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Förord 
Jag vill börja med att tacka alla som har hjälpt mig att få ihop detta examensarbete. Ett 

stort tack till alla respondenter som har tagit sig tid till att bli intervjuade och inspelade 

för att hjälpa mig med material till arbetet. Stort tack även till min fantastiska 

handledare som har peppat och stöttat mig genom att komma med kommentarer till vad 

som är bra och vad som kan förbättras under arbetets gång. Och som även har stöttat 

mig när jag har varit nära att ge upp då det har varit tufft att skriva.  

 

Mitt varmaste tack ger jag till min familj som har varit enorma stöttepelare genom att 

sköta allting som har med livet runt omkring att göra för att jag ska ha haft möjligheten 

att lägga all min tid på detta examensarbete.  

 

TACK! 

 

Frida Holck  



 

 

Holck, F. (2019). Jämställdhet och likabehandling i förskolan – en studie om förskolans 

sätt att arbeta med jämställdhet och likabehandling. Examensarbete i didaktik. 

Förskollärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. 
 

 

Sammanfattning 
Detta examensarbetes syfte är att undersöka hur förskolepersonal arbetar med den del av 

förskolans uppdrag som handlar om jämställdhet och likabehandling. Jag har försökt 

närma mig dessa ämnen genom att använda mig av en kvalitativ studie där mitt fokus 

har varit semistrukturerade intervjuer. I genomgången av litteraturen kan man se tydligt 

att män och kvinnor behandlas olika och att det är något som börjar redan i låg ålder. 

Resultatet som framkommer i denna studie visar på att det finns en vilja att arbeta både 

med jämställdhet och likabehandling i förskolan men att det finns en viss okunskap om 

vad begreppet jämställhet betyder. I resultatet kan man också se att det viktigaste för 

förskolepersonalen är att arbeta för allas lika värde och främja arbetet kring de olika 

diskrimineringsgrunderna. Slutet av denna studie består av en metoddiskussion där för 

och nackdelar diskuteras kring den valda metoden. Sedan fortsätter det med en 

resultatdiskussion där litteratur kopplas samman med det resultat som har framkommit. 

Slutet på denna studie är en sammanfattande reflektion där jag som författare reflekterar 

över det som har kommit fram under studiens gång.  

 

 

Nyckelord: Förskolepersonalens roll, jämställdhet, kön, likabehandlingsplan 

Keywords: Preschool staff´s role, gender equality, gender, equal treatment plan  
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1 Inledning 

Förskolans läroplan i Sverige har många skrivningar som pekar på att förskolan ska vara 

en plats där alla förskolebarn behandlas lika och att kränkande behandling och 

diskriminering är helt oacceptabelt. Skolverket (2018) menar att ”Förskolan har ett 

ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och 

lärande” (s. 7). Det finns olika styrdokument varje arbetslag i förskolan ska förhålla sig 

till i sitt arbete; läroplan, skollagen och likabehandlingsplan är några exempel. 

Styrdokumenten kan alla människor tolka olika då alla i arbetslaget kommer från olika 

bakgrunder och har olika värderingar. Detta kan vara positivt då alla kan bidra med 

olika sätt att arbeta, men det kan också vara negativt om arbetslaget inte kan komma 

överens och väljer att arbeta på olika sätt vilket kan förvirra barnen. Jämställdhet och 

likabehandling behöver inte innebära samma sak för alla i arbetslaget, det är därför 

viktigt att komma ihåg och diskutera detta.  

 

Jag har stött på förskolor där förskollärare talar om att de arbetar jämställt och alltid 

utifrån det individuella barnet men sedan har det visat sig att det inte är så. Olofsson 

(2007) skriver om könsblindhet. Med det menas att samhället har svårt att se de 

könsmönster som finns. Hon skriver även om hur förskolan inte ska handla om att ta 

bort något i vardagen för barnen bara för att det är enligt normer en typisk flickleksak 

eller pojkleksak. Barnen ska bemötas där de är. Alltså ska flickor få leka med Barbie om 

de vill det och pojkar med bilar om de vill, men barnen ska erbjudas att ta del av allt 

material som finns på förskolan och det ska inte vara könsindelat utifrån samhällets 

normer. Det gäller i alla situationer. 

 

Under mina år på förskollärarprogrammet har jag haft olika omgångar av 

verksamhetsförlagdutbildning. Med det menas att jag har varit delaktig som student i 

förskolan under ett visst antal veckor. Barnen har fått mig att fundera på hur vi vuxna 

ställer oss i arbetet med jämställdhet och likabehandling. Är förskolan en verksamhet 

där alla barnen får ta lika mycket plats och får lika mycket uppmärksamhet? Eller är det 

så att det finns tydliga könsmönster som visar på att vi behandlar pojkar och flickor 

olika? Min förhoppning med denna studie är att kunna bidra med kunskap inom 

förskolepersonalens roll i arbetet med jämställdhet och likabehandlingsplan som kan gå 

ihop i varandra. För att kunna bidra med kunskap inom dessa områden (jämställdhet och 

likabehandlingsplan) kommer jag att intervjua olika yrkeskategorier inom förskolan. 

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolepersonal arbetar med den del av 

förskolans uppdrag som handlar om jämställdhet och likabehandling. 

 

1.2 Frågeställningar 

Jag har kommit fram till mina frågeställningar genom att tänka på det Rienecker (2010) 

skriver om problemfrågeställningar, att det handlar om att undersöka sina 

frågeställningar/problemformuleringar. Det behöver inte finnas ett korrekt svar. 
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Rienecker (2010) menar att undersökandet innefattar att forskare tolkar, analyserar och 

bedömer det material som har samlats in. Jag har i min inledning några 

problemformuleringar som jag kopplar samman med de frågeställningar jag har. 

 

1. Hur beskriver förskolepersonalen begreppet jämställdhet? 

 

2. Hur beskriver förskolepersonalen sin roll i arbetet med jämställdhet och 

likabehandling i verksamheten? 

 

2 Bakgrund 

I bakgrundsdelen kommer jag att inleda med att förklara olika begrepp. Detta för att ge 

en större förståelse för den fortsatta texten. Därefter kommer jag att beskriva vad 

förskolans styrdokument skriver om jämställhet och likabehandlingsplaner. Sedan 

fortsätter bakgrundsdelen med relevant kurslitteratur och tidigare forskning. Materialet 

jag kommer använda mig av i detta avsnitt har jag funnit genom att läsa tidigare 

examensarbeten för inspiration och sökt på högskolans bibliotek efter relevant litteratur 

till mitt valda ämne, jämställdhet och likabehandling.  

 

2.1 Begrepp 

Jämlikhet - Är ett brett begrepp. Det innefattar att det ska finnas likvärdiga villkor för 

alla människor. Ett exempel på jämlikhet är att oberoende av kön, ekonomisk bakgrund, 

etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning ska alla barn erbjudas likvärdig 

förskola/skola (UNICEF, u.å.). 

 

Jämställdhet - Har endast med kön att göra. Likvärdiga villkor ska finnas för män och 

kvinnor. Det betyder att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter till utveckling 

oavsett kön (Hedlin, 2010). 

 

Könsmönster - Handlar om att samhället har olika förväntningar på män och kvinnor 

och vad som är manligt och kvinnligt. En och samma handling kan tas emot på olika 

sätt beroende på om det är en man eller kvinna som utför handlingen, detta pga. olika 

förväntningar som har skapats av samhället (Hedlin, 2006). 

