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Sammanfattning 
Syftet med vår undersökning var att ta reda på vad några pedagoger har för kompetenser och 

kunskaper om genus samt om dessa pedagoger anser att de arbetar aktivt med genus i sin 

verksamhet. Utifrån syftet har följande frågeställning formats: 1) Vad har de deltagande 

pedagogerna för utbildning om genus? 2) Hur relaterar de deltagande pedagogerna till 

begreppet genus? 3) Hur uttrycker sig de deltagande pedagogerna om sitt aktiva genusarbete? 

I studien deltog fyra verksamma pedagoger, tre förskollärare och en barnskötare från två olika 

förskolor i två olika kommuner i Sverige. Metoden som användes var intervju, där frågor om 

pedagogernas utbildning och egna erfarenheter kring aktivt genusarbete i förskolan togs upp. 

Resultatet av studien visar att pedagogernas utbildning om genus endast är den som de har med 

sig från sina grundutbildningar. Eftersom de har olika utbildning och arbetat olika länge efter 

utbildningen ser det också olika ut från pedagog till pedagog. Ingen har fått någon 

kompetensutveckling med specifikt fokus på genus från arbetsplatsen. Pedagogernas aktiva 

genusarbete beskrivs vara något som de har med sig i bakhuvudet i sina vardagliga 

verksamheter och är inte något som diskuteras i arbetslagen eller får utrymme i 

planeringsarbetet. Pedagogernas beskrivning av genus är att pojkar och flickor ska bemötas lika 

och att individen, dess behov och egenheter är mer relevant än könsskillnader. De efterfrågar 

mer kunskap och tydligare mål för att kunna genomföra ett mer aktivt genusarbete. Den 

teoretiska ramen för analysen av resultatet grundas i och diskuteras utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. 
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1 INLEDNING 
Ämnet genus har stort utrymme i sociala medier samtidigt som forskning inom området är brett. 

I FN:s konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen (2009, § 29, s. 28), står det att barns 

utbildning ska förbereda barnen på att delta i ett samhälle där jämlikhet mellan kön främjas. 

Både Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s. 4) och 1 kap. 5 § av Skollagen (SFS 

2010:800) redogör för att förskolans verksamhet ska arbeta motverkande av stereotypa 

könsroller och arbeta aktivt med jämställdhet. Ändå visar aktuell forskning att pedagoger 

tenderar att tillrättavisa barn för att de inte lyckas leva upp till vad de som flicka eller pojke 

förväntas leva upp till i sin ålder. ”Stora flickor” förväntas ta ansvar i olika situationer medan 

”stora pojkar” förväntas kontrollera sina känslor (Hellman, Heikkila & Sundhall 2014, s. 339). 

Även internationell forskning visar resultat som indikerar att pedagoger som arbetar med barn 

är med och bidrar till reproduktion av steriotypa könsnormer. En studie från New Work 

undersökte i vilken utsräckning feminina, maskulina eller könsneurala aktiviteter gynnas. 

Studien visar att aktiviteter som erbjuds eller främjas av pedagoger beror på vilken barngrupp 

de har och att det finns en koppling mellan vilken typ av aktivitet som främjas med vilken 

målgrupp pedagogen riktar den till. Det visade sig att pedagoger främjade maskulina och 

könsneutrala aktiviterer före feminina aktiviteter. Likaså gynnades könsneutrala aktiviteter mer 

än feminina aktiviteter. Maskulina aktiviteer främjas oftast av pedagogerna i barngrupper där 

det endast är killar, feminina aktivteter främades främst i grupper där det bara var tjejer. 

Könsneutrala alktiviterer främjades framför allt i mixade grupper där det både deltog flickor 

och pojkar. Vid en jämföelse mellan grupper av bara pojkar och flickor visade resultatet att 

könsneutrala aktiviteter förekom oftare i grupperna med tjejer än med killar (Granger, Hanish, 

Kornienko & Bradley 2016, ss. 504-506).  Olofsson (2007, ss. 57–65) lyfter tydliga exempel 

på hur pedagoger kan arbeta motverkande för att inte stereotypa könsroller och könsnormer ska 

konstrueras och reproduceras. Ett sådant arbete innebär att utmana barnens tankar genom att 

exempelvis introducera omvända föreställningar på stereotypa könsroller och könsnormer med 

hjälp av leksaker och vid aktiviteter som är vanliga i förskolans verksamhet. Det som är 

intressant är hur pedagoger får tillägna sig den här kunskapen. I förskollärarutbildningen har 

ämnet genus förekommit i flera sammanhang upprepade gånger under de tre och ett halvt år 

som vi har studerat. Vid verksamhetsförlagd utbildning och tidigare arbetserfarenhet inom 

förskoleverksamheten har inte något tydligt och uttalat aktivt arbete med genus 

uppmärksammats. Därför blev vi nyfikna på att ta reda på hur några pedagoger faktiskt 

beskriver sina kunskaper och aktivt genusarbete i verksamheten. Undersökningen blir viktigt 

för att den belyser pedagogers förutsättningar för ett aktivt genusarbete, ett arbete som ska 

grunda sig i samhällets aktuella intentioner om jämställdhet mellan kön.   
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2 SYFTE 
Syftet med vår undersökning är att ta reda på vad några pedagoger har för kompetenser och 

kunskaper om genus samt om dessa pedagoger anser att de arbetar aktivt med genus i sin 

verksamhet.  

2.1 Frågeställning 
Vad har de deltagande pedagogerna för utbildning om genus? 

Hur relaterar de deltagande pedagogerna till begreppet genus? 

Hur uttrycker sig de deltagande pedagogerna om sitt aktiva genusarbete?  

2.2 Begreppsdefinition 
Följningsvis definieras begrepp som används och förekommer frekvent i texten. Först definieras 

kunskaper och kompetenser och därefter genusarbete. Slutligen lyfts en kort beskrivning av 

innebörden av arbetet med allas lika värde i förskolan eftersom det diskuteras i relation till 

aktivt genusarbete i texten.  

 

2.2.1 Kompetenser och kunskaper 

Med kunskaper och kompetenser syftar vi till pedagogernas utbildning inom ämnet. Så som vad 

deras utbildning har tagit upp alternativt vad de har fått för kompetensutveckling. Eller om de 

själva har läst forskning om genus.  

 

2.2.2 Genusarbete 

Med genusarbete menar vi pedagogernas aktiva arbete med genus i verksamheten. Det aktiva 

arbetet innefattar pedagogernas eget förhållningssätt till genusarbete och deras vardagliga 

antaganden om genus. Det innefattar även hur genus får vara en naturlig del i allt 

planeringsarbete i förskolan. Med andra ord avser vi att ett aktivt genusarbete inte enbart är det 

praktiska arbetet på avdelningen. Det är också att pedagogerna själva tänker och förhåller sig 

utifrån ett genusperspektiv i sitt vardagliga arbete och i möten med barnen i gruppen.  

2.2.3 Allas lika värde 

Inom förskolans verksamhet talas det ofta om arbetet med ”allas lika värde”. Enligt Lpfö 98 

(rev. 2016, s. 8) innebär det att förskolan ska arbeta för att alla är lika mycket värda oavsett vem 

eller hur man är. Arbetet innebär att synliggöra att alla har samma rättigheter och en respekt för 

varandra ska främjas oavsett om man är lika eller olika.  
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3 BAKGRUND 
Under den här rubriken kommer vi presentera tidigare forskning om genus som är relevant för 

den här studien. Då forskning relaterat till ämnet genus kan inta olika perspektiv har vi 

följaktligen rubricerat och kategoriserat in forskningen inom olika områden under följande 

rubriker; Framkomsten av genus i samhället; Reproduktion av könsroller; Pedagogers 

inställning till genusarbete; Jämställdhetsarbete i förskolan – ett uppdrag; Behov av 

kompetenser hos pedagogerna. Först presenteras framkomsten av genus i samhället. Sedan lyfts 

vad aktuell forskning säger om ämnet genus. Slutligen beskriver vi också förskolans ansvar och 

uppdrag som ligger till grund för pedagogernas arbete ute i förskoleverksamheten. 

3.1 Framkomsten av genus i samhället 
Tallberg Broman (2006, ss. 9–15) beskriver framkomsten av genusarbete i förskolan som en 

parallell utveckling med samhällets utveckling till vad som idag beskrivs som jämställdhet. 

Samhällets utveckling och politiska diskussioner om jämställdhet mellan kvinnor och män har 

präglat förskolans verksamhet. Då kvinnorna gick från att ansvara för hemmet och 

omvårdnaden av barnen till att börja arbeta fick förskolan sin stora expansion. Följden av att 

kvinnor intog arbetsmarknaden var diskussioner om jämställdhet i samhället, i syfte att kvinnan 

skulle bli jämställd med mannen. Senare diskussioner om jämställdhet kom att handla om att 

både män och kvinnor ska vara jämställda med varandra. 2005 presenterades en utredning från 

regeringen, jämställdhetspolitiska utredningen, där stor tyngd lades vid att män och kvinnor ska 

ha lika makt i att kunna påverka sina liv och samhället de lever i (Tallberg Broman 2006). Den 

här samhällsutvecklingen innebar också att förskolan sågs som en del i jämställdhetsarbetet 

eftersom den har påverkan på barnen som individer och samhällsmedborgare. Arbetet mot 

jämställda könsroller blir därför en del av pedagogiken redan i förskolan. Tallberg Broman 

(2002, ss. 15, 25–26) beskriver att lärarutbildningarna har ett ansvar att utbilda pedagoger med 

kunskaper om könsperspektiv då det är aktuellt för det pedagogiska arbetet i skola och förskola. 

