 

antagligen hade kunnat utspela sig i en större komparativ studie där skillnaderna och 

likheterna mellan förskolorna i Stockholm och New York hade blivit tydligare. Eftersom vi 

finner dessa aspekter intressanta så vill vi föreslå detta som ett spännande område för fortsatt 

forskning. 
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14. Bilagor 

14.1.1Intervjufrågor	  Svenska	  
 

1. Vad betyder begreppet jämställdhet för dig? 

 

2. Vad anser du att genuspedagogiken innefattar? 

 

3. Hur arbetar ni kring jämställdhet med fokus på genuspedagogik? Kan du ge några 

exempel? 

 

4. Vad är ert syfte med genuspedagogiken? 

 

5. Är genuspedagogik något som genomsyrar ert arbete med barnen? 

 

6. Skulle du vilja arbeta mer omfattande med genuspedagogik i er verksamhet?  

 

7. Finns det några hinder som gör att ni väljer att tona ner erat genuspedagogiska arbete? 

 

8. Hur kommunicerar ni kring genuspedagogiken i ert arbetslag? 
 

9. Hade ni några tankar på genuspedagogik när ni skapade den fysiska inomhusmiljön. 

Vilka tankar kom till uttryck? 

 

10. Hur reflekterar ni kring genomförandet av läroplansmålen gällande genuspedagogik?  

 

 

14.1.2	  Intervjufrågor	  engelska	  
	  

1. What does the word equality mean to you? 

 

2. What do you think gender pedagogy includes ? 

 

3. How do you work with equality with focus on gender? If you do, can you give us an 

example?  



	   48	  	  
Ruby	  Levy	  och	  Sofia	  Wickström	  

	  
	   	  

4. What are your purpose with the work evolwing gender? 

 

5. How do you communicate about gender with your co-workers? 

 

6. What where your thoughts when you created the physical Indoor enviroment? 

 

7. Do you have a curriculum that you have to follow in your work at the school? 

 

8. Would you like to work more extensively with gender pedagogy in your preschool?  

 

9. Are there any obstacles that you choose to tone down with your gender educational 

work? 

 

10.  How do you reflect about gender pedagogy in your preschool based on your 

curriculum? 
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14.2	  Observationsscheman	  

14.2.1	  Förskolor	  i	  New	  York	  
	  
Förskolor i New York 

Hur$ser$
rumsfördelningen$
ut$på$förskolan?

Vad$har$förskolan$
för$material$som$
barnen$får$
använda$sig$av?

Vilket$material$finns$
alltid$tillgängligt$för$
barnen$på$förskolan?

Finns$det$något$
synligt$schema$
förnär$materialet$på$
förskolan$får$
användas?

NY1 Klassrum(där(
åldersgrupperna(är(
stationerade.(

Ofärdigt(material(
såsom(kaplastavar,(
pulverfärg,(tyg,(
naturmaterial,(könlösa(

Allt(material(står(framme(
som(barnen(kan(använda(sig(
av.

Ja,(oavsett(ålder(fanns(
det(färdiga(scheman(
som(skulle(följas(varje(
dag.

NY2 Åldersindelat.(
Rummen(på(förskolan(
såg(likadana(ut(men(
materialet(förändrades(
efter(ålder.(Det(fanns(
ett(gemensamt(
bibliotek(för(alla(barn.

Återvinningsmaterial,(
kaplastavlar(samt(
bygg(och(
konstruktionsmaterial.(
Det(fanns(även(
magneter,(plusDplus,(
pyssel,(
skapandematerial,(
barnlitteratur,(ipad,(
dator,(vattenbord(och(
sandbord.

Allt(material(fanns(tillgängligt(för(barnen.Ja,(oavsett(ålder(fanns(
det(färdiga(scheman(
som(skulle(följas(varje(
dag.(I(schemat(ingår(fri(
lek.

NY3 Åldersindelade(
klassrum(utformat(
efter(barnens(intressen(
och(kunskapsnivå.(
Gemensamma(
utrymmen(för(yoga,(
dans,(pyssel(samt(bygg(
och(kostruktion.

Blandat(material(med(
stor(variantion.(
Dockor,(bilar,(
återvinning,(skapande(
mm.

Allt(material(som(fanns(på(
förskolan(var(tillgängligt.(
Yogarum,(dansrum,(ateljé(
samt(bygg(och(
konstruktionsrum(användes(
efter(barnens(vilja.

Ja,(vissa(av(rummen(
hade(schema(när(
rummen(skulle(
användas.(Danssrum,(
Yoga(samt(ateljé(och(
bygg(och(konstruktion.(
Inget(schema(fanns(
gällande(resterande(
material(på(förskolan. 	  

16.2.2	  Förskolor	  i	  Stockholm	  
	  

Förskolor i Stockholm 
Hur$ser$
rumsfördelningen$
ut$på$förskolan?

Vad$har$förskolan$
för$material$som$
barnen$får$
använda$sig$av?

Vilket$material$finns$
alltid$tillgängligt$för$
barnen$på$förskolan?

Finns$det$något$
synligt$schema$
förnär$materialet$på$
förskolan$får$
användas?

STHLM1 "Rum%i%rummen"%samt%
avskjilda%rum.%Biorum,%
samlingsrum,%
rörelserum.

Stor%variation%av%
material.Bland%annat%
dockor,%bilar,%
kaplastavar,%

Allt%finns%alltid%tillgängligt%för%
barnen.%

Nej.

STHLM2 "Rum%i%rummen"%samt%
avskjilda%rum.%Biorum,%
samlingsrum,%
rörelserum.

Återvinningsmaterial,%
naturmaterial,%lego,%
skapande%och%
konstruktionsmaterial.%
Väl%utvalda%böcker%
som%inte%ska%uppfattas%
som%könsstereotypt.%
Likaså%möbler.

Allt%material%finns%tillgängligt Ja,%ett%aktivitetsschema.%
Barnen%får%välja%vilken%
aktivitet%dem%vill%delta%i%
utifrån%stationernas%
syfte.%Barnen%får%
använda%sig%av%allt%
material%men%med%syfte%
till%den%aktivitet%som%de%
valt.

STHLM3 Rumsfördelningen%är%
stora%öppna%ytor.%
"Rum%i%rummen"%som%
avgränsas%av%
möblering.%De%olika%
stationerna%i%rummen%
är%en%specifik%
mötesplats%därbarnen%
interagerar%med%ett%
visst%utvalt%material.%

Ofärdigt%material.%
Återvinningsmaterial%
samt%material%hämtat%
från%naturen.%
Kaplastavar,%ljusbord%
förstoringsbord%mm,

Allt%material%är%inom%räckhåll%
för%barnen.

Ja,%ett%aktivitetsschema.%
Barnen%får%välja%vilken%
aktivitet%dem%vill%delta%i%
utifrån%stationernas%
syfte.%Barnen%får%
använda%sig%av%allt%
material%men%med%syfte%
till%den%aktivitet%som%de%
valt.
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14.3	  Brev	  till	  förskolorna	  i	  New	  York	  
	  
Hello! 

We are two Swedish students aiming to become preschool teachers in Stockholm, Sweden. 

We are going to visit New York in May this year and we would like to visit your preschool to 

gather information to our examination project. The information that we need includes 

studying your learning environment and have an interview with one of your teachers to see 

how you work with gender pedagogy, what purpose you have with your work etc.  

We hope you can take à little time for us.  

 

Thanks. 

Best regards 

Ruby and Sofia 

 

 

 
	  