 

Könsblindhet – Detta begrepp förklarar hur hårt de olika könsmönstren sitter i 

människors personlighet. Det gör att könsmönster ibland nästan blir osynliga. Ett 

exempel kan vara att flickor automatiskt får de söta djuren som katt och kanin medans 

pojkarna får de farliga djuren som lejon och tiger. Man kan också förklara könsblindhet 

genom att samhället inte ser de olika könsmönstren som finns. Samhället skapar istället 

en regel som gör att vi ser undantagen men inte könsmönstren. Det innebär att man kan 

på en förskola påstå att på den förskolan arbetar de jämställt då det är flickorna som är 

de som syns och hörs medans pojkarna är de som är lugna (Olofsson, 2007). Detta har 

att göra med de normer som finns i samhället på vad som är manligt och kvinnligt. 
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Likabehandlingsplan – Detta är ett styrdokument som kan finnas på förskolor som ett 

hjälpmedel till hur förskolan arbetar med allas lika värde. Förskolan bestämmer själv 

hur just deras likabehandlingsplan ska se ut utifrån de punkter som ska finnas med i en 

likabehandlingsplan. Personal kan med biträdande rektor skriva den tillsammans, de ska 

också ta hjälp av barnens röster i detta arbetet (Diskrimineringsombudsmannen, 2015). 

Diskrimineringsombudsmannen (2015) menar att likabehandlingsplanen ska skrivas 

utifrån vad som står i skollagen, diskrimineringslagen och i förskolans värdegrund. 

Förskolans värdegrund finns i förskolans läroplan. Skolverket (2018) menar att 

förskolan ska hjälpa barnen att förstå den respekt som ligger i människans rättigheter.  

… Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och 

pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli 

utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon 

som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla 

sådana tendenser ska aktivt motverkas (Skolverket, 2018, s.5). 

Likabehandlingsplanen ska bland annat innehålla en analys över hur förra årets arbete 

med likabehandlingsplanen har gått. Den ska innehålla hur arbetet detta år kommer att 

se ut för att främja barnens rättigheter genom att skriva ned vilka som är ansvariga för 

att se till att insatser, åtgärder och uppföljning sker. För att likabehandlingsarbetet ska 

ses som framgångsrikt bör arbetet med denna ske systematiskt för att kunna se om vad 

som går bra och vad som behöver förbättras. Det är en pågående process som aldrig blir 

klar så det gäller att vara målinriktat och hela tiden förändra 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2015). 

… Planen ska upprättas årligen och är ett viktigt verktyg för att 

systematiskt planera, dokumentera och utvärdera likabehandlingsarbetet 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2015, s.10). 

Diskrimineringsgrunder – Det finns sju diskrimineringsgrunder i förskolan. Dessa är, 

kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, religion 

eller annan trosuppfattning och etnisk tillhörighet. Orättvis behandling inom dessa 

områden klassas som kränkande behandling som leder till diskriminering 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2019). 
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2.2 Styrdokument  

Den läroplan som finns i Sverige riktad mot förskolan riktar in sig på det livslånga 

lärandet och hur barnen ska bli bra samhällsmedborgare. Läroplanen pekar på att det är 

viktigt med mänskliga rättigheter och att alla ska lära sig det som är grundläggande i det 

demokratiska samhället vi lever i. Skolverket (2018) menar att all form av 

diskriminering ska motverkas i förskolan. Barnen i förskolan ska få möjlighet att bli 

deltagare i samhället på ett aktivt sätt. De ska ges möjlighet att få sina röster hörda och 

hjälp till att förstå omvärlden. Förskolan ska arbeta utifrån lika villkor för alla barn. 

Barnen ska vistas i en miljö där de inte begränsas av normer eller stereotypiska 

uppfattningar (a.a.). Läroplanen för förskolan i Sverige inleder med förskolans 

värdegrund och vad det uppdraget handlar om. Där tas bl.a. jämställdhet upp, att 

personal på förskolan ska arbeta främjande för att pojkar och flickor ska behandlas lika 

oavsett kön (a.a.).  

… Förskolan ska därför organisera utbildningen så att barnen möts, leker 

och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och 

intressen, med samma möjligheter och på lika villkor, oberoende 

könstillhörighet (Skolverket, 2018 s.7).  

Likabehandling är ett begrepp som inte finns med i förskolans läroplan. Det som står i 

läroplanen är att rektorn på varje förskola har ett ansvar att förskolan arbetar aktivt med 

jämställdhet och åtgärder kring diskriminering och kränkande behandling i 

kvalitetsarbetet som pågår systematiskt i förskolan (a.a.) Likabehandlingsplanen 

rekommenderas att skrivas om varje år för att kvalitetssäkra materialet och det är 

rektorns ansvar att se till att den skrivs om varje år så att personalen på förskolan har 

nytt och fräscht material att arbeta utifrån (Diskrimineringsombudsmannen, 2015). 

 

2.3 Kurslitteratur 

För att kunna arbeta professionellt utifrån förskolans styrdokument krävs det en viss typ 

av kunskap. Hedlin (2010) menar att lärare behöver kunskap inom områden som berör 

jämställdhet för att ha möjligheten till att diskutera dessa områden med barnen. Hon 

skriver också att det inte räcker med ens egna tankar eller en vardagsförståelse för att 

hjälpa barnen i de frågor som kan dyka upp. Det krävs en djupare kunskap för att kunna 

sätta in jämställdhetsmålen i ett större sammanhang. I Eidevald (2009) kan man läsa om 

hans uppfattning kring hur förskollärare uppfattar arbetet med jämställdhet. Han skriver 

att de anser att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter i förskolans verksamhet. 

Förskollärarna kan däremot inte riktigt svara på hur de kan arbeta för att nå jämställdhet 

på just sin verksamhet. Eidevald (2009) menar då att förskollärarna var mer fokuserade 

på hur samhället påverkar barnen och om hur den fysiska miljön påverkar barnen, 

istället för att titta på sitt eget agerande och bemötande.  

 

Graf, Helmadotter och Ruben (1991) skriver att ett barns temperament påverkas av hur 

temperamentet bemöts av omgivningen, det har ingenting med könet att göra. Detta gör 

att barnet inte får chans att utveckla sin egen identitet utan istället tar på sig den identitet 
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som omgivningen skapar åt hen. Barn utvecklas i interaktion med andra människor, det 

innebär att barnen lär sig från sin omgivning, från vårdnadshavare, förskolan och 

samhället i stort. Enligt Graf et al. (1991) tror människor att pojkar och flickor 

behandlas lika, men att de omedvetet inte gör det. För att återkoppla till ordet 

könsblindhet som jag har skrivit om tidigare i texten, kan den omedvetenheten t.ex. vara 

hur vi använder olika typer av röstlägen när vi talar till pojkar och flickor. En vänligare 

röst till flickor och en hårdare röst mot pojkar. I förskolan behöver personalen tänka på 

att de är förebilder för barnen. En nackdel med att förskolan är ett kvinnodominerande 

yrke är att pojkarna får inte så många manliga förebilder och kan därför ha lättare för att 

försöka skapa sig en identitet utifrån vad media eller vad familjen visar. Det är därför 

viktigt att försöka diskutera detta i förskolan och hjälpa barnen i sitt eget 

identitetsskapande genom att erbjuda olika alternativ för barnen (Graf et al. 1991).   

 

2.4 Tidigare forskning 

I denna del kommer jag presentera vad tidigare forskning skriver om jämställdhet och 

likabehandling. Jag har sökt i olika databaser så som ERIC, Discovery och Swepub för 

att hitta relevanta artiklar och avhandlingar till denna studie. Sökord som jag har använt 

mig av har varit, standards, gender, preschool, kindergarten, early childhood, equality, 

equal, teachers, “gender differences”, jämställdhet, genus och förskola. Jag använde mig 

av svenska och engelska ord för att få en sådan bred sökträff som möjligt. Artiklar som 

var skrivna på engelska var enklare att hitta än på svenska som jag fann relevant till 

denna studie. Jag har valt ut tre artiklar och två avhandlingar till denna del. Detta avsnitt 

har två underrubriker. Avsnittet Barn i förskolan handlar om vad tidigare forskning 

visar angående vuxnas förväntningar på barn. Avsnittet Samhället riktar in sig på 

forskning angående samhällets syn på jämställdhet. Dessa två underrubriker tolkar jag 

som relevanta då förskolan och samhället är av stor betydelse i arbetet med jämställdhet 

och likabehandling i förskolan.  

