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Sammanfattning 
 
Inledning 
I samhället finns en generell syn på hur flickor respektive pojkar utövar makt och dominans. 
Den generella uppfattningen är att flickor använder mer blickar och verbal dominans medan 
pojkar använder mer fysisk dominans. Detta examensarbete handlar om förskollärares 
upplevelser om barns utövande av makt och om det finns någon skillnad mellan pojkars 
respektive flickors utövande av makt. Tidigare forskning har gjorts om genus och om barns 
makt men begränsad forskning finns där båda fenomenen är med. 
 
Syfte 
Syftet med studien är att belysa hur förskollärare upplever flickors och pojkars maktutövande, 
om maktutövandet skiljer sig mellan pojkar och flickor och i så fall på vilket sätt.   
 
Metod 
Syftet undersöktes med hjälp av en kvalitativ metod genom att intervjua sex förskollärare på 
fyra olika förskolor, i två olika kommuner. I studien användes Bertram Ravens teori om makt. 
Med hjälp av denna teori besvaras syfte och frågeställningar. 
 
Resultat  
Resultatet från intervjuerna visar att det inte finns någon tydlig bild av hur flickor och pojkar 
utövar makt. Däremot uppfattas pojkar oftast som mer högljudda och att de tar mer plats medan 
flickor är mer tysta. De maktkategorier som de intervjuade förskollärarna upplever att barnen 
använder mest är referensmakt och legitim makt, vilket innebär att vissa barn ses som idoler 
och att äldre barn styr över yngre barn.   
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1. Inledning 
Genus är ett aktuellt ämne i dagens samhälle och ämnet berörs i forskning. Dock finns inte lika 
mycket forskning om pojkars respektive flickors maktutövande i förskolan som det finns inom 
enbart genus. Det finns en generell syn i samhället på hur flickor respektive pojkar utövar makt 
mot andra barn, att flickor utövar mer verbal makt och pojkar mer fysisk makt (Ärlemalm-
Hagsér & Pramling Samuelsson 2009, s.92, Öhman 2008, s.187, Zimmerman 2018, ss.15–19). 
Vi vill med denna studie undersöka om våra fördomar om flickors och pojkars olika sätt att 
utöva makt och dominans stämmer eller om de kan dementeras.  
 
Vi har under vår uppväxt upplevt att pojkar använder mer fysisk makt såsom sparkar, slag och 
brottning medan flickor använder sig mer utav verbal makt såsom elaka kommentarer. Även 
flickor använder sig av fysiskt maktutövande men på ett annat sätt, till exempel genom blickar 
och att vända ryggen till. Ärlemalmbeskriver att pojkars och flickors aktiviteter uppfattas på 
olika sätt av förskollärare på så vis att pojkars aktiviteter uppfattas som mer experimenterande 
och flickors med mer fokus på relationer. Även Öhman (2008, s.187) beskriver att pojkar 
betraktas som mer bråkiga och tar mer fysisk plats medan flickor betraktas som sociala och 
tysta. Vi anser att denna studie behövs för att se om forskningens beskrivning av förskollärares 
uppfattningar om hur flickors respektive pojkars maktutövande utspelar sig i förskolan kan 
bekräftas eller dementeras. Mycket forskning har gjorts inom just genus men inte lika mycket 
med fokus på flickors och pojkars olika maktutövanden, vilket ger ännu en anledning att belysa 
detta ämne. Raven (2008, ss.1–22) har forskat fram sex maktkategorier som vi kommer att utgå 
från i denna studie. Däremot utgår inte dessa maktkategorier utifrån barn och därför 
vidareutvecklar vi hans beskrivning av kategorierna mot ett barnperspektiv för att undersöka 
hur förskollärare upplever barns maktutövande i förskolan.  
 
I Läroplan för förskolan (98 rev. 2016, ss.9–12) står det att arbetslaget ska hjälpa barnen att 
hantera konflikter, reda ut missförstånd och stimulera barnens samspel samt att de ska hjälpa 
barnen att kompromissa och respektera varandra. Arbetslaget ska även arbeta för att flickor och 
pojkar ska få lika stort inflytande och utrymme i verksamheten. I den nya Läroplan för förskolan 
(Lpfö 18, s.16) står det att arbetslaget ska “säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över 
och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet”. Med fokus på detta och med tanke på att 
förskollärarna vi intervjuade insåg att det är något som behöver arbetas mer med anser vi 
återigen vikten av att belysa detta ämne. Det blir även en tankeställare för oss, alltså vi som gör 
denna studie, som blivande förskollärare som ska kunna arbeta med det här ämnet i vår 
kommande yrkesroll och leva upp till förskolans styrdokument. Det är först när vi och andra 
förskollärare blir medvetna om ämnet som det är möjligt för oss att påverka och förändra det 
till ett jämställt samhälle.  
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2. Syfte 
Syftet med studien är att belysa hur förskollärare upplever flickors och pojkars maktutövande, 
om maktutövandet skiljer sig mellan pojkar och flickor och i så fall på vilket sätt.   
 
2.1 Frågeställningar  
Med utgångspunkt i förskollärares uppfattningar undersöks: 

• Hur upplever förskollärare begreppen makt, dominans och styrning?  
• Vilka olika typer av Ravens maktkategorier förekommer i barns lek i förskolan? 
• Hur skiljer sig pojkars och flickors maktutövande? 
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3. Bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs centrala begrepp och den tidigare forskning som har legat till grund för 
denna studie. De begrepp som används inom denna studie är makt, dominans, styrning och 
genus. 
 
3.1 Begreppsdefinition 
Begreppen makt, dominans och styrning är en viktig utgångspunkt i denna studie och begreppen 
förklaras som barns möjlighet till att skapa inflytande och för att försvara sina och andras 
rättigheter (Öhman 2008, s.173). Neppl och Murray (1997, s.382) använder begreppet social 
dominans och beskriver begreppet som att barn försöker styra andra barns agerande. I studien 
sammanflätas dessa begrepp och står för hur barn bestämmer och styr över andra barn i leken 
för att få igenom sin vilja och sina idéer. I denna studie kommer vi även behandla begreppet 
genus och genusperspektiv riktat mot dominans och styrning under barns lek. Enligt Hedlin 
(2006, s.43) innebär begreppet genus det sociala och kulturella könet hos människor. Hedlin 
beskriver även att genusperspektivet synliggör vad som i samhället anses var manligt respektive 
kvinnligt och om detta kan skapa möjligheter eller hinder. Som beskrivits tidigare utgår vi från 
vanligt förekommande fördomar eller snarare föreställningar om hur pojkar respektive flickor 
utövar makt i förskolan. 
 
3.2 Tidigare forskning  
Den forskning som ligger till grund för denna studie har olika fokus, en del har fokus på barns 
makt och en del har fokus på genus medan vissa har fokus på båda områdena. Anledningen till 
att vi har valt forskning som har olika fokus är för att vi inte har lyckats hitta tillräckligt med 
forskning som har fokus på både barns makt och genus. Vi anser ändå att all forskning som 
används i arbetet är relevant för syftet. I studien används framförallt svensk forskning men även 
internationell forskning.  
 
3.2.1 Forskning om genus 
Syftet med Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelssons (2009, ss.89–109) studie är att 
undersöka hur genusmönster kommer till uttryck i förskolan och vilka genusstrukturer som går 
att finna i samspel mellan barn och mellan barn och förskollärare i lek. Deras analys baseras på 
insamlat datamaterial i form av videoinspelningar i verksamheten. För att synliggöra olika 
genusmönster som finns i förskolan delade forskarna in det i fyra olika teman; särskiljande, 
beständighet, gemenskap och gränsöverskridande. Med särskiljande menas att pojkar befinner 
sig i fokus, även när det är både flickor och pojkar med i videosekvenserna och blir på så vis 
särskiljande då flickorna inte synliggörs på samma sätt som pojkarna. Beständighet innebär att 
stereotypa gestaltningar i barns lek och samspel synliggörs. De stereotypa genusstrukturerna 
förstärks av förskollärares uppfattning av vad som intresserar flickor respektive pojkar. I temat 
gemenskap delar flickor och pojkar sin lek och sitt lärande och visar omsorg till varandra. 
Gränsöverskridande beskrivs som en typisk genusstruktur som förändras och förnyas. 
Forskarna beskriver att förskollärare uppfattar flickors och pojkars aktiviteter olika då 
pojkarnas aktiviteter uppfattas som experimenterande medan flickornas aktiviteter upplevs som 
sociala med fokus på relationer. Forskarna kom fram till att genus konstrueras av både barn och 
vuxna i förskolan och att det är förskollärarna som agerar mest könsstereotypt medan det 
framförallt är barnen som är nyskapande och utmanar de könsstrukturer som finns. Även 
Zimmerman (2018, ss.15–19) behandlar begreppet genus i sin avhandling. Där beskrivs det 
vilka normer som finns kring vilka normer som finns kring maskulinitet och vad pojkar har för 
syn på pluggkulturen i förhållande till dessa normer. Han har gjort en studie på en 
högstadieskola i årskurs nio, vilket är en bit ifrån vårt valda åldersspann. Vi anser ändå att delar 
av denna avhandling kan passa till studien, då det i avhandlingen tas upp om vilka normer som 
framförallt finns kring pojkars uppförande. Zimmerman skriver vidare att det finns normer 
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kring hur pojkar är och att dessa normer kan skapa begränsningar för hur pojkar presterar i 
skolan. I avhandlingen presenteras att vissa av pojkars handlingar kan medföra en social 
kostnad. Med social kostnad menas “att om man bryter mot en norm kan man förlora i status, 
bli retad eller bli utsatt för andra negativa konsekvenser” (Zimmerman 2018, s.15). I ett avsnitt 
i avhandlingen skriver Zimmerman om normer kring huruvida pojkar får visa känslor och där 
framkommer det att pojkar inte visar känslor på samma vis som flickor. Detta på grund av att 
det skapats en norm kring att pojkar inte ska vara känsliga och även här pratar Zimmerman om 
den sociala kostnaden. I den avslutande diskussionen kommer han fram till att det finns normer 
kring maskulinitet som kan begränsa pojkars prestationer i skolan men att det beror på vilken 
kultur som råder i skolan (Zimmerman 2018, ss.132–134, 210). 
 