Anledningen till att utbildningarna ska ta upp ämnet beror delvis på att det svenska samhället 

ständigt utvecklas och förändras. För att pedagoger ska kunna möta upp samhällets nya krav på 

att motverka traditionella könsnormer behöver de i utbildningen få till sig den nya kunskapen. 

Begreppet genus beskrivs av Tallberg Broman (2002) som ett relativt nytt begrepp som 

utvecklats med tiden och att det har sitt ursprung i det engelska ordet ”gender”. Definitionen av 

begreppet genus beskrivs som det socialt konstruerade könet. Med socialt konstruerat menas att 

skillnader mellan flickor och pojkars beteenden och egenskaper är socialt framkomna 

företeelser. Begreppet genus används i diskussioner där relationer mellan stereotypa 

könsnormer också kan förknippas med olika maktrelationer och hierarkier. Åter igen betonas 

pedagogers betydelsefulla roll eftersom de är med och medverkar framställningen av genus. 

3.2 Reproduktion av könsroller 
Hellman, Heikkila och Sundhall (2014, ss. 327, 339) studerade hur barnens ålder kan höra ihop 

med synen på kompetenser ur ett intersektionellt perspektiv där perspektivet kön inkluderades. 

Resultatet av studien visar att barn och vuxna, i sociala kontexter, bidrog till att skapa värde i 

att vara äldre då kompetenser ansågs stiga med åldern. Genom studien blev det också tydligt att 

barnen förväntades ha olika kompetens inom olika områden beroende på vilken könstillhörighet 

de hade. Pojkar uppmanades agera som “stora pojkar” i fysiska och psykiska aktiviteter. Flickor 

uppmanades agera som “stora flickor” i situationer där de ombads att hjälpa till eller att städa. 

En annan studie av Odenbring (2014, ss. 348–350, 352, 354) som genomförts i förskoleklassens 

verksamhet visar att pedagoger använder elever som hjälpfröknar för att skapa ordning i 

barngruppen. Framkomsten av studien var även att både pojkar och flickor gärna tog den rollen. 

Både pojkar och flickor får då möjlighet att utmanas i situationen, och inte bara det ena könet. 

Däremot visade studien också att barnens placeringar i klassrummet eller samlingar fungerar 
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som en strategi för att gruppen ska vara lugn. Pedagoger placerar ett lugnt barn bredvid ett 

mindre lugnt barn. Det som då uppmärksammades var att det i dessa situationer bara var 

flickorna som fick ta den rollen. Faktumet problematiseras. När flickor placeras bredvid ett 

annat barn i syfte att ha en lugn och ordningsam inverkan på denne ges hon ett speciellt ansvar. 

Det är en uppgift som har för höga förväntningar på ett barn i den åldern. Samtidigt menar 

Odenbring (2014) att det också gör att man lär barnen att det är skillnad på flickor och pojkars 

könsroller, när flickor alltid får ta rollen som ansvarsfull och ordningsam och pojkar den 

motsatta.  

3.3 Genusarbete i förskolan 

Sandström, Stier och Sandberg (2013, ss. 126–130) genomförde en studie som resulterade i fyra 

olika typer av strategier om pedagogers förhållningssätt. Följande presenteras strategierna som 

står för pedagogernas gradvis ökande inställning till självkritiskt tänkande om deras egna 

föreställningar om kön och könsnormer. En strategi, ”instrumental gender approach”, 

representerar pedagoger som undvek att prata om könsskillnader med barnen men samtidigt 

accepterade barnens egenvalda könstillhörighet om de uttryckte den. Den andra strategin, ”Co-

productive gender approach”, innebar att pedagoger själva insåg att de är med och bidrar till 

reproduktion av stereotypa könsroller då de själva är bärare av normer. Kön sågs alltså som en 

socialt konstruerad produkt. Strategin ”Facilitative proactive gender approach” avsåg en 

öppenhet gentemot nya könsidentiteter och barnens eget undersökande och utforskande av just 

könsidentiteter och olika könsroller främjas. Den sista strategin, ”Agitative proactive gender 

approach”, representerade pedagoger som var villiga att se självkritiskt på sina egna 

könsbaserade värderingar i syfte att utvecklas och utföra ett bättre arbete. I en annan studie 

presenterar Ärlemalm-Hagsér (2010, ss. 517–520) hur verksamma pedagoger uppfattade och 

hanterade jämställdhetsarbetet i förskolans verksamhet utifrån läroplanen med fokus på 

utomhuspedagogik, lek och lärande situationer. Resultatet av studien gav insikten i att alla 

pedagoger var överens om att förbättra jämställdheten och genusarbetet i förskolan. 

Utomhusmiljön uppfattades som en könsneutral zon. De uttryckte även att dolda 

könsstereotypiska signaler används av pedagoger reflexartat i vardagliga situationer. Det visade 

sig också att pedagoger uttryckte att könsroller och könsmönster var oklara begrepp som är 

svåra att förklara.  

Aktuell forskning visar att pedagoger har olika uppfattningar om hur könsnormer och könsroller 

skapas. I Emilson, Folkesson och Moqvist Lindbergs (2016, ss. 236–238) studie samlades data 

in utifrån gruppdiskussioner mellan verksamma pedagoger i förskolan. Olika dilemman 

framkom och diskuterades i samtalen. Kön sågs mestadels som socialt konstruerat. Samtidigt 

uttryckte några pedagoger att det finns två biologiska kön och därmed borde det vara någon 

skillnad mellan dem. Samtidigt argumenterade vissa pedagoger för att förskolan absolut ska 

arbeta för att motverka stereotypa könsroller och aktivt försöka undvika könsstereotypa uttryck 

och leksaker i miljön. Andra pedagoger lyfter barnens eget intresse som en viktig aspekt i 

diskussionen. Eftersom barnen ska få möjlighet att själv bestämma ansåg vissa pedagoger att 

barnen borde få leka med det som de själva vill även om det hör till stereotypa könsnormer. Det 

som framkom av pedagogers diskussioner var även att feminint uppmuntras mer hos pojkar än 

hos flickor. Exempelvis gällande kläder, när flickor kommer med feminina kläder ses det som 

något negativt. Det sågs istället som positivt och motverkande av stereotypa könsnormer om en 

pojke hade på sig feminina kläder. Diskussionerna mellan pedagogerna visade att arbetet med 

att motverka stereotypa könsroller och könsnormer är en utmaning. Genusarbetet innebär att 

utmana stereotypa könsroller och normer vilket blir en svårighet när de samtidigt ska arbeta 

med allas lika värde utifrån barnens perspektiv och intressen. Pedagogerna menar att det är svårt 

att uppmuntra och stödja barnens intressen om dessa samtidigt är stereotypa. Förskolans 
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verksamhet ska även arbeta med att skapa demokratiska värderingar, och sammantaget blir 

pedagogernas arbete med helheten komplex (Emilson, Folkesson & Moqvist Lindberg 2016).  

3.4 Jämställdhetsarbete i förskolan - ett uppdrag  
De styrdokument som pedagoger i förskoleverksamheter förväntas arbeta utefter tar tydligt upp 

verksamhetens ansvar gällande jämställdhet. I 1 kap. 5 § av Skollagen (SFS 2010:800) 

framhävs jämställdhet som ett av de viktiga områdena för att lägga en demokratisk grund i 

verksamheten och för att ta hänsyn till och främja mänskliga rättigheter. Likaså trycker 

förskolans egna styrdokument, Lpfö 98 (rev. 2016) på jämställdhet. 

 

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i 

denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas 

sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på 

dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt 

och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. 

Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla 

förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 98 

rev. 2016, s. 4). 

 

Det förekommer en tydlighet i att alla som arbetar inom förskolans verksamhet ska arbeta med 

att motverka så kallade stereotypa könsnormer. Den vuxnes roll har stor inverkan på hur barnen 

formas. Ett aktivt arbete ska ske för att motverka stereotypa könsroller. Dock framkommer inte 

hur de ska arbeta med det och därmed lämnas pedagoger tolkningsföreträdande i 

sammanhanget. Det framgår även i 1 kap. 5 § av Skollagen (SFS 2010:800) att verksamheten 

ska utgå från vetenskaplig grund. Dock inte direkt kopplat till jämställdhetsarbetet men 

verksamheten som helhet och därför ska även arbetet med genus utgå från aktuell forskning.  

3.5 Behov av kompetenser hos pedagogerna 
I en granskning av skolinspektionen framkommer det att svenska förskolor inte har ett aktivt 

och kontinuerligt genusarbete. Genus ingår i jämställdhetsarbetet som förskolans verksamhet 

förväntas arbeta med. Ämnet får ej stort utrymme vid planering och målsättningar för arbetet i 

verksamheten, varken i pedagogernas eget planeringsarbete eller från ledningen högre upp i 

verksamheten. Där av hävdar skolinspektionen att det behöver ske en förändring inom 

förskolans verksamhet för att höja kvaliteten på jämställdhetsarbetet. Dels behöver ledningen 

formulera tydliga mål och erbjuda pedagoger kompetensutveckling inom ämnet. Pedagoger 

behöver reflektera och utgå mer från läroplanens intentioner om just genus och 

jämställdhetsarbetets innebörd. Samtidigt behöver de arbeta mer aktivt i praktiken med barnen 

genom att vägleda både flickor och pojkar till att vidga sina erfarenheter genom att vara i olika 

miljöer och komma i kontakt med olika material (Skolinspektionen 2017, ss. 5–6). 