 

2.4.1 Barn i förskolan 

Det kompetenta barnet, ett barn som protesterar lite lagom, som gör det som förväntas 

av hen, ett barn som är självgående och som uppskattas av människor i sin omgivning. 

Hellman (2010) skriver i sin avhandling att det kompetenta barnet kan vara en pojke 

men det ses inte med samma ögon. I en observation som genomförs i avhandlingen, blir 

en pojke som agerar utifrån vad som förväntas ifrån det kompetenta barnet, kallad för en 

liten skolflicka. Vilket i sin tur ses av de andra barnen som löjligt. Det tillhör normen att 

pojkar är busiga, bråkiga och stora. Barnet som tas upp i detta exempel ses som ”tjejig” 

ifrån pedagogen när hon benämner pojken som en skolflicka. Det är alltså ett barn som 

för henne bryter mot normen för vad som är ”pojkigt”. Pojkar som vill ha 

uppmärksamhet för bra uppförande, kan enligt Hellman (2010) ses som problematiska. 

Medan de pojkar som är tysta och beter sig bra inte får någon uppmärksamhet alls. 

Pojkighet får i denna situation en högre status än vad det feminina får, då begreppet 

skolflicka ses som löjlig.  
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Stereotypiska föreställningar angående vilka typer av yrken, aktiviteter eller beteenden 

män och kvinnor borde ha är något som Baker, Tisak och Tisak (2016) har studerat i en 

undersökning riktad till de yngre barnen i förskolan. De kom fram till att flickor 

anammar det stereotypiska samhället snabbare än vad pojkarna gör för att de är i fler 

sociala sammanhang än vad pojkar är. Dessa sammanhang ger dem fler erfarenheter att 

ta till sig än pojkar. När det sker vuxenledda aktiviteter på förskolan visar det sig att 

pojkar får mer uppmärksamhet menar Månsson (2000). Detta leder till längre 

interaktion mellan pojkar och vuxna. Det kan handla om att förskolläraren ger pojkar 

mera talutrymme än flickor. Pojkar söker uppmärksamhet och förskolläraren bekräftar 

genom att svara, skapa ögonkontakt eller ge bekräftelse genom ansiktsuttryck. Månsson 

(2000) menar då att i dessa interaktionsmönster ges pojkar större möjlighet till sin egen 

självuppfattning då de blir bekräftade på ett annat sätt än flickor. Edström (2014) berör 

att det är viktigt att försöka lyfta in barnen i arbetet kring jämställdhet. Att se barnen 

utifrån hur de är och på så vis inte behöva motverka eller arbeta för att bryta 

traditionella mönster utan istället låta barnen vara som dom vill. Detta förhållningssätt 

kan i sin tur leda till att flickor och pojkar känner sig mer fria i att hamna i den 

”flickiga” kategorin och utmana samhällets normer (a.a.).   

 

2.4.2 Samhället 

Hellman (2010) skriver i sin avhandling om hur förskolan förväntas följa vissa normer 

när det kommer till uppdraget som finns i läroplanen gällande jämställdhet. Hon menar 

att samhället har en viss syn på både jämställdhet och jämlikhet som förskolans läroplan 

vilar på. Edström (2014) skriver i sin studie att det maskulina, den heterosexuella 

mannen är normen i det samhällsmönstret som finns, och som förskolan påverkas av. 

Hon skriver även hur resultatet i hennes studie pekar på att det är det ”flickiga” som 

behöver omformas mer än det pojkiga i arbetet kring jämställdhet.  

… One conclusion is that there seems to be little, if any, room for 

traditional ‘girly’ girls in gender equality work. (Edström, 2014 s.553) 

Pojkar som agerar lugnt och inte är så krävande ses som icke typiska pojkar. Flickor 

som är lugna och inte så krävande ses som normalt, då det beteendet förväntas av flickor 

(Hellman, 2010). När det kommer till hur flickor och pojkar ska klä sig finns det också 

en norm i samhället som säger att pojkar i klänning är löjligt medan flickor förväntas ha 

det. För att skydda sig mot dessa normer kan barn försöka gömma sig när de vill ha 

dessa kläder i t.ex. kojor eller stängda rum för att få vara sig själva (a.a.). I samhället har 

vi mänskliga rättigheter, barnen har även de, sina mänskliga rättigheter. Quennerstedt 

(2016) skriver i sin studie kring barnens rättigheter att de barn som verbalt kan uttrycka 

sig får mer uppmärksamhet än de barn som är tystlåtna. Hon skriver också att 

likabehandling är en viktig del i de mänskliga rättigheterna. Så hur blir det då med de 

barn som inte kan uttrycka sig eller håller sig i bakgrunden? Quennerstedt (2016) menar 

att detta område inte är tillräckligt utforskat ännu men att det finns en viss typ av 

maktordning mellan yngre och äldre barn som personalen i förskolan behöver vara 

medvetna om. Arbetet med jämställdhet är en samhällsfråga, och förskolan är en liten 

men betydelsefull del i barnens liv. Månsson (2000) menar att förskolan idag är 
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strukturerad efter hur samhället ser ut. Det är en institution som är regelstyrd och som 

följer den syn som samhället har på barn. Förskolan följer de styrdokument som finns 

och dessa utvecklas tillsammans med samhället. Och det är styrdokumenten som hjälper 

förskolepersonalen i hur de ska arbeta i verksamheten med barnen (Månsson, 2000).  
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3 Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt kommer jag att förklara vad jag har använt mig av för teoretisk 

utgångspunkt när jag har analyserat mina intervjuer. Jag kommer förklara två olika 

begrepp som Hirdman använder mer ingående men som har tolkats i Hedlin (2006; 

2010) där begreppen beskrivs på ett enklare sätt. Jag har även i en del av texten tagit 

med Hirdman (1988) då jag anser att det är relevant till texten.  

 

Genus är ett begrepp som för många år sedan togs till Sverige ifrån det engelska ordet 

gender. Det började användas för att kunna beskriva det som inte redan var bestämt, för 

att hitta ett ord som kunde beskrivas utan kön. Det har inte den fasta formen som 

manligt och kvinnligt (Hirdman, 2003). Ett ord som genus kan hjälpa till att förstå att 

det är vi människor som är med och påverkar hur kvinnans underordning fortsätter och 

hur mannen fortsätter att utgöra normen i samhället. Genus innefattar det sociala och det 

kulturella arvet, och det biologiska könet. Svaleryd (2003) menar att ordet genus ger 

möjlighet till förändringar och till det som kan ses som överskridande. Hon skriver även 

hur samhället generellt delas in i två självklara grupper, män och kvinnor. Genus 

beskriver hur vi människor har en bild av vad som förväntas av oss. Det är oftast 

omedvetet hur mycket dessa förväntningar påverkar oss (Josefson, 2005).  

… Könet sitter mellan benen och genus i huvudet (Svaleryd, 2003 s.30). 

Ovanstående citat ger en bra förklaring på vad genus handlar om. Det finns mängder av 

olika genusteorier. Jag har valt att utgå ifrån två olika teoretiska begrepp, genussystemet 

och genuskontraktet då dessa två är relevanta för min studie. Nedan beskrivs vad dessa 

teoretiska begrepp innebär.  

 

Genussystemet innehåller två olika principer den första är isärhållande (dikotomi), 

vilket betyder att manligt och kvinnligt ses som två skilda saker. Det finns en tankefigur 

i vårat samhälle om att män och kvinnor är på ett visst sätt. I den isärhållande principen 

menas att det finns ett sätt att behandla flickor på och ett sätt att behandla pojkar på. 

Samma typ av beteende kan bemötas på olika sätt beroende på om du är flicka eller 

pojke (Hedlin, 2010).   

 

Den andra principen är hierarki (rangordning). Mannen är normen i samhället, detta 

betyder att mannen har högre status än vad kvinnan har. Kvinnan tillhör inte normen 

vilket gör att hon är en avvikelse, någonting som inte har lika hög status som mannen. 