 
3.2.2 Forskning om genus och makt 
Öhman (2008, ss.186–187) använder begreppet könsmakt, vilket innebär vem som bestämmer 
i olika rum på förskolan, exempelvis bestämmer flickor i hemvrån medan pojkar bestämmer i 
byggrummet. Könsmakt handlar även om hur förskollärare uttrycker sig när de samtalar med 
barnen, vilka ord de använder och att detta kan bidra till att bevara traditionella könsmönster 
men det kan också bidra till nya tankesätt kring pojkar och flickor. Öhman (2008, s.187) 
beskriver att flickor och pojkar ofta betraktas på olika sätt och hon skriver att “flickor ses ofta 
som snälla, tysta, omhändertagande, verbala, sociala och ansvarstagande” medan pojkarna 
beskrivs som att de tar fysisk plats samt att de betraktas som bråkiga och inte lika mogna som 
flickor. Neppl och Murray (1997, ss.381–393) har undersökt pojkars och flickors skillnad i 
dominans under leken. Deras studie är relevant för att den behandlar samma område som vår 
studie gör. Forskarna parade in barnen i flick-flickgrupper och flick-pojkgrupper och lät dem 
sedan leka med traditionellt stereotypt feminina eller maskulina leksaker för att ta reda på om 
det var någon skillnad i flickors respektive pojkars dominans i leken, beroende på vad de lekte 
med för leksaker. Forskarna kom fram till att under traditionellt stereotypt feminina aktiviteter 
finns en tendens att det framförallt är flickor som styr i leken. När flick-pojkparen lekte med 
traditionellt stereotypt maskulina leksaker finns en tendens av att pojkar inte vill följa flickor. 
De kunde även se att flickor använder mer verbal eller samarbetsinriktat beteende medan pojkar 
använder mer fysiskt och konkurrensinriktat beteende. Forskarna påpekar att deras studie skiljer 
sig från annan forskning inom detta område eftersom de endast kunde hitta tendenser bland 
barnens dominansbeteenden och inte några bestämda mönster om hur pojkar respektive flickor 
använder dominans. Vi är medvetna om att denna studie publicerades för mer än tjugo år sedan 
men då forskning inom detta område är begränsad har vi ändå valt att använda denna studie.  
	
3.2.3 Forskning om makt 
Löfdahls och Hägglunds studie (2006, ss.179–194) har fokus på hur förskolebarn 
kommunicerar och agerar med varandra i leken i relation till deltagande och makt. Den utgår 
från datamaterial från Lövdahls studie (2002) om förskolebarns lek. Forskarna valde ut nio 
situationer av det tidigare insamlade datamaterialet där ett barn mellan tre och fyra år som heter 
Maja blivit exkluderat. De ger flera exempel på hur andra barn, framförallt äldre flickor, på 
förskolan aktivt och medvetet har uteslutit Maja ur leken med hjälp av olika makttekniker. 
Bland annat uteslöt de äldre barnen henne genom att påpeka att hon var för liten för att kunna 
delta i vissa lekar och de beklagade sig inför förskollärarna att de yngre barnen störde leken. 
Maja kunde få delta i vissa lekar men då på vissa villkor, att hon tog påsig vissa roller som till 
exempel granne eller städerska och på så vis lät de andra barnen Maja vara med i leken utan att 
hon egentligen deltog i leken. Öhman (2008, ss.167–175) beskriver att barn utvecklar relationer 
och får uppleva gemenskap med andra barn i leken. Vidare skriver hon att i barns 
relationsskapande får de träna på att kommunicera på olika sätt, exempelvis lär sig barn att 
komma överens, de tävlar och förhandlar med varandra. Även Öhman beskriver att barn ofta 
använder storlek som maktposition, till exempelvis att barnet är störst eller äldst och därmed 
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har rätt att bestämma. En annan viktig del som tas upp är att alla barn utövar makt på något vis, 
däremot har inte alla barn lika mycket makt. Öhman skriver om olika strategier för att få makt 
och göra motstånd i leken, dessa strategier är protestera, förhandla, argumentera och hota eller 
utpressa. Att protestera handlar i detta fall om att göra motstånd och få sin vilja igenom, till 
exempel genom att ett barn säger “den är min!”, att förhandla innebär till exempel att ett barn 
säger “vi kan leka med den båda två”, att argumentera innebär att ett barn kommer med idéer 
eller förslag som kan utveckla leken, att hota eller utpressa innebär att ett barn till exempelvis 
säger “då får du inte komma på mitt kalas!”. 	
	
Pallas (2011, ss.51–61) studie har syftet att belysa hur barn skapas som subjekt. Hon fokuserar 
på hur barns beteende kan utmana förskolepersonalen. Palla vill synliggöra vilket utrymme och 
vilka begränsningar som finns i förskolan för barn i behov av särskilt stöd. I analysen skriver 
Palla om makt och styrning utifrån Foucaults maktteori. Palla beskriver att makt finns överallt 
och att den skapas i alla relationer. Makten sker i sociala sammanhang och personen som utövar 
makten har ett mål med sina handlingar. Palla skriver vidare att makt inte alltid är negativ utan 
den kan även vara positiv genom att makten skapartillfällen för utveckling och lärande. Palla 
definierar styrning och styrningskonst som ett sätt att kontrollera samt att forma eller ändra 
någon annans beteenden och handlingar. Palla nämner även begreppen övervakning, 
bestraffning och belöning, vilka fungerar som medel eller tekniker för att utöva makt. 
Bestraffning och belöning fungerar som en teknik för att bevara ordningen. Maktutövaren 
behöver ständigt kontrollera och övervaka den undergivna personen, detta kan ske på olika sätt 
och beror till viss del på hur miljön ser ut och vad som finns att tillgå där. Palla beskriver att 
blicken är ett sätt att övervaka och kontrollera, i detta fall är övervakning en typ av hierarki. 	
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4. Teoretiskt perspektiv 
Raven (2008, ss.1–22) skriver i sin artikel om social makt och att han har tagit fram sex olika 
kategorier, som han kallar Bases of Power. Raven definierar social makt som förmågan hos en 
person att influera någon annan och att förändra dennes beteende genom att använda någon 
maktteknik. Raven kopplar även begreppet social makt med inflytande. Startpunkten för 
Ravens teori började i hans doktorsavhandling från 1959 om grupptryck och inflytande i 
grupper. När han gjorde denna avhandling och studerade grupper upptäckte han social makt. 
Under tiden avhandlingen gjordes hade han kontakt med en man vid namn John R.P. French 
för att kunna diskutera vad han såg under sina observationer. De diskuterade sina egna 
erfarenheter om hur de hade upplevt makt, till exempel vid militärtjänstgöring. Utifrån samtalen 
tog de fram sex olika maktkategorier, vilka är informational power, reward power, coercive 
power, legitimate power, expertise power och referent power. Vi har valt att översätta 
kategorierna till svenska; informationsmakt, belönande makt, tvångsmakt, legitim makt, 
expertmakt och referensmakt/personlig makt. 
 
I detta examensarbete används Ravens (2008, ss.1–22) teori om makt för att kunna dela upp 
flickors och pojkars maktbeteenden och för att se vilka av kategorierna som används mest hos 
barnen. Anledningen till att vi har valt Ravens teori är på grund av att den känns relevant för 
det vi vill undersöka. Dock utgår maktkategorierna från ett vuxenperspektiv och därmed får vi 
tolka om den utifrån ett barnperspektiv. Vi har sett att Ravens teori har använts i tidigare 
forskning men de har inte behandlat samma område som denna studie.  
 
4.1. Informationsmakt (Informational power) 
Informationsmakt innebär att maktutövaren förklarar hur något ska utföras annorlunda och talar 
om varför det är bättre och mer effektiv att göra så. Den underordnade personen accepterar och 
förstår vad den överordnade personen sade och ändrar sedan sitt beteende. Informationsmakt 
innebär att ändra en persons tankar och beteende med hjälp av logisk information. Ur ett 
förskoleperspektiv kan det till exempel innebära att när barn bygger med lego och ett barn 
förklarar för ett annat barn hur de ska bygga för att det ska hålla ihop bättre. 	
 
4.2 Belönande makt (Reward power) 
Belönande makt innebär att maktutövaren lockar eller erbjuder en person något, till exempelvis 
högre lön. Inom denna maktkategori måste personen som utför makten kontrollera så att den 
undergivna gör sitt jobb för att förtjäna belöningen. Den underordnade personen kan gynnas 
när hen har genomfört arbetet och kommer troligtvis ha positiva känslor mot maktutövaren och 
själva uppgiften. Då förskolebarn använder belönande makt kan det exempelvis vara när barnet 
erbjuder eller lockar med en populär leksak för att få sin vilja igenom.  	
 
4.3 Tvångsmakt (Coercive power) 
Inom tvångsmakt använder maktutövaren sin makt genom att hota om negativa konsekvenser 
om den underordnade personen inte följer. För att denna maktutövning ska bli effektiv måste 
maktutövaren övervaka så att den underordnade gör sitt jobb, annars måste maktutövaren hota 
om konsekvenser igen. Här kan maktutövaren få be den underordnade personen att demonstrera 
sitt arbete. Det kan även hända att den underordnade personen får negativa känslor mot 
maktutövaren och även gentemot uppgiften den blir tvingad till att göra. Ett exempel från 
förskolan är när barn får ta på sig vissa roller i en rollek, till exempel bebis i en mamma-, pappa-
, barnlek, för att få delta i leken.  	
 