4 TEORETISK RAM  
Socialkonstruktivistiska förståelseramar kan delas in i fyra olika former där radikaliteten ökar 

för varje form. Wennerberg (2010, ss. 13–14) benämner dessa former ”socialkonstruktivism – 

som kritiskt perspektiv, som sociologisk teori, som kunskapsteori och som ontologisk 

ståndpunkt” (Wennerberg 2010, s. 13). Det kritiska perspektivet handlar om att sociala naturliga 

företeelser ska ifrågasättas som naturliga och istället ses som socialt konstruerade av oss 

människor. Perspektivet diskuteras av Wennerberg (2010 s. 64) och han lyfter relevansen av att 

kritiskt reflektera över sociala företeelser som för oss känns som naturliga. Där exemplifieras 

familjerelationer och kön som sociala konstruktioner. Normer och sociala beteenderegler som 

råder i samhället ses alltså som socialt konstruerade. Människans kunskap om dessa beskrivs 
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också kunna vara omedvetna ibland då vi är uppvuxna i en kultur som skapat de sociala 

företeelser vi har. Det är när olika kulturer jämförs som det blir tydligt att företeelserna är just 

socialt konstruerade, eftersom uttryck och reaktion vid exempelvis sorg kan se olika ut inom 

olika kulturer. Inom socialkonstruktivismen ses också språket och orden som något socialt 

konstruerat av människan. Vi använder ord och begrepp för saker vilket gör att språket också 

formas att uppfattas på så sätt som det används av människan. Eftersom människan konstruerar 

innebörden av ord och begrepp blir det fel att se dem som ord som refererar till verkligheten. 

Samtidigt lyfter socialkonstruktivismen att den kunskap som vi människor har kommer från 

språket. Enligt den socialkonstruktivistiska teorin ses därför både språk och kunskaper som 

något som är konstruerat av människor (Wennerberg 2010, ss. 12, 60–62).  

5 METOD 

Under den här rubriken presenteras vilken metod som använts för att ta reda på frågeställning 

och syftet med studien. Inledningsvis beskrivs valet av kvalitativ metod för att sedan gå vidare 

och beskriva hur urval och genomföranden har gått till. Slutligen beskrivs även 

tillvägagångssättet för analysarbetet med det insamlade materialet.   

5.1 Kvalitativ metod 
En kvalitativ studie har genomförts med hjälp av intervjuer. Metoden valdes då öppna frågor 

ger svar på vad några pedagoger har för kompetenser och kunskaper om genus samt om dessa 

pedagoger anser att de arbetar aktivt med genus i sin verksamhet. De öppna frågorna ger även 

deltagarna större utrymme att dela med sig av en djupare insikt i ämnet genus. Med intervjuer 

som metod fick vi svar på vad pedagogerna har för utbildning om genus, hur de ser på begreppet 

genus samt hur de beskriver sitt aktiva genusarbete. Metoden ger alltså möjlighet att få syn på 

pedagogernas tankar bakom genus genom att deltagarna får utrymme till att beskriva och berätta 

utifrån sig själva. Observationer hade inte tagit reda på pedagogernas tankar. De hade däremot 

varit till hjälp för att ta reda på hur pedagogerna arbetar med genus i verksamheten, och inte 

svarat på pedagogernas egna uppfattningar och tankar (Christoffersen och Johannessen 2012, 

ss. 15–16, 66, 83–84). Nackdelen med intervjuer är att resultaten endast visar pedagogernas 

egna tankar och beskrivningar av en situation eller ett fenomen. Intervjuer säger alltså inget om 

hur pedagogerna faktiskt arbetar aktivt med genus i praktiken. Det påverkar dock inte vår studie 

eftersom syftet med den här studien är att ta reda på några pedagogers egna uppfattningar om 

genusarbete.  

För att ta reda på vad några pedagoger har för kompetenser och kunskaper om genus samt om 

dessa pedagoger anser att de arbetar aktivt med genus i sin verksamhet föreföll utformningen 

av intervjun att främst ses som öppen. Dock kan det vid öppna intervjuer vara till fördel att göra 

en viss standardisering. För att kunna jämföra resultaten av intervjuerna ställdes samma frågor 

till alla deltagarna. Vi utgick även från en kronologisk ordning när frågorna ställdes. För att ej 

rikta in pedagogerna i en viss riktning användes öppna frågor där deltagarna fick möjlighet att 

lyfta områden och tankar kring det som var av betydelse för dem själva (Christoffersen & 

Johannessen 2012, s. 84–85).  

 

5.2 Urval 
Kriteriet för deltagandet var att deltagarna skulle vara tillsvidareanställda och arbeta inom 

förskolans verksamhet. Det fanns inga preferenser gällande utbildning, ålder eller 

arbetslivserfarenhet. Urvalet påverkas av att vi valde förskolor i vårt närområde där vi bor, då 

vi två bor i olika kommuner. Studien innefattar fyra deltagare som slumpmässigt valdes ut på 

två olika förskolor från två olika kommuner i Sverige. Efter kontakt med förskolechefer 

kontaktades först fyra pedagoger. I väntan på besked om de fyra pedagogerna ville delta i 
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studien kontaktades ytterligare två pedagoger med information och frågan om de ville delta i 

studien som reserver utifall någon av de andra skulle avstå ett deltagande. De första fyra 

tillfågade pedagogerna gick med på att ställa upp i studien. Därmed bestämmdes tid och datum 

för intervjuerna över telefon.  

Det som framkom efter att intervjuerna bokats in var att de två deltagarna från varje förskola 

arbetade på samma avdelning, det bedömdes inte ha någon inverkan på undersökningen. 

Christoffersen & Johannessen (2012, ss. 53–54) redogör för att ett urval i en kvalitativ studie 

till stor del handlar om att inskaffa en så stor mängd relevant information utifrån ett avgränsat 

antal deltagare. De lyfter aspekten av att ta hänsyn till om deltagargruppen är homogen eller 

heterogen. Det som är viktigt att tänka på vid urvalet är att heterogena målgrupper inte behöver 

innefatta ett större antal deltagare i studien, vilket däremot en homogen målgrupp skulle 

behöva. Utifrån förutsättningarna, i form av tid till arbetet, valdes därför en heterogen 

deltagargrupp. Deltagargruppen kan ses som heterogen då den innefattar deltagare från olika 

kommuner med olika utbildning. Samtidigt skulle urvalet kunna ses som delvis homogen, då 

de intervjuade pedagogerna endast arbetar inom den kommunala förskolan och för att 

pedagogerna arbetar i samma arbetslag på två förskolor.  

5.3 Genomförande 
Inför intervjun formulerades tio öppna frågor, med möjlighet till att ställa följdfrågor. En 

förskollärare som är bekant till en av oss ombads att läsa frågorna för att se om hon skulle känna 

sig bekväm med att svara på dem samt om hon förstod frågornas innehåll, vilket hon gjorde. 

Löfgren (2014, s. 150) beskriver hur en sådan för-studie, som kan liknas vid en liten pilotstudie, 

kan förbereda oss som intervjuare ytterligare inför intervjuerna då vi får möjlighet att testa 

frågorna samt vår utrustning. Vi genomförde en pilotstudie med en nära bekant till en av oss 

för att främst träna vårt tillvägagångssätt. Därmed blev vi mer säkra i rollen som intervjuare 

och fick med oss en kännedom om hur vi skulle ställa frågor och bemöta svar utan att påverka 

deltagaren under intervjuns gång. Pilotstudien resulterade i upptäckten att ljudupptagningen 

inte fångade allt ljud. Det gjorde att vi bestämde oss för att använda två röstmemon för att 

garantera att allt ljud från intervjuerna kom med.  

Vi fick snabb respons från deltagarna och bestämde tid och plats för intervjuerna. Tre av våra 

intervjuer utfördes på de respektive förskolorna i ett avskilt rum. Tiden var anpassad till olika 

pedagogiska aktiviteter samt när utelek skedde för att minimera störmoment. Den fjärde 

intervjun utfördes hemma hos deltagaren på grund av sjukskrivning. Löfgren (2014, s. 149) 

lyfter att platsen som intervjun genomförs på har stor inverkan på vad som lyfts fram i intervjun. 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av 10 färdigformulerade frågor (se bilaga 1) för att få svar 

vårt syfte. Vi båda var med under alla intervjuer för att förutsättningarna skulle se lika ut för 

alla intervjuer. Frågorna användes sedan under intervjun och ibland kom deltagarna in på ämnen 

som vi var intresserade av utan att en fråga hade ställts om det. För att utveckla deltagarnas svar 

ställdes följdfrågor, exempelvis “kan du berätta mer”, ”kan du ge något konkret exempel på 

det”. Ibland pratade deltagarna snabbt förbi ämnen som var av intresse. Hen fick då tala färdigt 

och därefter återkopplades till ämnet genom att fråga “du tog upp det här, kan du berätta mer 

eller förtydliga vad du menar med det? / tänker kring det?”. Vi som intervjuare utgick från de 

förbestämda frågorna men förhöll oss flexibla till att deltagarna ibland redan hade svarat på 

någon fråga tidigare. På så sätt följdes inte alltid frågornas kronologiska ordning på pappret. 