Ett exempel på detta menar Hedlin (2010) är när en man och en kvinna utför exakt 

samma typ av arbete så tas mannen mer på allvar än vad kvinnan gör. Mannen blir 

berömd och höjd till skyarna medan kvinnan blir ifrågasatt och kallad olika negativa 

saker, t.ex. som ointelligent eller ses som en bitter människa. Hedlin (2006) skriver att 

när kvinnor avviker från normer har de svårare att få sin röst hörd, de behöver oftare 

försvara sig i det som sker eller motivera sitt agerande.  
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Genuskontraktet innebär att det finns en föreställning i samhället om vad som är manligt 

och kvinnligt. Män och kvinnor uppträder på ett visst sätt, yrken är uppdelade på ett 

visst sätt. Allting är uppstaplat på olika nivåer. Genuskontraktet kan ses som ett redskap 

för att se kvinnans begränsade möjligheter, men det kan också användas till att få en 

förståelse till det som är osynligt menar Hirdman (1988). Genuskontraktet är något som 

går i arv, det går från generation till generation. Det innebär att man förhåller sig till det 

som beskrivs som mest ”naturligt” (Hedlin, 2006). Kontraktet är något som omformas 

ständigt då samhället förändras, saker som idag ses som ”naturliga” gjorde kanske inte 

det för många år sedan. Det finns de som bryter genuskontraktet och visar att de inte vill 

ingå i samhällets förväntningar. Det kan var vara till en fördel men det kan också vara 

så att dessa personer blir utfrysta, de blir helt enkelt ”onaturliga” (Hedlin, 2006). 

 

4 Metod  

I metoddelen presenteras hur jag har tänkt kring val av metod och mer ingående vilken 

metod jag har valt att arbeta med i denna studie. Sedan kommer deltagare/urval 

presenteras för att sedan gå vidare till hur datainsamlingen och analysen av data har gått 

till. Sedan kommer jag att avsluta metoddelen med etiska överväganden jag har gjort 

under arbetets gång (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

4.1 Val av metod 

Inför valet av metod till denna studie har funderingarna kring hur jag ska lägga upp 

denna studie för att få ett så bra resultat som möjligt. Tankar har gått från att ha både 

intervjuer och observationer, till att ha bara observationer eller bara intervjuer, jag har 

även funderat på om jag skulle ha gjort en enkät. Men till slut landade jag i att intervjuer 

var den bästa vägen att gå då tiden inte hade räckt till för både intervjuer och 

observationer. Intervjuer var också det bästa alternativet då jag i denna studie var ute 

efter det kvalitativa inte kvantitativa. Bryman (2018) menar att en kvalitativ studie är 

processinriktad vilket betyder att studien kan anpassas efter hur den utvecklas med 

tiden. Det ger mer utrymme för deltagarnas egen uppfattning som är av stor betydelse i 

min studie och ger en rik och fyllig data som sedan analyseras. I en kvantitativa studien 

handlar det om siffror och om statistik. Kvantitativ ansats ger mer ”hård data”, vilket 

innebär korta och konkreta svar, det kan man få via t.ex. en enkät. Då jag i min studie 

avser att visa på kvalitativa skillnader och likheter i respondenternas svar och inte avser 

för att utforma svaren genom statistik eller siffror passar kvalitativ studie denna studie 

bäst.  

 

Jag valde att göra semistrukturerade intervjuer. Det innebär att jag använde mig av en 

intervjuguide (se bilaga 1) för att ha ett underlag att förhålla mig till under intervjun, 

men som också gav chansen till följdfrågor och en flexibilitet i intervjun (Bryman, 

2018). Denna metod är mer anpassningsbar än om jag hade valt att göra strukturerade 

intervjuer. Bryman (2018) menar att man i strukturerade intervjuer inte ger lika stort 

utrymme till att sväva iväg i frågorna som respondent, frågorna som finns i 

intervjuguiden är de frågor som ställs och de ställs i rätt ordning. Den metoden hade inte 
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gett mig samma bredd i svaren och samma frihet till följdfrågor (Stukát, 2011). 

Semistrukturerade intervjuer ställer också högre krav på mig som intervjuare då det är 

mer tidskrävande och där det förväntas att jag som intervjuare följer upp det som 

tidigare sagts och är en aktiv lyssnare. För att underlätta för mig själv valde jag att spela 

in intervjuerna på telefonen för att sedan kunna lyssna på det i lugn och ro medan jag 

skrev ned det som sades.  

 

Jag valde att strukturera upp mina intervjufrågor utifrån svårhetsgrad på själva frågan. 

Stukát (2011) menar att följden av frågorna i enkäter är av betydelse för vad det blir för 

svar. Så jag tänkte att jag använder samma strategi i min intervju för att få ett mer 

avslappnat samtal. Jag valde att börja med bakgrundsfrågor, så som yrkesroll, när de 

gick sin utbildning osv, för att sedan fråga vad vissa begrepp betyder för dem. Sedan 

avslutade jag med frågor gällande arbetslaget. Bryman (2018) menar att bakgrundsfakta 

kring personen som intervjuas kan skapa en större förståelse för personen i fråga och det 

blir lättare att sätta sig in i svaret och se det utifrån ett sammanhang.  

 

4.2 Deltagare/Urval  

Intervjuerna som har utförts i denna studie har riktat sig till tre olika yrkesroller på två 

förskolor, två förskollärare, två barnskötare och två biträdande rektorer. Detta urval har 

jag gjort för att få ett brett intervjumaterial. Urvalet är även målstyrt då jag behöver 

professionella svar för att kunna få svar på mina frågeställningar (Bryman, 2018). De 

två förskollärarna, två barnskötarna och en av de biträdande rektorerna kommer från en 

förskola som består av 12 avdelningar och har upp emot 200 barn inskrivna. Valet av 

förskola landade i att det var en stor förskola med möjligheter till många respondenter 

som kunde tacka ja till att bli intervjuade. Den andra biträdande rektorn som jag valt till 

denna studie valde jag efter att ha fått rekommendationer om hen. Hen kommer från en 

annan förskola med enda anledningen att det inte finns två biträdande rektorer på 

samma förskola. När jag bestämt mig för vilken förskola som studien skulle utföras på 

ringde jag till den biträdande rektorn som inte var på samma förskola som de andra 

intervjuerna skulle ske på och frågade om hen var intresserad av att vara med i en 

intervju till mitt examensarbete, hen bad om att jag skulle maila tider när jag hade tänkt 

att detta skulle ske och svarade ja när jag skickat mailet angående vilka tider jag kunde.  

 

Den andra biträdande rektorn som arbetar på den stora förskolan kontaktade jag för att 

kolla om det var okej att jag kom och frågade några i personalen på hens förskola om de 

var intresserade av att vara med i en intervju. Detta för att få ett informerande samtycke 

ifrån biträdande rektorn (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014). Hen sa att detta var 

okej och jag bestämde mig för vilken dag jag skulle åka dit och fråga om dessa personer 

var intresserade av att bli intervjuade. Jag åkte ut till förskolan jag har kännedom kring 

och frågade två förskollärare och de två barnskötarna om de var intresserad av att vara 

med i en intervju. Alla tackade ja direkt på plats. Efter detta kontaktade jag återigen 

biträdande rektor på denna förskola och frågade om även hen var intresserad att vara 

med i en intervju, hen svarade också direkt ja. 
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Jag valde att hålla mig till sex stycken intervjuer då jag utfört detta arbete ensam och 

tiden har varit knapp för att genomföra undersökningen. Sex intervjuer har gett bra med 

material att arbeta med under den korta tiden som detta arbete utspelar sig på. Nedan 

följer en kort presentation av respondenterna.  

 

4.2.1 Presentation av respondenter 

Respondent 1 – Förskolepersonal, arbetat ca 30 år inom barnomsorgen.  

 

Respondent 2 – Förskolepersonal, arbetat ca 20–25 år inom barnomsorgen. 