4.4 Legitim makt (Legitimate power) 
Legitim makt innebär att den underordnade personen accepterar vad maktutövaren talar om vad 
hen ska göra. I denna maktkategori handlar det om att personerna har olika betydande 
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positioner, till exempelvis chef och anställd. Den anställda personen är skyldig att lyssna och 
göra som chefen säger. Inom förskolan kan det exempelvis innebära att ett äldre barn 
bestämmer över ett yngre barn, då det äldre barnet har en högre position. 	
 
4.5 Expertmakt (Expertise power) 
Inom expertmakt handlar det om att maktutövaren har en slags överlägsen kunskap om vad som 
är rätt för en viss situation. Den underordnade har förtroende att maktutövaren vet vad hen gör 
och följer utan att nödvändigtvis förstå sammanhanget. Exempelvis “min chef har mycket 
erfarenheter inom detta område så hen har nog rätt och vet vad som är bäst”. Om barn i förskolan 
till exempel leker en hästlek och ett av barnen har hästar hemma blir det barnet maktutövaren 
och kan därmed styra leken genom sin kunskap om hästar. De andra barnen lyssnar till 
maktutövaren och har förtroende för vad personen säger. 	
 
4.6 Referensmakt/personlig makt (Referent power) 
Referensmakt innebär att den underordnade personen ser maktutövaren som en idol och vill 
därmed bete sig som hen. Den underordnade personen gör saker på samma sätt som 
maktutövaren och kan då känna tillfredsställelse. I förskolan kan det till exempel vara barn som 
alltid vill leka med ett visst barn, oavsett vad det barnet väljer att leka med, för att de ser upp 
till det barnet.	
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5. Metod 
Under detta avsnitt presenteras den metod som använts för att genomföra studien. Avsnittet är 
indelat i rubriker för att tydliggöra metoden, datainsamlingsmetod, urval, genomförande, etiska 
ställningstaganden, kriterier för kvalitativ forskning samt analysmetod. 
 
5.1 Datainsamlingsmetod 
Data har samlats in genom kvalitativ metod och semistrukturerad intervju där öppna frågor 
användes för att förskollärarna skulle kunna ge exempel och berätta om egna erfarenheter och 
upplevelser (Alvehus 2013, s.83). Intervjufrågorna (se bilaga 1) var uppbyggda så att 
förskollärarna först fick beskriva begreppen makt, dominans och styrning utifrån sin egen 
uppfattning för att sedan ge exempel på situationer utifrån Ravens (2008, ss.1–5) 
maktkategorier, informationsmakt, belönande makt, tvångsmakt, legitim makt, expertmakt och 
refernsmakt/personlig makt. Intervjufrågorna fungerade som en mall under intervjuerna för att 
alla förskollärare skulle få svara på samma frågor för att vi som intervjuare skulle få svar på 
frågeställningarna som studien behandlar. En annan fördel med att alla fick samma frågor var 
att det skulle bli enklare att kategorisera svaren under analysarbetet (Christoffersen & 
Johannessen 2015, ss.83–85). 
 
5.2 Urval 
I val av förskolor och informanter användes både ett strategiskt urval och ett 
bekvämlighetsurval (Alvehus 2013, ss.66–69). När urvalet för studien genomfördes valde vi 
utifrån ett bekvämlighetsurval att göra intervjuerna på bekanta förskolor i två olika kommuner. 
De valda kommunerna ligger relativt långt ifrån varandra geografiskt och på så vis får vi en 
bred geografisk spridning, vilket blir ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval gjordes även 
gällande avdelningar som hade barn i åldrarna tre till fem år eftersom det är det åldersspannet 
som är i fokus i studien. Vi valde bort förskollärare på avdelningar som hade ett- till femåringar 
just för att vi inte vill få med perspektiv på de yngre barnen. Vi kontaktade tre förskollärare var 
på två olika förskolor vardera, alltså fyra olika förskolor sammanlagt. Alla som blev tillfrågade 
valde att delta i intervju och sammanlagt blev det sex intervjuer. Förskollärarna som valdes ut 
till intervjuerna har olika lång arbetslivserfarenhet och ålder. Gemensamma faktorer är att alla 
sex är utbildade förskollärare och arbetar med barn i åldrarna tre till fem. Alvehus (2013, s.69) 
beskriver att valet av antal informanter ofta beror på praktiska faktorer. Anledningen till att det 
valdes sex stycken förskollärare är att det känns som en rimlig mängd intervjuer att hinna 
genomföra men att vi samtidigt fick in tillräckligt många intervjuer för att kunna jämföra dem 
med varandra.  
 
5.3 Genomförande 
När förskollärarna kontaktades delade vi som tidigare nämnts upp arbetet genom att vi 
kontaktade tre förskollärare vardera. Vi kontaktade förskollärare som vi tidigare har varit i 
kontakt med. Det blev en trygghet för alla parter att ha varit i kontakt med varandra tidigare. 
När förskollärarna tackat ja till att delta i studien skickades ett missivbrev (se bilaga 2) med 
information om oss och vårt arbete ut till förskollärarna. Det skickades även med en 
samtyckesblankett (se bilaga 3) till förskollärarna att läsa igenom inför intervjun för att de 
tydligt ska veta hur deras personuppgifter och det insamlade materialet skulle komma att 
behandlas, samt att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande. Dessa dokument tog vi 
sedan med oss till intervjuerna för att få ett skriftligt godkännande innan intervjuerna startade. 
Vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg eftersom vi vill att de skulle berätta utifrån 
sina tankar och erfarenheter. Intervjuerna gjordes var för sig, dels för att förskollärarna är 
bekanta med endast en av oss och dels för att spara in tid. Det blev även enklare att boka in tid 
för intervjuerna när vi inte behövde anpassa oss till varandra. Därefter transkriberades 
intervjuerna var för sig. När transkriberingen av intervjuerna var gjorda läste vi 
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varandrastraskiberingar för att båda skulle bli insatta i vad alla förskollärare sagt under 
intervjuerna. Därefter kodades och analyserades materialet, vilket presenteras mer ingående 
under avsnittet analysmetod.  
 
5.4 Etiska ställningstaganden  
När en forskning ska genomföras finns det olika etiska principer att ta ställning till. Björkdahl 
Ordell (2007, ss.26–27) beskriver om olika etiska principer och att forskningen ska vara 
relevant samt gynna samhället. Det finns fyra olika krav att följa: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De etiska kraven är viktiga att 
följa då de ger en säkerhet för personerna som deltar i studien. Informationskravet innebär att 
deltagarna ska informeras om syftet och deltagarnas rättigheter. Samtyckeskravet innebär att 
informanterna ska ge sitt samtycke till deltagande och behandling av personuppgifter. Löfdahl 
(2014, ss.32–28) beskriver att deltagarna ska få information om att de har rätt att avbryta sin 
medverkan när de vill under studiens gång. Björkdahl Ordell (2007, s.27) skriver vidare om 
konfidentialitetskravet, vilket innebär att de insamlade uppgifterna om informanterna ska vara 
anonyma, till exempelvis genom att fingera informanternas namn. Läsaren ska inte kunna 
identifiera deltagarna i studien. Enligt Löfdahl (2014, ss.32–38) är det viktigt att platserna i 
studien inte går att känna igen i texten, därav bör platserna anonymiseras. Det fjärde och sista 
kravet, nyttjandekravet, handlar om hur de insamlade uppgifterna ska användas. 
Personuppgifterna får endast användas till den forskning som gjorts och de får inte spridas 
vidare (Björkdahl Ordell 2007, s.27).	
 
5.5 Kriterier för kvalitativ forskning 
Vid genomförandet av examensarbeten finns det vissa kriterier att förhålla sig till. Det handlar 
exempelvis om att studien ska ha validitet och reliabilitet vilket ger studien trovärdighet. 
Alvehus (2013, s.122) beskriver att reliabilitet innebär huruvida studien kan upprepas och få 
fram liknande resultat. Alvehus beskriver ytterligare att det ökar reliabiliteten än mer om det är 
andra forskare som undersöker samma område, oberoende av varandra och ändå får liknande 
resultat. I detta fall innebär det att andra forskare skulle kunna gå ut och intervjua andra 
förskollärare, på andra platser i landet och få fram liknande resultat som vi har fått fram. 
Eftersom det endast ingår sex informanter i denna studie blir den däremot inte generaliserbar. 
Kvale (1997, s.212) beskriver att ett mål för generalisering är att fastställa det typiska och det 
vanliga. I detta fall är inte det något som kan göras eftersom det är en såpass liten studie med 
få informanter. Vi är istället intresserade av vad en liten grupp förskollärare säger om och hur 
de upplever fenomenet makt i förskolan. Vi kan hitta det typiska och det vanliga bland just 
dessa sex förskollärare men de är för få för att kunna representera alla Sveriges förskollärares 
upplevelser och på så vis kan inte studiens resultat generaliseras. Kvale (1997, ss.214–215) 
nämner att validitet ofta benämns som giltighet och att studien bland annat ska vara hållbar, 
försvarbar och övertygande. En vanlig fråga som kan ställas för att definiera validitet är om du 
mäter det du tror att du mäter. Alvehus (2013, s.122) beskriver det såhär: “har det vi lyckats 
mäta verkligen mätt det vi ville mäta?”. I denna studie undersöktes förskollärares upplevelser 
om flickors och pojkars maktutövande och genom intervjufrågorna fick vi fram flera tankar och 
funderingar, som hjälpte oss att svara på studiens syfte och frågeställningar. 
 