Vid intervjutillfällena hade vi inte förutbestämt vem av oss som skulle ställa vilka frågor. 

Däremot turades vi om att ställa frågorna under intervjuernas gång. Efter intervjuerna lyssnade 

vi igenom ljudupptagningarna och transkriberade dem ordagrant. Löfgren (2014, s. 151) 

beskriver att det är till fördel att skriva ner intervjuerna för att då bearbeta och sätta sig in i det 
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som deltagarna berättade en gång till. Dock hade vi inte vårt syfte i åtanke när intervjuerna 

transkriberades första gången och det icke relevanta för studien sorterades därför heller inte 

bort. För att göra deltagarnas utsagor mer läsbara transkriberades materialet en gång till och 

orelevant innehåll togs bort samtidigt som pedagogernas uttalanden tydliggjordes.  

För att studien ska ses som trovärdigt har intervjumaterialet både varit noggrant insamlat och 

strukturerat. Därför har flera intervjuer, från olika ställen, genomförts för att kunna analysera 

och komma fram till slutsatser om vad några pedagoger har för kompetenser och kunskaper om 

genus samt om dessa pedagoger anser att de arbetar aktivt med genus i sin verksamhet. Vi har 

endast intervjuat fyra pedagoger och för att kunna generalisera och dra slutsatser hade vi behövt 

göra en större och mer omfattande studie med ett större urval. Däremot kan resultatet 

fortfarande diskuteras och analyseras, men endast säga någonting om de deltagande 

pedagogerna. För att säkerställa studiens validitet har vi valt metod och formulerat frågor utifrån 

studiens syfte. För att inte börja besvara andra frågor och komma in på andra saker än den 

aktuella forskningsfrågan använde vi oss av intervjufrågor som är relevanta utifrån syftet och 

som gav oss svar på vår frågeställning (Roos 2014, ss. 51–55). Bearbetningen av det insamlade 

materialet har också genomförts grundligt för att säkerställa studiens tillförlitlighet. En 

beskrivning av denna process presenteras under rubriken Analys (Christoffersson och 

Johannessen 2012, ss. 21–22). 

5.4 Etiska ställningstaganden 

Vid forskning och vetenskapliga studier betonar Vetenskapsrådet (2017, ss. 12, 40–41) vikten 

av att deltagarna i studien samt materialet som insamlas behandlas korrekt. För att skydda 

deltagarna i studien och försäkra dem om deras anonymitet har vi utgått från Christoffersen och 

Johannessens (2012, s. 46) beskrivning av fyra etiska ställningstaganden. Först delgavs 

deltagarna information om studien och dess syfte, utifrån informationskravet. Det gjordes 

genom att följa Löfgrens (2014, s. 148) rekommendation om att formulera ett brev med tydlig 

information till deltagarna, ett så kallat missivbrev (se bilaga 2). Där beskrevs studiens syfte 

samt deltagarnas praktiska och etiska förutsättningar vid intervjun. Det skickades ut till 

deltagarna via mail. För att följa Christoffersen och Johannessens (2012, s. 46) andra 

ställningstagande, samtycke, mejlades en samtyckesblankett (se bilaga 3) ut. I den informerades 

om ljudupptagning och behandling av personuppgifter enligt GDPR för att deltagarna skulle 

hinna tillägna sig informationen till intervjutillfället. I samtyckesblanketten framkommer 

information om att vi skulle fråga om deltagarnas ålder, vilket vi inte gjorde. Den informationen 

var en del av planen som arbetet hade till en början men som ändrades innan formulering av 

intervjufrågor och intervjutillfällena ägde rum. Vi valde att inte fråga om pedagogernas ålder, 

istället fick deltagarna svara på hur länge de arbetat som utbildad då det bedömdes mer relevant 

för studien. Samtyckesblanketten medtogs till intervjutillfällena och deltagarna i studien skrev 

på samtyckesblanketterna och gick med på ett frivilligt deltagande. När intervjumaterialet sedan 

behandlades såg vi till att pedagogerna inte kunde identifieras genom att inte använda deras 

namn. Namn och orter som nämndes i intervjuerna antecknades inte i transkriberingarna. Vi 

frågade heller aldrig efter pedagogernas namn i intervjun eftersom det inte hade någon 

betydelse för studien. För att sedan presentera materialet i resultatet gavs de olika deltagarna 

fiktiva namn. Vi har också varit noga med att inte förvara materialet åtkomligt för andra än oss 

själva. Samtyckesblnketterna har lämnats in för arkivering på högskolan. För att ytteligare säkra 

deltagarnas annonymitet har deras namn eller kommuner inte skrivits ner på något av vårt 

material. Istället har vi pratat om förskola 1 och 2, samt intervju 1, 2, 3, 4. Det insamlade 

materialet har inte använts till något annat än studiens ändamål och kommer destrueras vid 

arbetets avslut. Därmed har även hänsyn tagits till konfidentialitet- och nyttjandekravet 

(Christoffersen & Johannessen 2012).  
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5.5 Analys 

Vi har genomfört en induktiv analys vilket syftar till att ta fram begrepp och nyckelord ur 

intervjumaterialet. Som vi nämnde ovan grundade sig vår analys i Christofferssen och 

Johannessens (2012 ss. 114–122) beskrivning av en innehållsanalys. Det blev underlaget för att 

kunna skapa ett helhetsintryck av materialet. Varje intervju renskrevs i ett eget dokument och 

döptes till intervju 1, 2, 3, 4 och fick en egen färg för att kunna skilja på deltagarnas svar. 

Följaktligen sammanfattades materialet till mindre delar som beskrev innehållet mer konkret. 

Samtidigt sorterades innehåll bort som inte rörde frågeställningen för studien. Vid 

sammanställningarna användes kommentarsfunktionen i skrivprogrammet. På så sätt kunde vi 

på ett smidigt sätt markera och sammanfatta stycken och olika delar i texterna, för att sedan 

okomplicerat kunna hitta tillbaka till det ursprungliga materialet. Därefter gick vi vidare till 

nästa fas i analysen, att identifiera och skapa koder samt kategorier utifrån sammanfattningarna. 

Då deltagarna svarade på frågorna lite hela tiden under intervjuns gång, och inte besvarades 

endast under varje specifik fråga, valde vi att inte utgå från frågorna när materialet analyserades.  

Sammanfattningarna kopierades in från de enskilda intervjuerna i ett nytt dokument där de 

sedan kodades och kategoriserades systematiskt. Sammanfattningarna kategoriseras först under 

två huvudrubriker som utgick från vårt syfte, utbildning/kompetens och aktivt arbete med genus. 

Därefter skapades underrubriker som syftade till ämnet som de olika uttalandena berörde. Vi 

studerade en textdel i taget och gav den en kod för att sedan fortsätta att se över resterande 

textavsnitt. På så sätt skedde kodningen och kategoriseringen av sammanställningarna 

parallellt. Christofferssen och Johannessen (2012, s. 115) påvisar hur denna kodningsprocess 

bidrar till att ta fram det som är relevant för studien. Föregående steg i analysarbetet skedde 

enskilt då vi delat upp materialet, transkriberat och sammanfattat två intervjuer var. Däremot 

samtalade vi hela tiden med varandra under processens gång. För att vara noga med att vi gjorde 

på samma sätt berättade vi för varandra vilka koder som hittats och vilka rubriker som började 

ta form. Den enskilda uppdelningen av kodning och rubriker kan ses som en grovuppdelning 

av materialet och nästa steg som mer noggrant då den genomfördes tillsammans. Nästa steg var 

att granska kommentarerna i en större helhet. Vid denna granskning flyttades kommentarer och 

hamnade under andra rubriker än från början, likaså tillkom nya underrubriker. Med hjälp av 

att deltagarna hade varsin färg kunde vi se gemensamma nämnare och ett tydligt samband 

började ta form mellan de olika sammanfattningarna. Vi valde att genomföra analysen i små 

steg för att verkligen sätta oss in i materialet och få en ordentlig och tydlig bild av vad 

pedagogerna sagt.  

För att få en klarare bild av sammanställda kommentarer under rubrikerna valde vi att skriva ut 

både rubrikerna och underliggande koder. Dessa klipptes ut och sattes upp på en tavla för att se 

vilka som kunde kopplas samman, vilket Christofferssen och Johannessen (2012, s.119) kallar 

kondensering. Genom att skriva ut materialet och sätta upp det på en tavla skapades en tydlig 

översikt av materialet och samband kunde lättare identifieras genom att rita pilar mellan 

rubrikerna. Tre block med gemensamma ämnen identifierades, vilka rubricerades; 

Pedagogernas utbildning, Förutsättningar och Arbete med genus. Christofferssen och 

Johannessen (2012, ss.119–120) beskriver att det sista steget i innehållsaanalysen är att 

sammanfatta resultatet. Det gjorde vi genom att skapa ett nytt dokument med de tre blocken 

som rubriker. Där organiserades de första rubrikerna i den ordning som framkommit efter 

kondenseringen. En sista gång sammanfattades de olika underrubrikerna i de tre blocken. Med 

hjälp av detta kunde vi klart se att processen med kodning, kategorisering, kondensering och 

sammanfattning fått ett resultat som stämmer överens med det ursprungliga materialet.  