 

Respondent 3 – Förskolepersonal, arbetat 20 år inom vården och 1–2 år inom 

barnomsorg. 

 

Respondent 4 – Förskolepersonal, arbetat inom äldreomsorg och med personer med 

funktionsvariationer ca 20 år och 1 år i förskolan. 

 

Respondent 5 – Förskolepersonal, arbetat med kompetensutveckling inom skola 2,5 år. 

 

Respondent 6 – Förskolepersonal, arbetat över 10 år i barnomsorgen tidigare som både 

barnskötare och förskollärare. 

 

4.3 Tillvägagångsätt 

När urvalet var utfört och alla hade tackat ja till att vara med på intervjun bestämde vi 

datum och plats för intervjutillfället. Väl på plats hade jag med mig 

samtyckesblanketten som respondenten fick skriva på innan intervjun startade (se bilaga 

2). Samtyckesblanketten innebär att respondenterna ger samtycke till att bli intervjuade 

och att intervjun spelas in. Jag förklarade också vid detta tillfälle att även fast de hade 

skrivit på samtyckesblanketten hade de möjlighet att avbryta och välja att inte delta 

längre under hela arbetets gång (Löfdahl et al. 2014). Intervjufrågorna valde jag att inte 

dela ut i förväg då jag var ute efter svar som kom direkt ifrån personen och inte ett 

förberett svar. Miljön för intervjuerna valde respondenten själv, detta för att hen skulle 

känna sig trygg i miljön och känna att det kommer bli ett avslappnat samtal. Då jag 

valde semistrukturerade intervjuer till denna studie höll jag mig till intervjufrågorna 

men var flexibel i vilken ordning frågorna ställdes och kunde även ibland ställa 

följdfrågor. När intervjun var slut frågade jag respondenten om hen hade något att 

tillägga och sedan stängde jag av inspelningen. Intervjuerna hade 13 frågor och tog 

ungefär 30 minuter att genomföra. Jag valde det antalet frågor då jag inte kan få alltför 

långt material att sammanställa då det tar upp till fem till sex timmar att skriva ned en 

timmes intervjumaterial (Bryman, 2018). Frågorna som fanns med i intervjuerna 

bedöms också vara relevanta för att kunna besvara syftet med denna studie.  
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4.4 Bearbetning av material 

Intervjuerna har skrivits ut för att få en bättre överblick när materialet skulle analyseras. 

Intervjuerna är ordagrant nedskrivna. Det innebär att jag har skrivit ner vartenda ord 

som sades under intervjun. Det som har uteslutit är skratt, eventuella ljud och pauser 

som inte var relevant för analysen. Jag valde att skriva ned intervjuerna direkt eller 

någon timme efter intervjun för att det är ett tidskrävande arbete (Bryman, 2018). När 

intervjuerna var nedskrivna började arbetet med texterna och analyserandet över om det 

fanns några likheter och skillnader i svaren som respondenterna hade givit. Jag har läst 

igenom intervjuerna många gånger och lyssnat på dem flera gånger för att försöka få en 

sådan klar bild av svaren som möjligt (Vetenskapsrådet, 2017). Materialet har 

bearbetats flera gånger för att se om intervjuerna hade gett svar på mina 

frågeställningar. Sedan är de teoretiska utgångspunkter också något som jag har använt 

under analysarbetet.  

 

4.5 Tematisk analys  

För att få fram ett bra resultat från intervjuerna har jag valt att göra en tematisk analys. 

Det innebär att teman som uppstår är det som speglar det viktigaste och det intressanta i 

intervjuerna i relation till mina frågeställningar. Bryman (2018) menar att teman kan 

hittas då det finns saker som återkommer i intervjuerna, det kan uppkomma teman 

utifrån skillnader och likheter i intervjuerna och det kan uppkomma teman kring 

kopplingar mellan språket som används i intervjuerna. Jag har försökt följa de steg som 

Bryman (2018) tar upp angående tematisk analys. I min analys har jag tittat på stegen 

och försökt följa dessa genom att markera med markeringspennor utifrån det jag har 

funnit relevant i texten till studiens frågeställningar och syfte i denna studie, för att 

sedan bryta ned analysen mer och mer tills dess att det olika rubrikerna har framkommit 

som jag slutligen ska kunna försvara som olika teman. 

 

Stegen innebär; 

1. Läsa igenom det som ska analyseras.  

2. Sätta namn på olika delar i texten, göra en bredare överblick för kodning av det 

material som finns. 

3. Hitta gemensamma nämnare i koderna för att hitta teman.  

4. I detta steg ska teman och koder bedömas genom att leta delteman eller olikheter 

bland de koder som har hittats. 

5. Försöka hitta kopplingar och ta ställning till vad som är relaterat till varandra.  

6. Detta steg handlar om att kunna visa att de teman man har kommit fram till är 

relevanta och att de är intressanta för de frågeställningar och den litteratur som finns 

med i studien. Det gäller att kunna försvara de teman man har hittat genom att ge 

förklaring till varför de är betydelsefulla (Bryman, 2018).  
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4.6 Etiska överväganden 

De etiska övervägande jag har gjort är att under hela arbetets gång etiskt reflektera över 

studien. De riktlinjer som denna studie har efter förmåga följts är de riktlinjer som står i 

God forskningssed skriven av Vetenskapsrådet (2017). När jag kom till platsen för 

intervjuerna lämnade jag ut samtyckesblanketter till alla som har intervjuats (Codex, 

2019). Jag lämnade även ut ett informationsblad (se bilaga 2) innehållandes vad 

intervjuerna kommer användas till och att medverkan för respondenterna var helt 

frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst utan att uppge anledning 

(Vetenskapsrådet, 2017).  Alla inspelade intervjuer förvaras på ett USB-minne som 

endast jag har tillgång till (a.a.). Andra etiska aspekter jag har tagit hänsyn till är att alla 

intervjuer har skett enskilt med mig. Det har bara varit jag och personen jag har 

intervjuat i rummet när intervjun har spelats in, har det kommit in någon har 

inspelningen avbrutits och sedan tagits upp igen när personen lämnat rummet (Stukát, 

2011). 

 

4.7 Tillförlitlighet 

Jag har valt att använda mig av begreppet tillförlitlighet istället för validitet och 

reliabilitet. Bryman (2018) menar att kvalitativa studier bedöms på ett annat sätt än vad 

kvantitativa studier gör, då kvantitativa studier ofta riktar sig mot olika typer av 

mätning. Studiens tillförlitlighet kommer att dela in i fyra olika delar, trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet, styrka och konfirmera.  

 

4.7.1 Trovärdighet 

Under arbetets process har jag hela tiden strävat efter att studien ska finnas trovärdig, 

detta genom att försöka förhålla mig till mina frågeställningar under hela arbetets gång, 

och genom att hela tiden tänka på det etiska övervägandet i varje moment. Min 

förhoppning var att hinna lämna ut mitt resultat till respondenterna innan publicering, 

men då tiden inte har räckt till har respondentvalidering inte kunnat uppnås. Det innebär 

att respondenterna inte har blivit erbjudna att läsa igenom och bekräfta min tolkning av 

deras svar innan jag skickat in arbetet för publicering (Bryman, 2018). Däremot har min 

handledare läst igenom mina tolkningar för att öka trovärdigheten.   

 

4.7.2 Överförbarhet 

Meningen med att titta på överförbarhet är relevant i denna kvalitativa studie då det 

handlar om tolkningar av andra människors tidigare erfarenheter och om olika 

beskrivningar som det skapas en viss förståelse kring. Jag har därför valt att noggrant 

granska både valet av respondenter, det material som har samlats in och min analys. Jag 

har granskat dessa områden med kritiska ögon eftersom jag i min studie har varit ute 

efter fördjupad kunskap i de frågeställningar denna studie handlar om. Bryman (2018) 

menar att det är fylligheten i materialet som kan hjälpa till i bedömningen om resultatet 

i en studie är överförbart till en annan miljö eller inte. Då denna studie är så pass liten 

och det är ett begränsat urval som har utförts går det inte sätta en allmän slutsats kring 

de resultat som visas (Bryman, 2018). 
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4.7.3 Pålitlighet 

För att uppnå pålitlighet har forskningsprocessen visats tydligt i denna studie. Alla delar 

är tillgängliga och redogör för hur processen har gått till. Jag har under processens gång 

gått igenom det material som har skrivits för att se sådant som behöver ändras för att 

förhöja studiens pålitlighet (Bryman, 2018). När arbetet har varit någorlunda klart har 

jag skickat in det till den handledare jag haft under arbetets gång för ett sista 

godkännande innan det skickas in för ventilering och sedan för publicering (Stukát, 

2011). 