5.6 Analysmetod 
I detta avsnitt presenteras valet av forskningsansats och hur analys- och kodningsarbetet har 
genomförts.  
 
5.6.1 Abduktiv analys 
Forskningsansatsen som denna studie utgår från är abduktiv analys, det vill säga att vi kunde 
röra oss fritt mellan två olika förhållningssätt. De två förhållningssätten är induktiv och 
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deduktiv analys. I den förstnämnda sker analysen utifrån datamaterialet där resultatet sedan 
kopplas till en teori och i den sistnämnda styrs arbetet av en teori som sedan undersöks med 
hjälp av datamaterialet (Christoffersen & Johannessen, 2015, s.26). Alvehus (2013, s.109) 
beskriver svårigheter med att endast använda sig av ett förhållningssätt, exempelvis inom 
induktiv analys där tolkningsprocessen inte kan ske helt utan forskarens påverkan. Vi är 
medvetna om att vi som forskare påverkar resultatet i tolkningsprocessen. Därav används 
abduktiv analys i denna studie som innebär att vi växlar mellan vår valda teori, Ravens (2008, 
ss.1–22) maktkategorier, och det insamlade datamaterialet under analys- och reflektionsarbetet.  
 
5.6.2 Analys och kodning 
Som det har skrivits om innan har studien utgått från intervjuer med sex olika förskollärare och 
det inspelade materialet har transkriberats, vilket innebär att intervjuerna har skrivits ut 
ordagrant. Efter transkriberingsprocessen skrevs transkriberingarna ut i pappersformat för att 
kunna färgkodas. Att färgkoda innebär i detta fall att stryka under ord och meningar som har 
betydelse för studiens syfte, frågeställningar och teori med olika färger. Eftersom vi 
transkriberade tre intervjuer vardera läste vi sedan varandras transkriberingar för att båda skulle 
vara insatta i de intervjuer som gjorts. Därefter sammanställdes färgkodningen i olika tabeller 
för att få en översikt av kodningen. I dessa tabeller finns utklipp från förskollärarnas svar, 
kopplingar till teori och nyckelord. Därefter jämfördes och färgkodades de olika svaren som 
stod i tabellerna för att kunna få fram ett resultat. Utifrån tabellerna plockades det enkelt ut 
väsentliga delar till resultatet. En bit in i analysen skapades ytterligare en tabell där 
maktkategorierna (Raven 2008, ss.1–5) kopplades till om det var flickor eller pojkar som 
använde sig av de olika maktkategorierna. Därefter kunde resultatet vidareutvecklas. Vi har 
under hela analysarbetet gått tillbaka till tabellerna och de transkriberade intervjuerna för att på 
så vis hela tiden hålla oss till ämnet.  
 
Nedan följer ett utdrag ur en av tabellerna som användes under analys och kodning. För att 
förtydliga läsningen har färgerna här även fått nummer: turkos=1, brun=2, ljuslila=3, 
ljusgrön=4, mörklila= 5, blå=6, gul=7, mörkgrön=8.  
 
Anita Betty Carina Denise Eivor Fia 
1. Det här med att 
man tar till knuffar 
och man håller fast 
det är vanligast bland 
pojkar. 
 
2. Det kan ju vara 
positivt vi säger vi 
som har en 
blandning av små 
och stora barn att 
genom att följa ett 
stort barns beteende 
så är det ju lärande 
för dom yngre 
 
ge alla barn 
möjlighet till 
utrymme för å 
motarbeta just makt 
å för stor eller fel 
dominans.  
 

Att styra och 
dominerar är inte 
alltid samma sak. 
3. ofta bland barn är 
det ju dom som leder 
som blir dominanta, 
för det är dom som 
tar plats, och det är 
dom som syns och 
det är dom som hörs 
och då tolkar ju vi 
det att dom är 
dominanta 
 
4. Man lyfte inte 
blicken åt andra 
hållet och det kanske 
därför upplevelsen är 
att det är mer jämlikt 
nu fastän det 
egentligen kanske 
alltid har varit det. 

dominans. 
barn som vill 
bestämma hela tiden 
- ett sätt att försöka 
dominera  
 
5. personlighet 
istället för kön 
 
1. det finns ju pojkar 
som är väldigt 
lågmälda, det finns 
också pojkar som är 
dominerande å 
använder den makten 
för att få sin vilja 
igenom åå dom som 
är tystare, det… aaa 
dom är ju 
tystare…dom följer 
ju efter lite 1. tjejer i 
viss utsträckning inte 
är lika gapiga 

6.(styrning) de kan ju 
va en drivkraft till 
leken att få igång en 
lek att få inspiration 
å för lek då. De 
tycker jag nog ändå.  
 
4. men jag kan 
uppleva att kanske 
ser att 1. pojkars 
dominans är mera 
det här fysiska 4. 
men det kan va en 
skröna i mitt huvud 
liksom, eller en 
arbets..eh att man 
kanske inte är så 
öppen just för att titta 
på det här före skulle 
man gå in och titta 
noggrann noggrant i 
barngruppen så tror 
jag man skulle se 
andra skillnader. 

7. Tror kanske sen… 
.. pojkar jag tror att 
dom kan vara ibland 
kan dom vara fler å 
leka .. med något. 
Tjejerna är väl lite 
kvar i det där de mer 
ska va två eller de 
bjuder inte in så 
känner jag till en 
större grupp 
 
8. de kanske är mera 
känslor som styr hos 
flickorna och saker 
som styr hos 
pojkarna på nåt vis, 
som tar en speciell 
cykel eller om dom 
tar en speciell bil.. 
eller ja vet in, 8. ja 
tror de kan va så hos 
tjejerna är de mer de 
med atte de känslor 
och känslostyrt. Hos 
killarna är de nog 
mer materialstyrt.  

2. sen e klart den 
som har den här den 
här a makten och 
dominansen den kan 
ju också ha väldigt 
bra idéer som gör att 
de gynnar hela 
barngruppen. Som 
man kan bygga 
vidare på då. Satt 
ibland e de positivt å 
ibland e de negativt. 
 
8. flickorna kanske e 
lite mer lite mer 
finkänsliga om man 
säger så,  
1. pojkarna är ju lite 
mer pang bom på .. 
kan ja ju.. se de syns 
ju lite tydligare 8. än 
de som du liksom tar 
på ett lite finare sätt. 
Å smyger in… 
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6. Resultat 
Under detta avsnitt presenteras resultatet utifrån intervjuerna med sex olika förskollärare. 
Avsnittet är uppdelat utifrån Förskollärarnas definition av begreppen, pojkars och flickors 
maktutövande, maktkategorierna och sammanfattning. Vi har valt att fingera förskollärarnas 
namn till Anita, Betty, Carina, Denise, Eivor och Fia.  
 
6.1 Förskollärarnas definition av begreppen  
Under intervjuerna fick förskollärarna svara på hur de uppfattar begreppen makt, dominans och 
styrning. De tre begreppen uppfattas både som positiva och negativa. Flera av förskollärarna 
anser att begreppet makt är ett negativt laddat ord däremot upplever Betty upplever att det kan 
vara både positivt och negativt, beroende på hur makten utövas. Denise upplever begreppet 
dominans som ett negativt laddat ord men beskriver det samtidigt som att ett dominant barn kan 
driva leken framåt på ett positivt sätt. Styrning är det begrepp som förskollärarna upplever som 
minst laddat och Eivor anser att styrning kan vara nyttigt för de yngre barnen på så vis att de 
lär sig av de äldre barnen. Förskollärarna använde sig av samma uttryck för att beskriva olika 
begrepp. Exempelvis använde de uttrycket att styra något i en viss riktning eller styra något dit 
de vill men Betty kopplade det till begreppet styrning medan Fia kopplar det till begreppet 
dominans. Anita och Denise kopplar uttrycket att styra andra barn till begreppet makt, alltså 
samma uttryck för olika begrepp. På liknande sätt användes uttrycket att driva leken framåt, 
men även det uttrycket användes för att beskriva både dominans och styrning. Eivor upplever 
att begreppen är inom samma sfär men att det går att hitta olika saker i dem. Carina sade så här 
om begreppen: “de tre orden är ju egentligen ett sätt att kontrollera nånting”. 
 
6.2 Pojkars och flickors maktutövande  
Förskollärarna gav under intervjuerna exempel på hur de upplever maktutövande och hur det 
skiljer sig mellan pojkar och flickor, eller vad som inte skiljer sig. Några av förskollärarna 
upplever att pojkar använder mer fysisk makt så som knuffar, fasthållning och är mer högljudda. 
Förskollärarna pratade om att makt syns tydligare hos pojkarna, men Betty och Denise funderar 
på varför det är så. Betty funderar på om det kan beror på att de själva inte lyfter blicken och 
tittar åt det hållet medan Denise funderar på om det bara är något som hon själv upplever: 
 

det kan va en skröna i mitt huvud liksom, eller en arbets..eh att man kanske inte är så öppen just 
för att titta på det här för skulle man gå in och titta noggrann, noggrant i barngruppen så tror jag 
man skulle se andra skillnader […] flickor kan också vara dominanta över pojkar och pojkar kan 
vara dominanta över flickorna. Men man kanske har lättare att se att en pojke, ja vet inte varför…  

 (Denise) 
 
Carina nämnde att det även finns pojkar som är lågmälda och tysta. Carina ger exempel på hur 
ett lugnt barn blivit upphöjt och följt av andra barn, vilket hon kallade tyst dominans. Även 
Denise var inne på att dominans kan uttryckas med kroppsspråk och blickar. Hon pratade även 
om att dominans kan vara positiv och att det kan ge ett driv i leken. Alla förskollärare pratade 
om att makt och dominans kan vara både positiv och negativ, dock pratade de om det på olika 
sätt. Flera av förskollärarna nämnde att positiv dominans kan gynna leken när det finns barn 
som kan styra på ett positivt sätt och som kan komma med idéer samt hjälpa andra barn för att 
driva leken framåt. Både Anita och Eivor pratade om att det kan hjälpa de yngre barnen att ha 
äldre barn som kan styra och på så vis skapa ett lärande för de yngre barnen. Eivor och Fia 
upplever att pojkar kan leka mer i grupp än vad flickor gör, de leker oftare två och två. Eivor 
upplever även att flickor är mer känslostyrda medan pojkar är mer materialstyrda: 
 

[...] de kanske är mera känslor som styr hos flickorna och saker som styr hos pojkarna på nåt vis, 
som tar en speciell cykel eller om dom tar en speciell bil... eller ja vet inte, ja tror de kan va så, hos 
tjejerna är de mer, de med att de känslor och känslostyrt. Hos killarna är de nog mer materialstyrt.  