Materialet och resultatet har sedan analyserats utifrån tidigare beskrivning av den 

socialkonstruktivistiska teorin, där kön och kunskap ses som något socialt konstruerat 
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(Wenneberg 2010, ss. 12–14, 60–62). I relation till vår studie kan socialkonstruktivismen 

innebära att människan har möjlighet att ifrågasätta det som upplevs eller beskrivs som naturligt 

i sociala sammanhang. Föreställningar om vad som anses manligt och kvinnligt kan 

problematiseras som socialt framkomna definitioner snarare än att endast beskriva en biologisk 

skillnad mellan kön. Den här studien kommer ta stöd i socialkonstruktivismen och det kritiska 

perspektivet. Några pedagogers kunskaper och kompetenser samt deras beskrivning av ett aktivt 

genusarbete diskuteras utifrån att pedagogerna är en del av samhället, där människor 

konstruerar kunskap och kulturellt bundna företeelser om genus och att dessa kan vara 

omedvetna.  

6 RESULTAT 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på vad några pedagoger har för kompetenser och 

kunskaper om genus samt om dessa pedagoger anser att de arbetar aktivt med genus i sin 

verksamhet. Här presenteras det som vi kom fram till vid analysarbetet av vårt material. Som 

vi beskrivit ovan framkom det tre ”block” eller områden som deltagarnas uttalanden berörde. 

Av dem har vi formulerat fyra mer beskrivande rubriker som resultatet kommer presenteras 

utifrån; Pedagogers tidigare utbildning som grund för aktivt genusarbete; Genusarbete kräver 

diskussion och uppdatering; Det osynliga och omedvetna konstruerandet av kön; Aktivt 

genusarbete – fokus på individen. Därefter följer en avslutande sammanfattning av resultatets 

helhet. Pedagogerna tillskrivs nya namn, där Sofia och Emma jobbar ihop på en förskola och 

Malin och Kajsa ihop på den andra.   

6.1 Pedagogers tidigare utbildning som grund för aktivt genusarbete 
Kajsa är den förskollärare som arbetat kortast och har senast utbildning. Hon lyfte att 

utbildningen tog upp mycket om genus. Hennes kollega Malin, som arbetat länge som 

barnskötare, berättade att hennes utbildning inte berörde genus alls. Sofia och Emma, som 

arbetat i ca tio år båda två, lyfte att deras utbildning mest fokuserade på att utgå från individen 

samt att de inte kom ihåg om utbildningen tog upp mycket om genus. Alla utbildade 

förskollärare uttryckte att utbildning och teori ligger till grund för det praktiska arbetet. Sofia 

liksom resterande förskollärare menar att det är teorin som gör att pedagoger kan arbeta 

medvetet och bygga på nya kunskaper. Däremot är det Kajsa och Emma som diskuterar 

betydelsen av utbildningen mest. Kajsa understryker vikten av att ha med sig utbildningen. 

Även om genus var mycket omtalat och nästan upplevdes tjatigt under hennes utbildning 

uttrycker hon att den ligger till grund för hennes aktiva genusarbete.  

Innan utbildningen så tror jag inte att jag tänkte så mycket genus. [...] Det skrevs 

ju otroligt mycket om det och vi läste om det i nästan varje kurs, det blev lite 

uttjatat. Samtidigt kan jag känna nu att det fanns ett syfte för det. Jag tror att man 

behöver ha det med sig hela tiden och det är någonting man måste lära sig. Jag 

tror att många går och tänker att man jobbar genusneutralt eller sådär fast man 

inte gör det. Du har inte det med dig, men det har nog skolan hjälpt till med lite 

(Kajsa). 

Även Emma lyfter vikten av utbildning och teori återkommande gånger i intervjun men talar 

om teori i allmänhet.  

Teorin är ju, oavsett vilket ämne, så är teorin din ryggsäck (Emma).  

Samtidigt som utbildningen bidragit med allmänna förståelser har mycket av den förståelse för 

genus, som Emma har idag, utvecklats efter utbildningen.  
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Det tycker jag själv att jag har lärt mig med erfarenhet, backar jag tio år så tror 

jag att jag hade en helt annan syn eller en helt annan kunskap kring det (Emma). 

6.2 Genusarbete - kräver diskussion och uppdatering 
Ingen av pedagogerna kunde minnas att de hade fått någon kompetensutbildning med specifikt 

fokus på genus från förskolan. På en tidigare arbetsplats hade däremot Emma varit med om en 

kompetensdag där genus hade berörts utifrån att de lyfte ämnen som de behövde mer kunskap 

kring. Pedagogerna på den ena förskolan ansåg båda två att de i sin verksamhet hade 

förutsättningar för att arbeta medvetet med genus då de beskrev utbildad personal som en viktig 

förutsättning för genusarbetet.  

Dels är vi fler utbildade som har läst precis samma och som handlade om genus i 

utbildningen. Och man kan diskutera. Och man har ju utbildningen helt enkelt och 

sedan hela tiden intresset. Medvetna pedagoger är ju en förutsättning. [...] Jag 

tänker att vi har bra förutsättningar här för att kunna arbeta så (Sofia).  

Samtidigt som pedagogerna beskriver att de anser sig arbeta medvetet med genus i 

verksamheten berättar Emma att det behövs mer kunskap inom ämnet då hon gärna hade sett 

mer utbildad personal i allmänhet. 

Det är det som är lite nackdelen i vårt yrke, att vi tyvärr inte har tillräckligt med 

utbildade pedagoger. [...] Hade vi haft 100% förskollärare så hade det sett 

annorlunda ut. Så känner jag, det är ett mål man hade hoppats på att kunna jobba 

mot. Då tror jag att vi hade kunnat utveckla alla de här diskussionerna på en 

ytterligare nivå (Emma). 

Däremot lyfte både Kajsa och Malin, från den andra förskolan att det hade varit bra med mer 

tid och tydliga lokala mål för ett mer aktivt och kontinuerligt arbete med genus i verksamheten. 

Malin lyfter att det hade varit bra att ha genus som en stående punkt i sitt arbete, men att det 

krävs mer tid och utrymme för det. 

Det är alltid att man vill ha mer tid i arbetslaget tillsammans. Vi har några timmar 

på måndagar, men det är mycket som ska hända då, tex med den pedagogiska 

dokumentationen, reflektion och samtal. Vi har 20 barn vi ska beta av. Så mer tid 

skulle man ha så man kan ha det som en stående punkt tycker jag (Malin). 

Enligt Kajsa skulle kompetensdagar kunna fungera som ett bra forum för att lyfta genusfrågor. 

Hon uttrycker också att det hade varit bra med direktiv från ledningen om att man ska arbeta 

med genus i verksamheten.  

Att det lyfts som en punkt, för det ger väldigt mycket när vi har de här olika 

kompetensdagarna. Då får man syn på saker som man inte har tänkt på förut. Det 

här är ju viktigt, vi är ju på väg mot en förändring i samhället, men det räcker inte. 

Det skulle behövas en liten push uppifrån (Kajsa). 

Kajsa är den som trycker mest på att genus skulle behöva arbetas mer med. Vid ett annat tillfälle 

i intervjun beskriver hon att hon tycker att det hade varit bra om många som arbetat längre inom 

förskolans verksamhet fick uppdatera sig inom ämnet för att kunna reflektera över sig själva. 

Det är något som alla pedagogerna uttryckte. Malin, Sofia och Emma lyfter under intervjuerna 

att det är viktigt att kunna reflektera över sig själv och sitt bemötande. Flera av pedagogerna 

berättade att de utvecklas kunskapsmässigt när det kommer in någon ny person i verksamheten, 
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ofta kopplat till lärarstudenter då det gör att pedagogerna får reflektera över sin verksamhet. De 

beskriver input från andra som något positivt. Malin berättar att hon läser aktuell forskning för 

att kunna svara på elevers frågor och att hon utmanats av tidigare elever.   

En tjej som jobbar på en annan avdelning här hade jag ett helt år och en annan 

innan det på ett halvår. Hon som jobbar här nu hade väldigt mycket frågor och 

ifrågasatte, och det var roligt. Det är faktiskt en utmaning för då får man tänka till 

(Malin). 

Även Sofia lyfter kunskapsutveckling i relation till elever. Under en 

handledningsutbildningsdag från elevens utbildning fick hon delta under en föreläsning på 

högskolan som handlade om genus. Den gav henne en insikt i att det är viktigt att tänka på hur 

man bemöter pojkar och flickor och att det påverkar barnen senare i sin skolutveckling.   

6.3 Det osynliga och omedvetna konstruerandet av kön  
Alla deltagarna beskriver det aktiva arbetet med genus som att de har med sig det i sina tankar 

och sitt förhållningssätt gentemot pojkar och flickor hela tiden i verksamheten. Alla 

pedagogerna beskriver att genus inte diskuteras ofta i arbetslaget och det inte får något utrymme 

i planeringsarbeten. Det är endast om det har skett någon särskild händelse i verksamheten som 

påverkar att de arbetar mer aktivt med genus. På frågan om pedagogerna diskuterar genusfrågor 

i arbetslaget beskrev Kajsa att det sker, men inte så ofta eftersom det främst sker om det händer 

något.  