 

4.7.4 Styrka och konfirmera 

För att kunna styrka och konfirmera denna studie har jag varit noga med att informera 

respondenterna att intervjuerna och arbetet med studien sker i god tro. Det finns heller 

inget rätt eller fel i de teoretiska utgångspunkterna i denna studie. Som ”forskare” har 

jag försökt förhålla mig så objektiv som möjligt. Med det menas att forskaren försöker 

att inte lägga in sina egna värderingar som kan påverka undersökningen medvetet, vare 

sig i utförandet eller i slutsatserna av studien (Bryman, 2018).  
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5 Resultat 

I detta avsnitt kommer jag att visa det resultat jag har fått fram genom att analysera 

intervjuerna tematiskt. Resultatdelen kommer att vara indelat i olika rubriker utifrån de 

teman jag har hittat under analysprocessen. Resultatet har analyserats utifrån studiens 

syfte, frågeställningar och utifrån den teoretiska utgångspunkt jag valt till denna studie. 

De teman jag har kommit fram till är; Jämställdhet beskrivs på ett otydligt sätt, 

Förskolepersonalens roll i arbetet med jämställdhet och likabehandling, 

Förskolepersonalens roll är att främja barnens rättigheter med hjälp av 

likabehandlingsplanen och utvecklande diskussioner. Det första temat är kopplat till 

min första frågeställning som är; Hur beskriver förskolepersonalen begreppet 

jämställdhet? Tema 2 och 3 är kopplade till den andra frågeställningen som är; Hur 

beskriver förskolepersonalen sin roll i arbetet med jämställdhet och likabehandling i 

verksamheten? Avsnittet kommer att avslutas med en kort sammanfattning av resultatet. 

 

5.1 Jämställdhet beskrivs på ett otydligt sätt 

Under intervjuerna har jag frågat respondenterna vad begreppet jämställdhet betyder för 

dem. Svaren jag har fått är varierande men ändå riktade åt samma håll, det handlar om 

alla barns lika värde. De är endast en som har tagit upp att jämställdhet och jämlikhet är 

svåra att skilja på. Respondenterna visar på en viss förståelse kring begreppet 

jämställdhet i intervjuerna som helhet genom att prata om fördelningen på att de inte 

ska göra skillnad på ”tjejigt” och ”pojkigt” men de har svårt att förklara vad själva 

begreppet jämställdhet enbart innebär.  

…Jämställdhet, ja de är ju lika värde. Lika värde oavsett, religion, kön 

allting (Respondent 3).  

…prata barn än pojkar och flickor, det tycker jag att man gör. Eller, så är 

jag van. Att vi pratar om att vi är 22 barn här idag vi är inte 10 pojkar och 

12 flickor (Respondent 6). 

…Jämställdhet, nej men, tänkte jag säga att alla har lika värde men det är 

ju mera kanske likabehandlingsplan, men jämställdhet att alla ska få ha 

rätt till samma saker, ja, oavsett vad man har för kön och ja (Respondent 

4). 

Intervjuerna visar att förskolepersonalen är osäkra på vad begreppet jämställdhet 

innebär. Respondenternas svar visar att förskolepersonalens uppfattning om begreppet 

jämställdhet handlar om allas lika värde, men jämställdhet riktar sig enbart till kön 

vilket ingen av respondenterna nämner i intervjuerna. 

 

5.2 Förskolepersonalens roll i arbetet med jämställdhet och likabehandling 

Här kommer jag presentera två olika roller förskolepersonalen presenterar under sina 

intervjuer när de talar om jämställdhet och likabehandling med hjälp av underrubriker.  
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5.2.1 Att uppmuntra förskolebarnen i sitt identitetsskapande 

Förskolepersonalens roll mot förskolebarn visar sig vara att alla barnen ska få chans till 

utveckling som individ. En sak som nämnts i några av intervjuerna är hur 

förskolepersonalen på sina avdelningar tänker på hur miljön är uppbyggd utifrån kön, 

vilket innebär hur de har tänkt utifrån olika könsmönster. Respondenterna pratar om 

vikten av att tillåta alla barn oavsett kön leka med vad de vill. I samtliga intervjuer 

nämns att pojkar har tillgång till typiska ”flickiga” leksaker och flickor har tillgång till 

typiska ”pojkiga” leksaker. Några respondenter talar om vikten av att inte dela in barnen 

i kön. De ser inte barnen som pojkar och flickor utan de ser dem utifrån att vara barn.  

… oavsett kön alltså det är, det är inte bara flickor som ska leka med 

dockor och pojkar med bilar utan jag tycker att vi är ganska öppna att det 

man vill leka med eller ha som aktivitet, det får man (Respondent 4). 

… Utan de är flickor som leker med bilar lika mycket som pojkarna liksom, 

och lika i, laga mat i hemvrån också (Respondent 3). 

Det respondenterna har uppgett i intervjuerna är att de försöker ge barnen stöttning i 

olika lägen, de försöker lyssna på varje barn, förskolepersonalen visar intresse för 

barnens aktiviteter och tankar, de uppmuntrar barnen i olika situationer och de är 

närvarande. Ett flertal av svaren visar också att förskolepersonalen påvisar en viss 

strävan efter att berömma barnet utifrån deras kunskaper och inte utifrån deras utseende. 

Det innebär att de försöker stärka barnen i sin självbild genom att ta fram deras 

egenskaper som individ och inte utifrån hur de ser ut. En av respondenterna svarar dock 

att det är i flera fall flickornas utseende som uppmärksammas i situationer där barnet är 

ledsen vid lämning eller t.ex. om barnet kommer med nya kläder så påpekas det hur fin 

man är i det istället för att prata om själva plagget i sig, t.ex. om vilken färg plagget har 

eller att plagget känns skönt.  

… Vi måste erbjuda och visa, för att dom ska kunna skapa sig intressen 

(Respondent 1). 

… Att man liksom ja, uppmuntrar alla att vara med. Leker vi med bilar så 

är det en sån grej då alla sitter med och leker med det. Eller går in i 

hemvrån och lagar mat, då är det inte bara tjejer. Så att, det är väl på den 

nivån vi gör (Respondent 3). 

… Eller när man tar emot någon på morgonen som är lite ledsen, oh vilken 

fin tröja du har idag, att man säger, eller att man, oh. Att man påtalar 

utseende till flickor främst då framförallt (Respondent 6).  

Flera av respondenterna svarar att det är viktigt att tänka på hur man talar med barn. 

Alltifrån röstläge till komplimanger gällande kläder och utseende. I svaren kan man se 

att förskolepersonal försöker ha ett neutralt förhållningsätt genom att inte skilja på 

pojkar och flickor utan att behandla alla lika oavsett kön för att hjälpa barnen i sitt egna 

identitetsskapande. En respondent uttrycker dock att det inte går att vara helt neutral 
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även fast man vill. Ens egna värderingar kan ta över och det är något man behöver 

reflektera över. 

… Man är inte så transparant som man tror (Respondent 2). 

… Håller på tänker på hur jag gör och hur jag beter mig så. Men jag tror 

jag försöker vara ganska liksom neutral här och inte sätta mina 

värderingar eller någonting för att påverka barnen utan utgå ifrån 

förskolan (Respondent 4). 