(Eivor) 
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Fia uttryckte att “pojkar är ju lite mer pang på”. Carina upplever däremot att skillnaden på 
maktutövande och dominans inte beror på barns kön utan på barns personlighet och egen vilja. 
 
6.3 Maktkategorierna 
Under intervjuerna fick förskollärarna en kort beskrivning av varje kategori och fick sedan 
berätta vad de har för upplevelser om hur barn använder sig av de olika maktkategorierna och 
ge exempel på hur de kunde uttrycka sig bland barnen. I detta avsnitt kommer varje 
maktkategori presenteras var för sig och vad förskollärarna sade om varje kategori. 
 
6.3.1 Informationsmakt (Informational power) 
Anita anser att denna typ av makt handlar om att kompromissa om hur man kan lösa olika saker 
som de kan förmedla till andra barn. Betty gav exempel på att barn kan säga, “vi gör såhär 
istället, att de ger en förklaring till vad som ska ändras i leken”. Även Denise gav exempel på 
hur barn kan säga, “jag kan det här, jag kan visa hur man gör”. Både Eivor och Fia pratade om 
kunskap som barnen har som de kan föra vidare till sina kompisar. Denna makt sade Anita, 
Denise och Eivor att flickor använder sig mest utav medan Fia sade att det är lika mellan flickor 
och pojkar. 
 
6.3.2 Belönande makt (Reward power) 
Anita och Fia nämnde att barn använder belöning i form av att säga “då får du komma på mitt 
kalas”. Carina upplever att denna typ av makt inte sker på förskolan. Fyra av förskollärarna 
upplever att barn använder sig av makten att erbjuda saker. Det kan antingen vara något barnen 
har med sig eller några attraktiva eller populära leksaker som finns på förskolan som barnen 
använder för att få sin vilja igenom. Denise gav exempel på detta, “då kan du få en present utav 
mig, då tar jag med det imorron“. Betty anser att denna typ av makt sällan sker. Denise berättade 
att hon upplever att det framförallt är pojkar som ger bort saker för att få sin vilja igenom medan 
Anita och Fia upplever att det är flickor som använder sig av denna typ av makt. 	
 
6.3.3 Tvångsmakt (Coercive power) 
Denna kategori upplever alla förskollärare som en motsats till belönande makt och några av 
dem berättade att barnen använder sig av uttrycket “du får inte komma på mitt kalas” som ett 
exempel på hot när de inte får som de vill. Fia anser att barnen använder detta hot när de är i 
vissa trängda situationer och när de inte vet hur de ska komma vidare. Betty pratade om att 
hoten som barnen använder sig av är det som är reellt för barnen och hon upplever även att 
hoten består av negationer. Denise beskrev hur hon upplever att barnen tilldelar roller till andra 
barn som ett ultimatum för att få delta i leken, exempelvis “...att du får vara med om du är katt 
eller hund...”. Betty och Eivor upplever att denna makt utövas mest bland flickor medan Denise 
och Fia upplever att det sker bland både pojkar och flickor.	
 
6.3.4 Legitim makt (Legitimate power) 
Denna kategori kopplas till ålder, alltså om det finns äldre barn som styr över de yngre barnen. 
Anita och Fia pratade om att de yngre barnen ser upp till de äldre barnen och att de äldre barnen 
gärna hjälper de yngre barnen. De äldre barnen använder sin position som äldre för att styra de 
yngre barnen. Betty gav ett exempel på hur hon upplever att äldre barn använder sig av denna 
typ av makt: 
 

[…] Ofta handlar det om att de får dom yngre barnen att utföra det som dom vet att de kanske inte 
får eller det som är fel eller vad man nu säger...amen gå gå åå ta den åt mig...mm oså skickar dom 
ju iväg, asså dom gör ju ofta ärenden åt dom äldre [...] ett sätt att då kanske jag inte får skällen. 

(Betty) 
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Några av förskollärarna upplever att äldre barn använder sin position och sin status för att utföra 
makt genom att tilldela de yngre barnen vissa roller, och ofta en något enklare roll, som 
exempelvis hund i en mamma-, pappa-, barnlek. Fia berättade hur hon upplevt att barn har 
använt sin position att vara äldre för att få igång ett yngre barn genom att jaga och ta barnets 
mössa. Då de femåringarna som jagade detta treåriga barn inte var där var det en grupp 
fyraåringar som tog över istället. Inom denna makt upplever Denise och Eivor att det sker bland 
både pojkar och flickor medan Fia upplever att det till största del sker bland pojkar. 	
 
6.3.5 Expertmakt (Expertise power) 
Carina och Eivor anser att denna typ av makt inte finns. Fia och Betty pratade båda två om att 
barn använder sin kunskap för att informera men även briljera över andra barn för att få en 
högre status. Det nämndes även att barn använder sig av kunskap och erfarenheter både för att 
styra och för att hjälpa andra barn. Denise och Fia upplever att det är pojkar som använder sig 
mest av denna makt medan Anita upplever att det är flickor som använder den mest.	
 
6.3.6 Referens/personlig makt (Referent power) 
Några av förskollärarna pratade om att det ofta är yngre barn som ser upp till äldre barn, att de 
äldre barnen blir som idoler. Anita nämnde att de yngre barnen blir glada när de få leka med de 
äldre barnen.   
 

[…] Särskilt att ett yngre barn som ser upp till nån som är äldre då. Och blir väldigt glada om dom 
får vara med där de barnen eller ibland kan även göra tokigheter för å få bli sedda av det äldre barnet.  

(Anita) 
 
Denise beskrev att det inte är de äldre barnen som utövar makten i detta fallet utan det är de 
yngre barnen som frågar om de får vara med. Både Carina och Fia pratade om att denna typ av 
makt sker periodvis, alltså att ett barn är en slags idol eller förebild under en tid och blir följd 
av andra barn, därefter kan det skifta barn. Några förskollärare nämnde att de barnen som ser 
upp till något annat barn kan bete sig som det här barnet, till exempelvis genom att prata som 
det eller leker där det barnet leker. Eivor och Fia nämnde att denna typ av makt kan vara både 
positiv och negativ på så vis att det kan ge nya idéer och personen de ser upp till kan vara ett 
föredöme. Eivor upplever att det är flickor som använder denna makt medan Denise och Fia 
upplever att det är ganska lika mellan pojkar och flickor, men att barn gör på olika sätt för att 
få andra med sig.  

6.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att förskollärarna uppfattar begreppen makt, dominans 
och styrning olika. Begreppen uppfattas både som positiva och negativa. Begreppet makt anses 
vara ett laddat ord medan flera av förskollärarna anser att begreppen dominans och styrning är 
mindre laddade. Förskollärarna upplever att Ravens maktkategorier används av både flickor 
och pojkar och att makt kan skapa lärtillfällen. De maktkategorier som förskollärarna upplever 
används mest av barnen är legitim makt och referensmakt men de ser inte makten kopplad till 
genus.	
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7. Diskussion och slutsatser 
Under detta avsnitt diskuteras resultatet i förhållande till syftet hur förskollärare upplever barns 
maktutövande, tidigare forskning och Ravens teori om makt. Under avsnittet görs även en 
metoddiskussion och vi kommer belysa didaktiska konsekvenser med denna studie.	
 
7.1 Resultatdiskussion 
Först i resultatdiskussionen lyfts begreppen makt, dominans och styrning. Därefter diskuteras 
de olika utsagor som förskollärarna har kring Ravens maktkategorier i relation till forskning 
om makt i förskolan. Det diskuterats vidare kring huruvida det finns några mönster i barns 
maktutövande och känslor kopplat till makt. Slutligen diskuteras positiv makt och det dras en 
slutsats. 
 