Jag tänker att det är väldigt olika hur mycket man funderar över det. Vissa 

funderar nog inte alls. Om man tänker förskolan överlag så är det nog väldigt 

olikt. Och jag kan nog inte komma ihåg att vi har haft några diskussioner i stora 

grupper, för alla avdelningar. Men däremot i arbetslaget, speciellt när det händer 

någonting som gör att man diskuterar det. Samtidigt tycker jag att båda mina 

kollegor är bra. Jag tror att jag hade lagt märke till om det var något som jag tyckte 

att de förstärker eller gör någonting.  Då hade jag ju tagit upp det med dem. Men 

jag ser inte så mycket sånt. Därför blir det heller inte så mycket diskussioner om 

det (Kajsa). 

På ett liknande sätt, beskriver Emma att diskussioner om genus främst uppstår vid de tillfällen 

då något särskilt inträffat i gruppen.  

Det har vi nog inte specifik gjort, det är väl vid särskilda händelser som man tar 

upp det. Som jag sa på den här reflektionstiden när man sitter och diskuterar. Men 

det är väl allmänna saker som vi behöver diskutera generellt. Känner vi att det 

finns ett behov av att ta upp det för det här barnet känner sig såhär, så är det viktigt 

att ta upp. [...] Det är ett ämne som man skulle kunna bli mycket bättre på. Och 

prata mer om och diskutera (Emma). 

Samtliga pedagoger ger uttryck för att ett aktivt genusarbete är svårt. Svårigheter de nämner 

handlar till exempel om en osäkerhet på om de själva eller kollegor faktiskt ”osynligt” eller 

”omedvetet” är med och konstruerar befintliga könsnormer genom att behandla pojkar och 

flickor olika. Även om de själva inte tycker de gör skillnad på pojkar och fickor beskriver 

exempelvis Kajsa att det är i det enkla i vardagen som skillnader skulle kunna ske. 

Även om jag känner att jag personligen känner att jag tänker på det kan det vara 

så enkelt att man tycker att pojkar inte ska gråta, eller att man klappar om töserna 
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när dom är ledsna och man säger morska upp dig till pojkar. Jag gör ju inte det, 

men jag tänker att det är lätt att göra såna små skillnader för andra. Jag vet inte 

ens om jag hade sett om någon annan hade gjort det. Det blir ju lite osynligt, det 

är de här små grejerna som gör det (Kajsa). 

Kajsa beskriver alltså att det kan vara lätt att bemöta flickor och pojkar olika och att det sker 

osynligt. Därför kan det även vara svårt att lägga märke till om någon i sitt agerande gör skillnad 

på pojkar och flickor. Det som Kajsa beskriver som osynligt skulle kunna vara det samma som 

Sofia i nästa exempel benämner som ”omedvetet” när hon i sin tur pratar om skillnad i 

bemötande i förhållande till pojkar och flickor.  

Nä men just det här att man faktiskt inte behandlar dem olika i olika situationer, 

för det är ju lätt att göra om ett barn blir ledset och ramlar och slår sig. Det kan 

man se ganska ofta tycker jag, om man bara observerar kollegor eller säkert en 

själv också. Man kan bemöta det ganska olika. ”Upp med dig” (lite hårdare röst), 

eller ”åhhh” (mjukare röst). Och jag tror att det är mycket stor skillnad, omedvetet 

är det. Hur man bemöter pojkar och hur man bemöter flickor. Men man måste ju 

försöka vara medveten, det är ju så lätt hänt (Sofia).  

Sofia lyfter att det är viktigt att försöka vara medveten om sitt agerande och bemötande av 

pojkar och flickor. Hon kan se på kollegor och reflekterar även över att hon själv säkert också 

agerar omedvetet i vissa situationer. Och att det är något som är ”lätt hänt”. Konstruktionen av 

stereotypa könsroller och normer beskrivs alltså vara olika bemötande av pojkar och flickor. 

Bemötandet i sig beskrivs också som en omedveten handling av pedagogerna.  

6.4 Aktivt genusarbete – fokus på individen 
Gemensamt för alla pedagogerna var deras syn på ett aktivt genusarbete i förskolan. De 

beskriver att det innebär att inte bemöta pojkar och flickor olika. Framförallt lyfter de att det är 

viktigt att ha fokus på individen istället för på barnens kön för att inte bemöta pojkar och flickor 

olika. Malin liksom flera av de andra intervjuade pedagogerna lyfter inställning till kläder, att 

man får ha på sig det man vill och vara som man vill oavsett kön.  

En del kommenterar när killar tar på sig klänning och går runt med, men det får 

killarna göra här, det är ingen som kommenterar det (Malin). 

Både Sofia och Emma poängterar också att diskussioner om kläder och leksaker inte ska 

kopplas till pojkar och flickor. Det är något som idag ska ses som självklart att arbeta med och 

att förskolan i allmänhet har kommit längre än så. Istället lyfts individfokus som det relevanta 

i arbetet och att man bör fokusera på individernas intressen och behov snarare än på kön. Något 

som även Kajsa lyfter i sin intervju. 

Att prata om att vi är kompisar, vi skiljer inte på vilka som leker eller varför de 

leker, man försöker svetsa ihop gruppen. Vi pratar i arbetslaget om att det inte är 

okej att exkludera någon, att man pratar så istället. Man vill ju inte ösa på det här 

att det inte är någon skillnad mellan flickor och pojkar (Kajsa). 

Även om barnen i gruppen ibland uttrycker sig om vad de tycker är ”flickigt” respektive 

”pojkigt” belyser Kajsa att genusarbetet handlar om att stärka barngruppens gemenskap. Hon 

berättar att genusarbetet handlar om att inte betona skillnader mellan pojkar och flickor för att 

det kan göra att normerna förstärks. Istället bör fokus ligga på att få barnen att kunna umgås 

och leka gemensamt. Genom närvarande pedagoger kan barnen erbjudas aktiviteter och lekar 
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som alla kan engagera sig i oavsett kön. När Emma beskriver genusarbetet i sin verksamhet 

lyfter hon att det handlar om att fokusera på individen och att alla är olika som personer. På 

hennes arbetsplats har de arbetat med litteratur och drama eftersom det kan ligga till grund för 

diskussioner om olikheter, bland annat om kön.  

Den fula ankungen är något som dom har fastnat väldigt mycket för här. Vi läser 

den som flanosaga massor. Bara det här med att han är stor och ful, att göra 

jämförelser med varandra, det är ganska spännande. Drama är ju väldigt kul att 

använda sig utav, jag och kollegan gjorde en ganska improviserad scen i och med 

det här att, ”du är inte okej”, barnen blev helt paralyserade och sa, ”ja men ni är 

ju fina som ni är och ni är olika”. Det här med att få fram olikheter, det tror jag är 

viktigt (Emma).  

Sofia, från samma avdelning som Emma, pratar också om barnen som individer med olikheter 

i form av att individer har olika förutsättningar och svårigheter. Som pedagog bör fokus ligga 

på att alla individer är olika i fler avseenden än könstillhörigheten. Av intervjuerna framkom 

också att några av pedagogerna personligen ser skillnad mellan flickor och pojkar. 

Min personliga åsikt är ju att pojkar och flickor är olika. Jag har både pojkar och 

flickor som egna barn hemma och jag tycker att de är hemskt olika. Men det får 

jag inte göra någon skillnad på i jobbet såklart. Det måste man ju påminna sig om 

hela tiden, att man ser individen och inte könet (Sofia). 

Liknande det som framkommer av utdraget ur intervjun med Sofia kan vi se att vissa av 

pedagogerna uttrycker att de personligen kan ha en åsikt om kön men att de personliga åsikterna 

inte får påverka deras professionella arbete med barnen i förskolan.   

6.5 Sammanfattning 

Resultatet av intervjuerna visar att pedagogernas teoretiska kompetenser och kunskaper om 

genus främst är de kunskaper de har med sig från sin grundutbildning. Pedagogerna har olika 

mycket teoretiska kunskaper om genus beroende på när de studerade. Övrig kunskap som de 

tillägnat sig beskrivs framkomma i situationer där de får input från andra. Bemötande av pojkar 

och flickor kan bidra till konstruktion av befintliga könsnormer, men bemötandet beskrivs av 

pedagogerna som osynligt och omedvetet. Genusarbetet beskrivs innebära att möta och utmana 

barnens föreställningar om flickors och pojkars olikheter, främst som att fokusera på individen. 

Individfokuset är stort hos pedagogerna och jämlikhet mellan pojkar och flickor beskrivs som 

en del i att arbeta med att alla är olika, inte bara utifrån vilken könstillhörighet man har. 

Pedagogerna uttrycker att genus är en del av det dagliga arbetet, men det ligger främst på varje 

enskild pedagogs vardagliga arbete då det inte får någon stor del i planeringen av verksamheten. 

Genusfrågor diskuteras heller inte ofta i arbetslagen. Pedagogerna efterfrågar mer kunskap och 

tid till att arbeta mer kontinuerligt med genusmedvetenhet även i planeringen av verksamheten.  