Majoriteten av respondenterna pekar också på att vara lyhörd och att det är viktigt att 

skapa aktiviteter och lekar utifrån barnens eget intresse, inte utifrån kön. 

 

5.2.2 Att vara en förebild utifrån styrdokumenten  

Detta tema har uppkommit då flertal av respondenterna nämner att egna värderingar 

kring jämställdhet och likabehandling ibland kan lysa igenom i förskolepersonalens 

arbete. Några av respondenterna talar om att de är förebilder för barnen och behöver 

tänka på sin professionella arbetsroll som innebär att man ser alla barnen och bemöter 

barnen utifrån individen. Personliga åsikter och tyckande ska förskolepersonalen lämna 

hemma om den inte stämmer överens med det som står i läroplanen och verksamhetens 

mål. Detta kan enligt majoriteten av respondenterna vara svårt då man är den person 

man är. Men det handlar om att gå in i sin professionella arbetsroll och lämna det 

privata utanför. 

… Och har man egna tankar och värderingar om vissa saker, ja då får 

man lägga det åt sidan så får man ta det hemma privat (Respondent 4). 

…Eh, jag tror att det absolut kan skina igenom mer eller mindre på vissa 

men jag, man önskar ju att det inte gör det (Respondent 6). 

En av respondenterna nämner också vikten av att skapa en förståelse för 

vårdnadshavares erfarenheter för att förstå situationer bättre och inte vara dömande när 

det kommer till vårdnadshavare. Respondenterna visar en förståelse av vikten i 

förskolepersonalens roll att se barnen och att vara lyhörda. De visar också på att det är 

en utmaning att hålla sig neutral i förhållandet kring kön och etnicitet men att det finns 

en vilja att inte skilja på barnen på något sätt då alla respondenter talar om hur alla barn 

ska behandlas lika utifrån de förutsättningar som de har.  

 

Det är några svar från respondenterna som sticker ut. Svaren handlar om att tidigare 

erfarenheter människor har med sig hemifrån kan synas igenom på grund av okunskap. 

Respondenterna talar om hur viktigt det är att kunskap inom jämställdhet och 

likabehandling finns hos förskolepersonalen. Finns den inte där så är det lätt att ens 

egna vardagstänk kommer in i bilden och påverkar barnen, vilket det inte ska göra. 

Förskolepersonalen ska följa förskolans styrdokument och lämna det privata tänkande 

hemma. 
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… Alltså dom flesta har problem, kan jag säga. För att man inte har 

erfarenhet eller kunskapen om, och man är lätt, det är lätt att döma 

människor om man inte förstår varför man handlar som man gör i vissa 

situationer (Respondent 2).  

… men jag tror att ju längre du jobbar, och är du, jag tror såhär också, är 

du utbildad då har du fått ta del av det i en utbildning, är du outbildad så 

har du inte fått tagit del av det, då är det svårare att nå (Respondent 6). 

5.3 Förskolepersonalens roll är att främja barnens rättigheter med hjälp av 

likabehandlingsplanen och utvecklande diskussioner  

I denna studie visar förskolans personal att de aktivt arbetar med likabehandlingsplaner. 

Respondenternas svar i intervjuerna visar att detta är något som prioriteras högt då 

samtliga respondenter nämner att de ska arbeta utifrån den. De nämner vikten av alla 

barns lika värde och att alla ska ha samma förutsättningar i förskolans verksamhet. 

Respondenterna talar om hur viktigt det är att förskolepersonalen arbetar främjande med 

diskrimineringsgrunderna för att undvika att någon blir diskriminerad. De talar också 

om vikten av att se alla individer utifrån deras egna intressen för att kunna bidra med 

aktiviteter som barnen finner intressanta och roliga. Två av respondenterna nämner att 

de arbetar med likabehandlingslådor. Lådorna kan innehålla sagoböcker som är skrivna 

utifrån allas lika värde. En bok kan t.ex. handla om sexualitet, om att två pappor kan 

vara gifta eller att två mammor kan vara gifta. Dessa lådor är utformade efter de olika 

diskrimineringsgrunderna och förskolepersonalen arbetar med dessa genom läsning som 

ska leda till samtal med barnen, sedan finns det lekmaterial utifrån 

diskrimineringsgrunderna som barnen kan leka med och även samtala kring materialet. 

Dock ställer sig en av respondenterna lite tveksam till dessa lådor till de yngre barnen 

då hen anser att materialet i lådorna riktar sig till äldre barn. 

… Dom ligger på vårat årshjul, där står det, man byter låda varje månad. 

Och då jobbar man med en låda i en månad. Men som sagt, materialet är 

väldigt svårt för dom minsta barnen. Så, men jag skulle önska att man 

kunde göra det enklare (Respondent 1). 

… Men likabehandling, vad betyder de. Det är ju att man utgår från 

diskrimineringsgrunderna och ser till dom. Och att man arbetar främjande 

för att det inte ska bli diskriminering utifrån någon, nu kan jag dom inte 

helt i huvudet men alltså oavsett (Respondent 6).  

I respondenternas svar visar det sig att allas lika värde är något dessa förskolor arbetar 

hårt med genom att tillsammans i arbetslagen och i verksamheten föra diskussioner 

kring vad som är bra och vad som kan förbättras, inom arbetet med jämställdhet och 

arbetet som utförs med likabehandlingsplanen. Diskussionerna kan handla om hur 

miljön är utformad på förskolan, det kan handla om hur personalen talar med barnen, 

det ska t.ex. inte finnas några skillnader på bemötande av flickor och pojkar. 

Diskrimineringsgrunderna är också något förskolepersonalen diskuterar kring då det är 
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en del av likabehandlingsplanen för att hjälpa varandra i arbetet med allas lika värde. I 

en av intervjuerna beskrivs det mångkulturella samhället, och hur viktigt det är med 

kunskap inom många olika områden i förskolans verksamhet, för att kunna arbeta med 

likabehandlingsplanen på ett bra sätt. Det kan exemplifieras med hur man arbetar med 

krigsdrabbade barn, det är endast en respondent som har nämnt hur viktigt det är med 

kunskap kring detta, för att kunna hantera utmaningar som kan uppkomma i arbetet 

kring allas rätt till lika värde.  

… Man har inte den förståelsen, vad som kan, vad dom här barnen kan ha 

med sig i ryggsäcken. Och det är där det jag tror att det fattas mycket, det 

är kunskaper (Respondent 2).  

… jag har sett verksamheter där man inte har diskuterat det systematiskt 

och då blir det ingen medvetenhet och då hålls det inte levande. Det är 

ungefär som att du ska hålla en brasa levande, du måste kasta in ved. Du 

måste prata om det för att göra dig medveten och hålla den levande, så de, 

skapa tid för dialog kring det. Jättestor skillnad kontra om man bara har 

en likabehandling som en hyllvärmare (Respondent 5). 

Respondenternas svar ger en bild av att all personal på förskolan ska arbeta för att 

främja barnens rätt till lika värde genom diskussioner om vad som fungerar bra eller 

dåligt i verksamheten. Och genom att ta till sig av barnens intressen och aktiviteter. Det 

finns även med i några av intervjuerna att det är deras skyldighet att se till att 

likabehandlingsplanen utförs och att den uppdateras, gärna varje år för att ses som 

aktuell för de samhället vi lever i idag. Denna uppdatering sker genom diskussioner 

inom verksamheten och med biträdande rektor för att hålla dokumentet så uppdaterat 

som möjligt, det genomförs en tillbakablick på det gångna året för att se vad som har 

varit bra och vad som kan förbättras till kommande år.  

 

5.4 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att förskolepersonalen i denna studie ser på deras roll i arbetet med 

jämställdhet och likabehandling som en roll där det innebär mycket ansvar, en roll som 

innehåller många olika roller. I resultatet kan vi läsa att förskolepersonalen tror sig ha 

en viss förståelse över begreppet jämställdhet genom att förklara det som att det handlar 

om alla barns lika värde. Ingen av respondenterna nämner att jämställdhet enbart 

handlar om kön, det visar att begreppet jämställdhet uppfattas diffust av 

förskolepersonalen. Det förskolepersonalen förklarar är egentligen mer likt jämlikhet 

eller likabehandling. I resultatet kan vi se att respondenterna talar om att de behandlar 

barnen lika oavsett kön, där visar respondenterna på en viss förståelse för jämställdhet 

men de har svårt att förklara enbart vad själva begreppet betyder.  