7.1.1 Laddade begrepp 
Utifrån förskollärarnas uppfattningar av begreppen går det att utläsa att de tolkar begreppen 
olika, exempelvis tolkar Betty begreppet styrning till att styra något i en viss riktning medan 
Anita kopplar uttrycket till begreppet makt. Vad är det då som gör att begreppen uppfattas 
olika? Det kan vara som några av förskollärarna uttryckte att begreppen hör ihop samtidigt som 
de har olika innebörder och på så vis blir det svårt att förklara dem ett och ett. Vissa begrepp 
upplevs även som mer laddade än andra begrepp, till exempel upplevs makt som mest laddat 
och styrning som minst laddat och detta kan göra att orden upplevs både negativa och positiva. 
Vi anser att förskollärarna beskriver begreppen med känslor och utifrån sig själva men i 
litteraturen och tidigare forskning finns en annan beskrivning av begreppen. Öhman (2008, 
s.173) och Neppl och Murray (1997, s.382) beskriver begreppen som barns inflytande, att 
försvara sina egna rättigheter och att styra andra barns handlingar. Utifrån teorin (Raven 2008, 
ss.1–22) beskrivs begreppet makt som att influera andra och maktinnehavarens möjlighet att 
påverka och skapa förändring hos andra människor med hjälp av olika makttekniker. Även Palla 
(2011, ss.51–61) skriver om makt och att begreppet styrning innebär att kontrollera och att 
forma någons handlingar, vilket en av förskollärarna pratade om under intervjun. Vi själva 
upplever begreppen som synonymer till varandra och då är det kanske inte konstigt att 
förskollärarna har svårt att hålla isär dem och definiera dem var för sig. När intervjufrågan om 
hur de upplever de olika begreppen ställdes var tanken hos oss att de skulle definieras i en grupp 
och sedan valde förskollärarna själva att dela upp dem och definiera dem var för sig. Detta kan 
vara ytterligare en orsak till att det är svårt för dem att beskriva begreppen. Å andra sidan är det 
kanske bra att förskollärarna delade upp begreppen, då det tydligare framgick vadbegreppen 
kan innebära och att de faktiskt har olika innebörder. Hade de inte delat upp begreppen hade 
det inte framkommit att begreppen upplevs vara olika laddade.	
 
7.1.2 Maktkategorierna  
När analys och kodning av resultatet gjordes uppmärksammades det att det inte finns några 
mönster i vad förskollärarna har sagt under intervjuerna angående flickors och pojkars 
maktutövande. Förskollärarna pratade om pojkars och flickors maktutövande på olika sätt och 
vi kan inte se att någon av dem använder mer makt och dominans än vad den andre gör. Dock 
uppmärksammades det att vissa maktkategorier (Raven 2008, ss.1–22) upplevs tydligare av 
förskollärarna. Den maktkategori som alla förskollärare anser finns i barngruppen är 
referensmakt, alltså att det finns barn som ser upp till andra barn och ser dem som idoler. 
Förskollärarna förväxlade referensmaktmed legitim makt där äldre barn använder sin position 
som äldre för att utöva makt över de yngre barnen. Ibland kan det vara de yngre barnen som 
vill följa de äldre barnen och ibland är det de äldre barnen som vill styra de yngre barnen, vilket 
gör att det kan vara svårt för förskollärarna att se vilken maktkategori barnen använder sig av. 
Förskollärarna nämnde att de äldre barnen blev idoler för de yngre barnen. Löfdahl och 
Hägglund (2006, ss.179–194) beskriver att barn använder sin ålder som en maktteknik, 
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exempelvis kan barn säga att ett yngre barn inte får vara med i leken just för att hen är för liten. 
Även Öhman (2008, s.174–175) skriver om maktpositioner och menar då att barn kan använda 
sin storlek och sin ålder för att på så vis bestämma över yngre barn. Makttekniken ålder kopplas 
som sagt till legitim makt och anledningen till att den förväxlas med referensmakt (Raven 2008, 
ss.1–22) kan bero på att det kan vara svårt att se skillnad på dem, alltså om det är ett yngre barn 
som ser upp till ett äldre barn eller om det är ett äldre barn som styr. Ibland kan de till och med 
användas samtidigt, att de yngre barnen ser upp till de äldre barnen och att de äldre barnen då 
använder den statusen de får för att styra de yngre barnen och få sin vilja igenom. Ytterligare 
en anledning till att dessa kategorierna förväxlas är att det kan ha varit en oklarhet från oss hur 
vi ställde frågorna och beskrev kategorierna men å andra sidan anser även vi att de två 
kategorierna är lika varandra utifrån hur de tolkas.	
 
Även Löfdahl och Hägglund (2006, ss.179–194) nämner i sin artikel att de äldre barnen kan 
använda sin position som äldre och låta de yngre barnen vara med, men då på de äldre barnens 
villkor genom att tilldela dem roller. De yngre barnen kan få mindre betydelsefulla roller i leken 
som antingen inte påverkar leken något nämnvärt eller en roll som inte är särskilt deltagande i 
leken, såsom granne eller städerska, vilket är något som flera av förskollärarna upplever. 
Förskollärarna upplever att yngre barn som vill vara med och leka med äldre barn till exempel 
får ta på sig rollen som hund. På så vis har de yngre barnen inte möjlighet att påverka leken på 
samma vis som de barn som leker människor och äger hunden. När barnen tilldelar andra barn 
roller kan det kopplas till tvångsmakt (Raven 2008, ss.1–22). De yngre barnen får vara med på 
de äldre barnens villkor, alltså blir det ett tvång från de äldre barnen för att de yngre barnen ska 
få möjlighet att leka. Skulle de yngre barnen inte följa rollen de blivit tilldelade skulle de 
antagligen inte få vara med i leken alls. Palla (2011, ss.51.61) skriver om makttekniker som 
bestraffning och övervakning, vilket innebär att maktutövaren ständigt måste kontrollera och 
övervaka vad den undergivna personen gör. När de yngre barnen blir tilldelade en viss roll krävs 
övervakning av maktutövaren för att kontrollera att barnet behåller sin roll. Pallas makttekniker 
kopplar vi till maktkategorin tvångsmakt. Ytterligare en maktteknik, inom kategorin 
tvångsmakt (Raven 2008, ss.1–22), som går att utläsa från resultatet är att barnen använder hot 
som “du får inte komma på mitt kalas” när de inte får sin vilja igenom, vilket är något som flera 
av förskollärarna upplever. Öhman (2008, ss.174–175) beskriver det här som en strategi som 
barnen använder för att få makt och även hon ger exemplet att barn hotar med att de inte få 
komma på deras kalas.  En av förskollärarna nämnde att barnen använder det som är reellt för 
dem. Vi anser att hota någon med att inte få komma på dennes kalas antagligen är en stor grej 
i barns liv eftersom det innefattar status och vem som får vara med och leka med vem.	
 
Två andra kategorier som blandades ihop under intervjuerna var informationsmakt och 
expertmakt (Raven 2008, ss.1–22). Kategorierna liknar varandra och där var det troligtvis vi 
som var otydliga i beskrivningen av maktkategorierna och därför blandades de hop. Raven 
(2008, ss.1–22) beskriver att det är en liten detalj som skiljer informationsmakt från expertmakt. 
Det som skiljer kategorierna åt är att inom informationsmakt förstår den underordnade personen 
informationen som makthavaren har givit, medan inom expertmakt litar den underordnade 
personen på makthavarens kunskap men utan att förstå informationen. Även vi själva upplever 
att dessa kategorier är svåra att hålla isär och det kanske även visade sig under intervjuerna med 
tanke på svaren som förskollärarna gav. Konsekvenserna av att förskollärarna blandade ihop 
kategorierna gör att det blir svårare för oss att få fram vilken kategori som används mest av 
barnen. Vi kan däremot utläsa att båda kategorierna används i förskolan. 
 
7.1.3 Inga tydliga mönster 
Utifrån analysen av resultatet går det att utläsa att vissa maktkategorier (Raven 2008, ss.1–22) 
syns tydligare i förskolan men däremot kan vi inte se något mönster om huruvida det är flickor 
eller pojkar som använder sig av någon viss typ av maktkategori. Inte heller Neppl och Murray 
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(1997, ss.381–393) kunde se några tydliga mönster bland pojkars och flickors maktutövning 
utan endast tendenser till skillnader. Utifrån förskollärarnas svar kan även vi konstatera att det 
endast finnstendenser till vilka maktkategorier flickor och pojkar använder sig av. Under 
intervjuerna fick förskollärarna frågor om det är skillnad på hur flickor och pojkar använder 
olika makttekniker men när de beskrev kategorierna upplever vi att de helst inte beskrev utifrån 
flickor och pojkar utan utifrån barn. Det kan bero på att genus är ett aktuellt ämne i dagens 
samhälle och att förskollärarna kanske inte vill prata om att flickor och pojkar är olika, eftersom 
vårt uppdrag utifrån Lpfö (98 rev. 2016, s.5 & 18, s.7) är att motverkatraditionella könsmönster. 
De vill kanske inte upplevas som motsträviga och att de inte följer läroplanen. Förskollärarna 
övergår mer och mer till att benämna dem som barn för att inte särskilja. En annan aspekt är att 
det faktiskt inte finns några markanta skillnader mellan pojkars och flickors maktutövande just 
för att svaren från intervjuerna blev så pass olika. Förskollärarna är heller inte överens om det 
är flickor eller pojkar som använder en viss maktkategori. Några av förskollärarna anser till 
exempel att flickor använder referensmakt mer än pojkar medan andra anser att maktkategorin 
används av både pojkar och flickor.	
 