7 DISKUSSION 

Resultatet visar att pedagogerna både har olika utbildningar såväl som att de har arbetat olika 

länge efter sina grundutbildningar. De har inte fått någon ytterligare utbildning med specifikt 

fokus på genus efter sina studier, de har däremot fått mycket erfarenheter. Dessa erfarenheter i 

kombination med grundutbildningen ligger därför som grund för hur pedagogerna tolkar sitt 

aktiva arbete med genus i sina verksamheter. Teori i allmänhet beskrivs av studiens deltagare 

som viktig för att kunna göra tolkningar och agera professionellt. När pedagogerna pratar om 

teorier verkar det som att de talar om teorier i allmänhet och inte teorier med något specifikt 
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fokus på genus. Det skulle kunna bero på att tre av pedagogerna utbildade sig för tio, eller fler, 

år sedan och att arbetet med att motverka traditionella könsnormer blivit mer och mer aktuellt 

i samhället. I enlighet med Tallberg Bromans (2002, s. 15) beskrivning av att 

lärarutbildningarna har ett ansvar att förmedla den kunskapen och att samhällets syn på genus 

har förändrats kan därför mängden kunskap om genus från utbildningen se olika ut nu och då. 

Därför reflekterar vi över att den förskollärare som gick sin utbildning för tio år sedan kontra 

den som nyligen genomförde sin kan ha mött stora skillnader i diskussionerna kring genus 

eftersom att synen på genus kan ha förändrats sedan dess. Det är något som också stämmer 

överens med socialkonstruktivismens antaganden om att människan konstruerar sin kunskap 

utifrån den kultur man lever i (Wennerberg 2010 ss. 13–14, 60–64). Om kulturen och 

föreställningar i samhället hela tiden förändras kan det tyckas viktigt att pedagoger ständigt 

uppdateras med aktuell forskning oavsett om pedagogerna har arbetat länge efter sin utbildning 

eller om de är nyutbildade. Vikten av att pedagoger får möjlighet att hålla kunskaper vid liv 

under arbetets gång styrks av vårt resultat där två av pedagogerna säger sig inte komma ihåg 

vad utbildningen tog upp om genus. 

 

I skolinspektionens (2017, ss. 5–6) granskning av förskoleverksamhetens arbete med genus kan 

vi finna likheter med det som framgår i vårt resultat gällande pedagogers förutsättningar för att 

arbeta aktivt med genus. Pedagogerna uttryckte tydligt, i likhet med denna granskning, att det 

aktiva genusarbetet handlar om att det finns med i deras tankar i vardagen men inte i 

planeringsarbeten för verksamheten. Pedagogerna uttryckte också att de hade behövt och vill 

ha mer kunskap om genus och att kompetensdagar hade varit ett bra forum för 

kunskapstillägnande. Likaså vill de ha tydligare lokala mål att arbeta mot för att hjälpa dem att 

arbeta mer aktivt och kontinuerligt med genus i verksamheten. Det var något som också 

framkom tydligt i skolinspektionens granskning. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där 

föreställningar, såsom könsnormer, konstrueras i sociala sammanhang blir det extra viktigt att 

pedagoger får utrymme att diskutera. I diskussioner kan pedagoger få möjlighet att 

problematisera föreställningar om rådande könsnormer och könsroller i samhället, på 

arbetsplatsen och i arbetslaget. Eftersom att kön görs, i den bemärkelsen att vi människor formar 

innebörden av vad som är flickigt och pojkigt blir det viktigt att i diskussioner ifrågasätta och 

utmana dessa föreställningar (Wennerberg 2010, ss. 13–14, 60–64). De tillfällen som gör att 

pedagogerna i studien får diskutera och problematisera arbetssätt och sina egna ageranden är 

när det kommer in någon utomstående från verksamheten, där elever ofta förekommer som 

exempel. Det är värt att fundera över om dessa är de enda tillfällena som ger pedagogerna 

möjlighet till reflektion. Att pedagogerna ändå uttrycker en positivitet till att få reflektera över 

sig själva är en förutsättning för att kunna tillägna sig ny kunskap. Pedagogernas villighet i att 

förändra sina tankesätt, för att själva utvecklas och kunna genomföra ett bättre arbete, kan sägas 

ligga i linje med Sandström, Stier och Sandbergs (2013, ss. 126–130) beskrivning av 

strategin,”Agitative proactive gender approach”.  

 

Pedagogerna själva säger att de anser sig vara medvetna om genus och försöker arbeta aktivt 

med genus. Däremot lyfter de att de ser att pojkar och flickor bemöts olika i olika situationer 

av sina kollegor. De uttrycker även en viss osäkerhet över sina egna ageranden och att det är 

lätt hänt att bemöta flickor och pojkar olika. Ageranden som reproducerar stereotypa könsroller 

beskrivs som osynliga och omedvetna. Hur pedagoger bemöter pojkar och flickor verkar därför 

vara något som sker omedvetet, vilket även pedagogerna i Ärlemalm-Hagsérs (2010, ss. 517–

520) studie signalerade. Eftersom pedagogernas agerande beskrivs som osynligt kan det 

förklaras med de socialkonstruktivistiska antagandena om att människan bär med sig 

erfarenheter från uppväxten som bidragit till de föreställningar hen har (Wennerberg 2010, ss. 
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13–14, 60–65). Om pedagogerna inte är medvetna om sitt agerande blir det också svårt för dem 

att arbeta aktivt med genus i förskolan. Därför är kunskap av stor betydelse. 

 

Pedagogerna i Emilson, Folkesson och Moqvist Lindbergs (2016, ss. 236–238) studie lyfter 

problematiken om att genusarbetet är svårt eftersom förskolan även ska lägga stor vikt vid barns 

egna intressen och främja demokratiska värderingar. Här ser vi en skillnad gentemot vår studies 

deltagare. Pedagogerna i vår studie uttryckte ofta att det aktiva genusarbetet innebär att främja 

olikheter hos individer och det beskrevs inte som problematiskt. Det verkar som att 

pedagogerna ser det aktiva genusarbetet som att det endast handlar om hur de bemöter barnen 

och vad de tillåter dem att göra. Pedagogerna lyfter dock väldigt lite om hur de själva påverkar 

reproduktion av könsnormer. Det skulle kunna vara så att det är det som pedagogerna menar 

med bemötande. Samtidig skulle det kunna vara så att det aktiva arbetet med genus försvinner 

lite i mängden av förskolans uppdrag som helhet. Pedagogernas uttalanden om vad aktivt 

genusarbete innebär handlade ofta om allmänna, men dock så viktiga, aspekter som att pojkar 

och flickor ska bemötas lika och få vara som de vill och att det är okej att vara olika. Frågan är 

hur djup kunskapen är om genus och om pedagogerna vet hur de ska arbeta med genus rent 

konkret. Skolinspektionens granskning (2017, ss. 5–6) visade också att pedagoger tenderar att 

förknippa arbete med genus i verksamheten till arbetet med allas lika värde. Det skulle kunna 

vara det vi ser även hos pedagogerna i vår studie med tanke på att pedagogerna ofta lyfter 

individens olikheter när ett aktivt genusarbete beskrivs. För att problematisera fenomenet 

reflekterar vi över att förväxlingen mellan arbetet med allas lika värde och genusarbetet inte 

bara behöver bero på eventuella behov av kunskaper hos pedagogerna. Det skulle också kunna 

vara att skillnaden mellan de två arbetena är svåra att tolka utifrån hur de beskrivs i förskolans 

styrdokument. 

 

Med stöd i vår studies förankring i socialkonstruktivistiskt synsätt där sociala företeelser, som 

kön, konstrueras av människan i sociala sammanhang reflekterar vi över att pedagoger utan 

fortbildning och möjlighet till självreflektion och diskussion med kollegor om genusfrågor 

heller inte kommer utveckla nya kunskaper. Istället är det möjligt att pedagoger och barn i 

verksamheten reproducerar stereotypa könsnormer i förskolans verksamhet precis så som 

framställs i Hellman, Heikkila och Sundhalls (2014, ss. 327, 339) och Odenbrings (2014, ss. 

348-350, 352, 354) studier. Dessa studier visar att flickor och pojkar tilldelas olika roller med 

olika status. Med fortbildning och kompetensdagar där pedagogerna får tillägna sig kunskaper 

om genus samt ges utrymme för diskussioner mellan kollegor tror vi att det aktiva genusarbetet 

skulle förbättras i förskolans verksamhet. Om pedagogerna får mer konkret kunskap om hur de 

själva påverkar reproduktionen av stereotypa könsroller skulle det aktiva arbetet med genus och 

främjandet av jämställdhet i samhället bli mer tydligt. Det var också något som två av 

pedagogerna uttalade i intervjuerna. Med det sagt vill vi återigen betona att det finns en villighet 

och öppenhet för utveckling av nya kompetenser hos pedagogerna. Kunskaper och 

diskussionsmöjligheter skulle främja ett mer aktivt och tydligt arbete med genus i 

verksamheten. Det skulle i sin tur också kunna motsvara förväntningarna på förskolans 

jämställdhetsarbete utifrån rådande styrdokument Lpfö 98 (rev. 2016, s 4). Som det ser ut idag, 

utifrån de intervjuade pedagogernas uttalanden, lämnas pedagogerna själva med ansvaret att 

uppdatera sig i ämnet genus. Sårbarheten i det är att varje pedagog, som egen individ, troligtvis 

behöver ett eget intresse och engagemang för ämnet för att leta ny kunskap och uppdatera sig. 