En viss skillnad som ändå går att utläsa från resultatet är att flera av förskollärarna upplever 
pojkar som mer högljudda och att de tar mer fysisk plats. Det är något som Neppl och Murray 
(1997, ss.381–393) också kan se tendenser till i sin studie att pojkar använde mer fysiskt och 
konkurrensinriktat uppförande medan flickor använder mer verbalt och samarbetsinriktat 
uppförande. Även Öhman (2008, ss.186–187) beskriver att pojkar ofta betraktas som bråkiga 
och tar mer fysisk plats jämfört med flickor som upplevs som mer ansvarstagande, tysta och 
snälla. Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009, ss.89–109) håller med om att pojkar 
tar mer plats och att deras aktiviteter uppfattas som mer experimenterande och flickors mer som 
sociala och relationsskapande. Däremot visar deras resultat att pojkar ofta hamnar i fokus, även 
när det är flickor med i aktiviteten och på så vis synliggörs pojkar mer. I vår studie funderar 
Betty och Denise på om de kanske ser och uppfattarpojkar som mer fysiska för att det är där de 
fokuserar blicken. De funderar på om de skulle fokusera blicken åt ett annat håll skulle de 
kanske se och uppleva något annat. Så här sade Betty: “Man lyfte inte blicken åt andra hållet 
och det kanske därför upplevelsen är att det är mer jämlikt nu fastän det egentligen kanske alltid 
har varit det” och Denise uttryckte sig såhär:	
 

det kan va en skröna i mitt huvud liksom, eller en arbets..eh att man kanske inte är så öppen just för 
att titta på det här för skulle man gå in och titta noggrann, noggrant i barngruppen så tror jag man 
skulle se andra skillnader […] flickor kan också vara dominanta över pojkar och pojkar kan vara 
dominanta över flickorna. Men man kanske har lättare att se att en pojke, ja vet inte varför… 

(Denise) 
7.1.4 Känslor och genus  
Eivorbeskrev skillnaden mellan pojkars och flickors maktutövande som att flickor styrs mer av 
känslor och pojkar styrs mer av materiella ting. Vi tolkar det som att makten ligger i föremålet 
och att den som har föremålet, exempelvis en viss cykel, får en högre status och i och med det 
mer makt. Exempelvis om en pojke har cykeln kan han bestämma och kan trycka på att han 
hade den först. Skulle just den cykeln bli tagen av ett annat barn skulle det antagligen framkalla 
starka känslor hospojken. Vi anser att det ligger mycket känslor i det materiella ochatt även 
pojkar styrs av känslor. Det kan även vara en känsla av trygghet att få just den cykeln för då vet 
han vad han ska leka med och att andra barn vill leka med honom, just för att det ligger status i 
själva cykeln, vilket i sin tur ger det här barnet makt. Zimmerman (2018, ss.132–133) skriver 
om pojkars och flickors känslor och att det anses vara mer accepterat för flickor att visa känslor. 
Han skriver vidare att pojkar har känslor men att pojkar inte visar detta på samma sätt som 
flickor på grund av att det inte anses som normativt. Zimmerman (2018, s.133) skriver att “det 
är en social kostnad kopplad till att visa känslor för killar”. Flera av förskollärarna upplever att 
flickor styrs mer av känslor än vad pojkar gör. Anledningen till att de upplever detta kan vara 
att barn redan i tidig ålder känner av dessa normer om hur pojkar och flickor ska vara. 
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Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009, ss.104–105) beskriver att förskollärare har 
en stereotyp syn på hur flickor och pojkar är och att det framförallt är de vuxna som 
upprätthåller dessa mönster. Om vi ser till den tidigare forskningen (Zimmerman 2018, ss.132–
133 & Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson 2009, ss.104–105) kan det vara så att pojkar 
dels känner av de normer som de förväntas leva upp till samt att förskollärarna uppmuntrar dem 
att bibehålla dessa mönster.	
 
7.1.5 Positiv makt 
Som det skrivits om tidigare uttryckte flera av förskollärarna att det kan finnas positiv makt 
som ger positiva ledare som i sin tur hjälper till att driva leken framåt. Fia sade att någon måste 
ge näring åt leken annars utvecklas den inte. Palla (2011, s.51–61) skriver att positiv makt kan 
skapa lärtillfällen och vara utvecklande på olika sätt. Anita och Eivorpratade även om att det 
kan gynna de yngre barnen att ha äldre barn som styr leken och visar och lär de yngre barnen 
olika leksignaler. När Betty fick frågan om det finns dominans och makt bland barnen svarade 
hon “Ja det är klart, ja annars vore det väl inga människor”. Detta är ett intressant uttryck och 
vi anser att det är viktigt att även lyfta att makt kan vara något positivt. Skulle det inte vara 
någon som har makten eller styr leken menar vi att barnen inte skulle komma vidare i sin lek. 
Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009, ss.102–103) beskriver den positiva makten 
som gemenskap där barnen tar ansvar och hjälper varandra, både i organiserade aktiviteter och 
i den fria leken. Det kan vara väsentligt att lyfta maktens positiva sida eftersom makt upplevs 
som ett sådant laddat ord. Vi är eniga med vad förskollärarna sagt om att vi som 
förskollärarekan vara där och se till att barnen använder rätt sorts makt för då kan de bli goda 
ledare. Men frågan är då vad som menas med rätt sorts makt. Utifrån intervjuerna tolkar vi att 
rätt sorts makt innebär att det blir rättvist och att alla får chans att utöva makt och bestämma 
samt att det blir ett lärande i maktutövandet på ett positivt sätt. 	
 
7.1.6 Slutsats 
Utifrån diskussionen kan vi, som tidigare nämnts, dra slutsatsen att det inte finns något mönster 
över vilka maktkategorier (Raven 2008, ss.1–22) flickor respektive pojkar använder och hur de 
använder dem, utan det skiljer sig mellan varje förskollärares upplevelser. Då någon av 
förskollärarna exempelvis sade att pojkar är på ett visst sätt ville de ändå förtydliga att det finns 
flickor som också är sådana, det gäller inte bara pojkar och vice versa. Utifrån förskollärarnas 
svar kan vi tolka att det inte finns någon tydlig skillnad på hur pojkar respektive flickor 
använder maktkategorierna. Det kan istället kopplas till barnens olika personligheter och egna 
viljor, men vad som är personlighet och vad som är flickors och pojkars typiska beteende är 
svårt att hålla isär, om det ens går att särskilja. Det kan nog bero på vem som svarar på frågan 
och vad just den personen har för syn på flickors och pojkars olika beteenden. Även om både 
tidigare forskning och flera av förskollärarna påpekar att pojkar är mer fysiska kan vi utläsa 
från deras svar att det inte enbart är pojkar som uppför sig så. Det finns fortfarande en syn på 
att pojkar är mer fysiska och högljudda men när förskollärarna pratade om det ville de som sagt 
vara tydliga med att det inte bara gäller pojkar eller flickor. Om vi återkopplar till inledningen 
och hur vi gick in i detta arbete med våra fördomar om flickors och pojkars olika maktbeteenden 
kan vi konstatera att de både kan bekräftas och dementeras. Föreställningen om skillnaden 
mellan pojkar och flickor finns kvar men när förskollärarna funderar och blir mer medvetna om 
det, ser de på det ur en annan synvinkel. Vi kan även dra slutsatsen utifrån studien att 
kategorierna referensmakt och legitim makt är de vanligaste förekommande maktkategorierna 
på de förskolor där förskollärarna arbetar. Även tvångsmakt är en vanligt förekommande 
maktkategori. Det vi däremot inte kan se är skillnad mellan flickors och pojkars maktutövande, 
utan det är allmänt barn som använder dessa maktkategorier. Eftersom förskollärarna inte är 
överens och tolkar saker olika, både jämfört med varandra och jämfört med forskning kan vi 
konstatera att detta är ett ytterst komplext ämne som skulle behöva forskas vidare om. 
 



18 
 

 
 
7.2 Metoddiskussion 
I valet av metod användes semistrukturerad intervju. Detta har fungerat bra då vi ville få fram 
förskollärarnas tankar och upplevelser om flickors och pojkars maktutövande i den fria leken. 
Förskollärarna gav exempel som var till god nytta i resultatet och analysen. Tack vare att 
intervjuerna spelades in kunde det tas med citat som förstärker och förtydligar förskollärarnas 
upplevelser. Hade vi däremot valt att anteckna hade det troligtvis inte varit möjligt att få med 
allt som förskollärarna sade. Det hade heller inte varit möjligt att få med citat på samma vis 
eftersom det hade varit svårare att hinna anteckna allt som sades. Om det istället gjorts 
anteckningar hade det varit nödvändigt att vi båda var närvarande vid alla intervjuer, då en hade 
fört anteckningar och den andra hade ställt frågorna. Det hade i sin tur gjort att tiden som lades 
ned på att göra intervjuerna hade blivit längre. Då hade vi även varit tvungna att styra mer när 
intervjuerna skulle planeras in eftersom det hade blivit långt att resa för oss. När intervjuerna 
gjordes var för sig kunde förskollärarna styra över vilken tid som passade dem bäst utifrån deras 
verksamhet. Hade intervjuerna gjorts tillsammans hade vi nog varit tvungna att välja en av 
kommunerna av praktiska skäl. 
 
Vid uppstart av denna studie diskuterades det hur studien skulle läggas upp och vilka metoder 
som skulle användas. Vi var först inne på att använda observation i kombination med intervjuer 
men insåg snabbt att det inte skulle vara möjligt att hinna göra både observationer och 
intervjuer. Vi valde därför att enbart fokusera på intervjuer eftersom observationer tar såpass 
mycket mer tid, både själva utförandet men även planeringen inför. Inför observation hade det 
behövts lämnas ut samtyckesblankett till föräldrarna, förskolepersonalen och möjligtvis 
förskolechefen. Av tidigare erfarenheter vet vi att det är en tidskrävande process att få in 
blanketter från föräldrar. För en intervju behövdes det endast samtycke från förskollärarna och 
den påskriften gjordes på plats när intervjuerna utfördes. Men å andra sidan hade vi säkerligen 
fått ett annat resultat med hjälp av observationer, då våra egna tolkningar av barnen och deras 
uppförande hade haft en betydligt större påverkan. 
  
Vi är nöjda med hur analysen av transkriberingarna, med hjälp av färgkodningen, utfördes och 
de tabeller som användes. Det gav oss en tydlig översikt om vad förskollärarna hade sagt och 
vad som var relevant att ta med i resultatet. Tack vare tabellerna kunde det enkelt plockas ut 
citat till texten. Tabellerna har varit en utgångspunkt under hela resultatanalysen. 
  