Det finns ingen säkerhet i att alla pedagoger har det intresset. Eftersom bemötandet av pojkar 

och flickor beskrivs som omedvetet och osynligt kan det även bli svårt för pedagogerna att 

själva se att de i vardagliga situationer bidrar till konstruktionen av könsnormer. Därmed kan 

det också bli svårt för pedagogerna att komma till insikt i eventuella behov av 

kompetensutveckling hos sig själva. 
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7.1 Metoddiskussion  
Intervju som metod har varit bra för att få reda på pedagogernas egna tankar och för att få svar 

på studiens syfte. Det vi först trodde var att det skulle vara svårt att få tag i deltagare som både 

ville och hade tid att delta, vilket inte var fallet. En av deltagarna intervjuades, utifrån 

deltagarens eget önskemål, hemma vilket fungerade bra. Intervjun skiljde sig inte från någon 

av de andra intervjuerna som på något sätt skulle ha att göra med att den genomfördes i 

deltagarens hemmiljö. Vi strukturerade upp början av arbetet bra då vi först tog kontakt och 

bokade intervjuerna för att sedan lägga vikt på att bygga upp en forskningsbakgrund för studien. 

Som vi beskrivit hade vi ingen förbestämd plan på hur frågorna skulle delas upp mellan oss två 

som intervjuade. Det skulle möjligen kunna ha påverkat hur frågorna uppfattades och därmed 

ge olika förutsättningar för deltagarna, och därmed påverka vilket svar vi fick av dem. Om 

studien genomförts igen hade vi därför valt att dela upp frågorna mellan oss intervjuare så att 

det blev samma för alla deltagare. Det hade inte bara gjort studien mer tillförlitlig, utan också 

blivit tydligare både för oss som forskare men framför allt för deltagarna i studien. Frågorna 

som vi använde var ganska ospecifika, om vi hade velat ha mer information om pedagogernas 

faktiska kunskaper hade vi kunnat ställa frågor om begrepp som könsroller och könsnormer. 

Pedagogernas svar hade sedan kunnat jämföras med hur begreppen beskrivs och diskuteras i 

forskning. För att få en större bild av ämnet som studerats i undersökningen och ytterligare 

stärka studiens trovärdighet reflekterar vi över att ett större urval hade kunnat göras. Det hade 

också varit intressant att kombinera intervjuerna med observationer för att kunna jämföra 

pedagogernas beskrivningar av hur de arbetar aktivt med genus med hur arbetet faktiskt ser ut. 

Eftersom pedagogerna ansåg sig arbeta aktivt med genus i verksamheten hade observationer 

kunnat synliggöra om pedagogernas uppfattningar stämmer med hur det ser ut i praktiken. Av 

resultatet, att pedagoger inte får någon kompetensutbildning om genus, hade vidare studier 

kunnat göras genom aktionsforskning. Eventuella problem med genusarbete i förskolan hade 

kunnat studeras samtidigt som pedagogerna skulle få möjlighet till att diskutera och 

problematisera det aktiva genusarbetet i sina verksamheter. Möjligen i form av självreflektion 

och diskussioner i arbetslagen. Dock skulle en sådan studie kräva mer omfattande arbete och ta 

mer tid. Det skulle lämpa sig i en större forskning och inte som examensarbete.  

7.2 Didaktiska konsekvenser 
Aktivt arbete med genus i förskolans verksamhet kräver tid, något som förskollärare och 

pedagoger i förskolans verksamhet inte har mycket av. Inte heller är genus det enda som 

pedagoger förväntas arbeta med, komplexiteten över att pedagoger behöver arbeta 

ämnesöverskridande bör tas i åtanke och respekteras. Då pedagoger inte får utrymme för 

kompetensutveckling om genus och att det aktiva arbetet främst handlar om att pedagogerna 

reflekterar över genus individuellt i vardagen skulle kunna få konsekvenser. En möjlig 

konsekvens kan vara att pedagoger gör egna tolkningar om vad genusarbete innebär. Det kan i 

sin tur resultera i att pedagoger tänker och gör olika, och att de har olika mycket kunskap om 

genus. Dessa möjliga konsekvenser bidrar till den här studiens relevans eftersom att den belyser 

att genus är ett ämne som kan arbetas mycket mer medvetet med i förskolans veksamhet. 

Rekommendationer för aktiva pedagoger är att själva försöka hålla sig uppdaterade om aktuell 

forskning om genus och att de i arbetslagen diskuterar mer med varandra. Gärna utifrån någon 

litteratur som ger konkreta exempel på hur pedagogers aktiva arbete med genusarbete i 

förskolan kan se ut och hur man ska bemöta stereotypa könsnormer. Samtidigt vänder vi oss till 

förskolechefer. Även de kan bidra till att pedagoger får godare förutsättningar för aktivt 

genusarbete samt mer kunskaper. Kompetensdagar och andra pedagogiska forum skulle kunna 

behandla genusfrågor. Möjligen skulle också föreläsningar om aktivt genusarbete kunna 

erbjudas för att väcka nya tankar och skapa nya aktuella kunskaper om genus hos pedagogerna. 

Som framkom av resultatet, där pedagogerna efterfrågar tydliga lokala mål, skulle även aktivt 



18 

 

genusarbete främjas om förskolechefer följde upp pedagogernas arbete med genus i 

verksamheterna. Ett sådant arbete skulle kunna utgå från formulerade mål för enheten och på 

så vis bli en del i verksamheternas systematiska kvalitetsarbete.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 – intervjufrågor      

Ämne: Genus 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat inom yrket? 

3. Hur ser du på begreppet genus och arbetet med genus på förskolan? 

4. Kan du beskriva vad du/ni har för förutsättningar för ett medvetet genusarbete i din 

verksamhet? Med förutsättningar menar vi till exempel dina kompetenser, utbildning 

eller fortbildning av något slag. 

-vad tog eventuell utbildning upp? 

5. Anser du att du arbetar medvetet med genus i din verksamhet? 

- Beskriv hur det arbetet ser ut. 

- På vilket sätt arbetar du med barnen för att motverka traditionella könsnormer? 

6. Diskuterar ni genusfrågor i arbetslaget? 

- Tycker du att ni har ett gemensamt förhållningssätt/bemötande? 

7. Finns det något i ditt/ert arbete du anser fungerar extra bra?  

8. Finns det något du önskar skulle kunna fungera bättre? På vilket sätt? 

9. Finns det något du vill berätta mer om som vi inte har tagit upp? 

10. Hur upplevde du intervjun och frågorna? 

  



 

 

Bilaga 2 - Missivbrev  

  

Hej! 

Vi är två studenter som läser vår sista termin till förskollärare på Högskola i Borås. Vi startar 

nu med vårat examensarbete där vi har valt att rikta in oss på ämnet Genus.  

Syftet med detta arbete är att undersöka pedagogers kompetenser om genus och hur de skulle 

beskriva att de arbetar med genus i sin verksamhet. Då genus är ett aktuellt ämne är vi nyfikna 

på vad ni har förförutsättningar kring genusarbete. Vi är också nyfikna på medvetenheten kring 

genus och motverkandet av stereotypiska könsroller i verksamheten. 

 

Vi har fördjupat oss i aktuell forskning och litteratur kring vårt valda ämne, men har också för 

avsikt att ta hjälp av er verksamma pedagoger genom intervjuer. Vi vill därmed intervjua er, 

som har tankar och erfarenheter som ni vill dela med er av. Era tankar är värdefulla för oss och 

vårt examensarbete. Intervjun kommer att bestå av ca 10st. frågor och vår förhoppning är att 

det ger en givande diskussion. Intervjun tar ca 30 minuter och vi hoppas att ni på något sätt har 

möjlighet att delta.  

 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta 

innebär att deltagandet är frivilligt och ni som deltagar kan när som helst avbryta intervjun och 

ert deltagande om ni så skulle vilja. Deltagandet kommer att behandlas konfidentiellt och 

resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål.  

 

Vi bifogar samtyckeskravet där det står mer information om dina rättigheter kring medverkan i 

vår studie samt ett informationsblad om behandlingen av personuppgifter enligt GDPR.  

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare 

för mer information.  

 

Hoppas vi ses!  

 

Med Vänliga Hälsningar  

Elin Hedberg  

Alicia Nöjd  

Anneli Bergnell  

 

  



 

 

9.3 Bilaga 3 - Samtyckesblankett   

HÖGSKOLAN I BORÅS 
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT   2018-11-13 

Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning 

   

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig. 
Som en del av kursen Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare vid 

Högskolan i Borås utför vi en studie med syftet att undersöka vad pedagoger har för 

kompetenser om genus och hur de beskriver att de arbetar med genus i sin verksamhet. 
 
Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare bestämt 

ålder och utbildning. Uppgifterna kommer att användas för att få en bild av sambandet mellan 

utbildning och ålder utifrån vår undersökning. Vid intervjutillfället kommer vi även att använda 

oss av ljudupptagning. 

 
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 



 

 

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. 

1.1.1.1 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 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: 

registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 
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