Efter intervjuerna insåg vi att det kunde ställts betydligt fler följdfrågor och vi kunde bett 
förskollärarna förtydliga sina svar. Vi uppmärksammade under resultatanalysen att vissa av 
förskollärarnas utsagor är otydliga och det hade behövts en tydligare förklaring. Vi har även 
insett att vi själva hade behövt vara mer pålästa om teorin och maktkategorierna inför 
intervjuerna. Vi var inte tillräckligt insatta i maktkategoriernas innebörd. Hade vi varit mer 
pålästa hade maktkategorierna säkerligen kunnat förklaras på ett tydligare sätt och då hade 
förskollärarna troligtvis haft lättare att hålla isär maktkategorierna. Det hade i sin tur kanske 
påverkat resultatet. Men trots detta anser vi ändå att ett intressant resultat tagits fram utifrån den 
metod som har användes i studien. 
 
7.3 Didaktiska konsekvenser 
En insikt om att makt kan ta sig uttryck på flera olika sätt leder till konsekvenser att makt inte 
enbart ses som negativt utan något positivt också. Det är dock viktigt att vara medveten om att 
makt kan vara negativt för barnen och vara medveten om hur barns makt kan synliggöras. 
Genom att sätta ord på begreppet makt och vad det innebär kan det sättas in i en större kontext 
och på så vis skapa möjlighet att förändra och göra det till positiv makt där barnen lyfter och 
inspirerar varandra istället för att sänka varandra. Genom studien vill vi att förskollärare ska se 
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makt ur ett annat perspektiv och fundera på hur de kan skapa positiv makt mellan barnen. Vi 
har själva fått ett nytt perspektiv på barns makt och fått en förståelse för att makt är en del av 
att vara människa, makt är en del av samhället. 
	
Vi upplever att förskollärarna börjar se flickors och pojkars makt på ett mer jämställt vis och 
börjar komma ifrån bilden av att pojkar är mer högljudda och tar mer plats. De börjar istället se 
på barnen utifrån varje individ. Vi hoppas på att studien bidrar ytterligare till att skapa en 
jämställd syn på flickors och pojkars makt. För oss känns det positivt att synen på flickors och 
pojkars makt börjar förändras då vi själva vill driva frågan om jämställdhet framåt och vara 
med att skapa ett jämställt samhälle. Vi upplever att detta arbete har gett oss redskap för att 
kunna förändra och utveckla vårt synsätt på makt. 	
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9. Bilagor 
 
9.1 Bilaga 1 – Intervjufrågor 
Presentation av syftet: Syftet med vår studie är att undersöka pojkar och flickors dominans 
och styrning under den fria leken. Vi är intresserade av barn i åldrarna 3-5 år. Vi vill 
undersöka hur förskollärarna ser på detta och ta reda på om det finns skillnader i pojkar och 
flickors dominans och styrning under den fria leken. Så jag kommer att ställa några frågor 
kopplat till detta ämne och du får svara utifrån dina upplevelser. 
 

• Hur länge har du arbetat inom förskolan? Som förskollärare? 
 

• Vad innebär begreppen makt/dominans/styrning för dig? Berätta vad du tänker på när 
du hör dessa begrepp. 
Uppfattar du begreppen olika? På vilket sätt i så fall? 
 

• Upplever du att det sker dominans och styrning mellan barnen under den fria leken? 
Ge gärna exempel på situationer där detta uppstått. 
 

• Ser du någon skillnad på dominans i leken mellan pojkar-pojkar, flickor-flickor och 
pojkar-flickor? Ge gärna exempel på situationer där detta visas. 
 

• I vilken grupp syns dominans tydligast? Ge gärna exempel på situationer där detta 
syns. 
 

• I vårt arbete utgår vi från maktkategorier som vi nu kommer ställa några frågor utifrån.  
Vilka typer av makt/dominans/styrning kan du se bland pojkar respektive flickor?  
 

- Att barn förklarar för ett annat barn hur en sak kan lösas på ett, enligt det 
barnet, bättre sätt?  

- Att barn har använt sig av belöning för att få sin vilja igenom under leken? Ge 
gärna exempel. 

- Att barn har använt sig av hot/tvång för att få sin vilja igenom under leken? Ge 
gärna exempel? 

- Att ett äldre barn använder makt/dominans/styrning mot ett yngre barn?  
- Att ett barn använder kunskap/fakta om ett intresse för att få ett annat barn att 

lyssna och göra som hen vill? 
- Att andra barn ser ett visst barn som en idol och därmed beter sig/gör 

som/pratar som/följer det barnet? Barnet vill få bekräftelse av det överordnade 
barnet. 
 

• Vilken av maktkategorierna är vanligast bland pojkar respektive flickor? Ser du någon 
skillnad?  
 

• Kan dominans vara positivt, när i så fall? 
• gynnas eller hämmas leken av barns dominans? 
• gynnas eller hämmas barnen av andra barns dominans? 

 
• I vilka typer av lekar upplever du att dominans sker? Alla? Rollekar? 

  



 
 

9.2 Bilaga 2 – Missivbrev 
 

 

HÖGSKOLAN I BORÅS 
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT  

                     2018-11-13 
Siri Estehag  
Sofia Karlsson 

 
Information om examensarbete och intervju – missivbrev 
 
Vi är två studenter, Siri Estehag och Sofia Karlsson, som läser termin sju på Högskolan i 
Borås. Vi kommer under vecka 46 år 2018 till vecka 3 år 2019 skriva vårt examensarbete 
med syfte att undersöka flickor och pojkars (ålder 3-5) dominans och styrning under den fria 
leken. Vi kommer att utgå från intervjuer med förskollärare för att få er syn på om det är 
skillnad på flickors dominans och styrning gentemot pojkars och hur det visar sig i leken. 
Intervjuerna kommer att spelas in och sedan kommer materialet att transkriberas och 
användas i vårt examensarbete. När vårt examensarbete är godkänt kommer materialet att 
förstöras. Varken era namn eller namn på förskolan kommer att synliggöras i examensarbetet 
utan ni kommer hållas anonyma. Intervjun kommer att äga rum på din förskola eller annan 
önskad plats efter överenskommelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Siri Estehag  
Tel: xxx 
E-post: xxx 
 
Sofia Karlsson 
Tel: xxx 
E-post: xxx 

 
Handledare 
Richard Baldwin 
E-post: xxx 



 
 

9.3 Bilaga 3 – Samtyckesblankett  

 
Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig 
Som en del av kursen 11FK75 HT18-2 Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete 
för förskollärare 15hp vid Högskolan i Borås utför vi en studie med syftet att ta reda på 
förskollärares syn och upplevelser kring flickor och pojkars utövande av dominans och 
styrning i den fria leken.  

Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare 
bestämt namn, ålder och uppgifter gällande din utbildning och antal arbetade år inom 
förskolan. Vi kommer att göra intervjuer och dessa kommer att spelas in. 

Uppgifterna kommer att användas för att kunna göra en jämförelse och få en bild av 
sambandet mellan utbildning och antal arbetade år inom förskolan i förhållande till synen 
på flickor och pojkars dominans och styrning under den fria leken. 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av 
artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke).  

Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella 
kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta 
som allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i 
enlighet med offentlighetsprincipen. 

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen 
beslutat har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt 
dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är 
nödvändiga. 

Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så 
att inga uppgifter kan spåras till dig. 

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, 
och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte 
att användas mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att 
omedelbart ta bort uppgifterna. 

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan.  
 
____________________________ 
Underskrift  
 
_____________________________ 
Namnförtydligande 
 
_____________________________ 
Ort och datum 

HÖGSKOLAN I BORÅS 
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT  

                     2018-11-13 
Siri Estehag  
Sofia Karlsson  



 
 

Information om behandlingen av personuppgifter 
Din personliga integritet är viktig för oss på Högskolan i Borås. Därför är vi angelägna 
om att all behandling av personuppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt i 
överensstämmelse med gällande lagar och förordningar. Högskolan följer bland annat 
dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR. 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom 
högskolans verksamhet. Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter 
behandlas kan du läsa mer om hur högskolan behandlar personuppgifter på vår 
webbplats, http://www.hb.se/dataskydd. Du är också välkommen att kontakta ansvarig 
för den aktuella kursen med frågor. 

Dina rättigheter 

• Högskolan är öppen med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta 
vilka personuppgifter som vi behandlar om dig kan du kostnadsfritt en gång per 
år begära ett utdrag med information om detta (ett så kallat registerutdrag). För 
att beställa ett registerutdrag kan du använda blanketten för begäran om 
registerutdrag på högskolans webbplats, http://www.hb.se/dataskydd. 

6. I vissa fall kan vi komma att be om samtycke (godkännande) till att behandla dina 
personuppgifter. Om du lämnar sådant samtycke kan du när som helst ta tillbaka 
detta. Vi kommer då inte att fortsätta behandla dina personuppgifter. På grund av 
lagkrav kan vi dock vara förhindrade att omedelbart radera uppgifterna. 

7. Du har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive 
profilering, dvs. beslut som fattas på teknisk väg utan mänsklig inblandning. 
Högskolan fattar inte några sådana beslut. 

8. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter i ett allmänt använt format för 
att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. 

9. Du har rätt att få dina personuppgifter ändrade eller kompletterade om de skulle 
visa sig vara felaktiga eller ofullständiga.  

10. Du har rätt att i vissa fall få behandlingen av dina personuppgifter begränsad eller 
avslutad. 

11. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade. 
12. Du har rätt att klaga på högskolans behandling av dina personuppgifter till 

Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Kontakta oss 

Personuppgiftsansvarig 
Högskolan i Borås  
501 90 BORÅS 
Tel. 033-435 40 00  
E-post: registrator@hb.se 
Org.nr: 202100-3138 

Dataskyddsombud 
Åsa Dryselius 
E-post: dataskydd@hb.se 
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