Av resultatet framgår det också att förskolepersonalen diskuterar och funderar i 

arbetslagen för att försöka nå en sådan bra verksamhet som möjligt. Jämställdhet och 

likabehandling är något personalen tar upp under vissa diskussioner för att ha chansen 

att utvecklas till det bättre, och få syn på förändringar som kanske behöver genomföras. 
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Förändringar kan ske exempelvis i miljön, eller i hur förskolepersonalen bemöter flickor 

och pojkar.  

 

Medvetenheten hos förskolepersonalen när det kommer till jämställdhet och 

likabehandling visar sig i resultatet genom att förskolepersonalen talar om vikten av att 

tänka på hur de talar med barnen, att det inte görs någon skillnad på barn. De talar också 

om att det är viktigt att lämna sin privata åsikt om saker och ting hemma för att hålla en 

professionell nivå när de är på arbetet. I förskolan ska personalen arbeta utifrån 

styrdokument som finns och följa de värderingar och mål som verksamheten har.  

Respondenterna menar på att de är förebilder för barnen i förskolan och behöver därför 

föregå med ett gott exempel och tänka på sin egen roll under hela arbetsdagen, det gäller 

även att vara en förebild när det kommer till att visa förståelse för vårdnadshavarna.  
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6 Diskussion 

I denna del avser jag att göra en metoddiskussion och en resultatdiskussion för att sedan 

avsluta med en sammanfattande reflektion. I metoddiskussionen diskuteras fördelar och 

nackdelar med den metod som valdes till denna studie. I resultatdiskussionen 

presenteras hur tidigare forskning och kurslitteratur som tagits upp tidigare i denna 

studie kopplas till det resultat som framkommit. Den teoretiskt utgångspunkten kommer 

att finnas med genom resultatdiskussionen och i den sammanfattande reflektionen då 

det är något som har funnits med i bakgrunden under hela arbetets gång.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Att använda sig av semistrukturerade intervjuer för att försöka få svar på de 

frågeställningar denna studie är utformad ifrån visade sig vara ett bra val. Den typen av 

intervjuer gav mig som författare chans till följdfrågor och flexibilitet under intervjun 

för att få ut djupare svar från respondenterna och på så vis få ett bredare material att 

arbeta med (Bryman 2018). Användningen av en intervjuguide har varit positivt då det 

var enkelt att återgå till ämnet om det var så att respondenterna eller jag svävade iväg 

under intervjuns gång. Intervjuerna har spelats in i syfte att vid ett senare tillfälle kunna 

lyssna igenom intervjun en gång till för att skriva ned ord för ord vad som sades under 

intervjun. Detta för att senare underlätta det analysarbete som genomförts av 

resultatdelen. 

 

Valet av deltagare kan efter arbetet med resultatanalysen diskuteras då jag i efterhand 

anser att det hade varit bättre att intervjua enbart en yrkeskategori för att få ett större 

perspektiv på hur de arbetar utifrån den yrkeskategorin. Det hade också varit bra om det 

hade funnits utrymme för fler intervjuer tidsmässigt för att få ett bredare material att 

arbeta med. Mitt val i att enbart använda mig av två förskolor har haft fördel i att det har 

gått relativt snabbt att samla in intervjumaterialet men nackdelen med det är att det blir 

en sådan pass liten svarsvariation i intervjuerna då nästan alla respondenter arbetar mot 

samma typ av mål då fem av respondenterna arbetar på samma förskola. Det hade också 

varit intressant att göra observationer om tiden fanns till för att få fram ett djupare 

resultat. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatdelen kan man se ett mönster av att respondenterna ger liknande svar när det 

kommer till jämställdhet och likabehandling. Hedlin (2010) menar att samhället har 

olika förväntningar på flickor och pojkar i det som kallas genussystem. Genussystemet 

har två olika principer. Den isärhållande principen handlar om att pojkar och flickor 

behandlas olika trots samma typ av beteende. Detta är svårt att se i respondenternas svar 

om det är så i verksamheten då alla svarar att de behandlar alla lika. Därför hade det i 

detta läget varit bra att även utfört observationer för att se hur det ser ut i praktiken när 

förskolepersonalen arbetar med barnen. Hierarki är den andra principen, där utgör 

mannen normen i samhället (Hedlin 2006). Respondenternas svar är att alla ska 

behandlas lika och att det inte ska finnas någon skillnad på flickor och pojkar. Men 
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samhället utifrån genussystemet visar något annat. Det visar att det är skillnad på hur 

pojkar och flickor behandlas. Utifrån det resultat denna studie visar tolkar jag det som 

att förskolepersonalens förhoppningar är att behandla alla barnen lika men att det kan 

vara svårt. Av respondenternas svar tolkar jag det som att personalen har en syn på de 

könsmönster och normer som finns i samhället. Detta för att några av respondenterna 

talar om att det är t.ex. flickor som bemöts av kommentarer angående utseende. Här 

kommer begreppet könsblindhet in som handlar om att man inte ser de olika 

könsmönster som finns, då de sitter i ens personlighet Olofsson (2007). 

Könsmönster sitter så djupt rotat att vi själv inte reflekterar över hur vi arbetar. Det är 

något som kan vara bra att ha med sig när man rannsakar sig själv för att se hur man 

själv arbetar. Olofsson (2007) menar att en förskola kan utåt mot samhället säga sig vara 

en jämställd förskola men att samhällets normer gör så att personalen ser undantag som 

finns istället för könsmönster. Med det menas att man kan tänka sig att en förskola är 

jämställd om den har starka och utåtriktade flickor medan pojkarna är de som är lugna. 

Ett sådan undantag gör inte att en förskola är jämställd utan de påvisar bara hur inmatad 

samhället är med de normer som beskriver vad som är manligt och kvinnligt. Så, bara 

för att flickorna syns och gör sin röst hörd betyder inte det att förskolan är jämställd. 

Det krävs mer än så.  

 

Respondenterna talar också om att det är okej för pojkar/flickor att leka med det som 

enligt normen är ”pojkiga” eller ”flickiga” leksaker. Det tolkar jag som att 

respondenterna visar att det finns en fast bild vad som egentligen är rätt eller fel då de 

behöver påpeka att detta är något det arbetar aktivt med. Josefson (2005) skriver om att 

bilden av vad som förväntas av oss som individer påverkar oss omedvetet mer än vad vi 

tror. Det kopplar jag till att det olika könsmönstren som finns är mer rotade i oss 

människor än vad vi vill att det ska vara. Det är därför viktigt att hjälpa varandra i 

arbetslagen och dela med sig av de erfarenheter och kunskaper man har kring allt som 

innefattar alla barns lika värde.  

 

Hedlin (2010) menar att det är viktigt att det finns kunskap hos förskolepersonalen kring 

jämställdhet för att kunna arbeta med t.ex. likabehandling och med frågor gällande 

samhället i stort, för att hjälpa barnen i sin resa mot en värld där alla är av lika värde, 

som nu respondenterna strävar efter. Allas lika värde hör till de mänskliga rättigheterna 

(Quennerstedt, 2016). Därför är det viktigt att arbeta med likabehandlingsplaner i 

förskolan för att se till att verksamheten gör sitt yttersta för alla barns lika värde. 

Studien visar att respondenterna har en vilja att arbeta med jämställdhet i förskolan, men 

att de inte riktigt förstår själva begreppet. Skolverket (2018) menar att förskolan ska 

arbeta utifrån jämställdhet på det sättet att pojkar och flickor ska ha samma möjligheter 

oavsett kön, detta tolkar jag som att respondenterna talar om när de i sina svar förklarar 

att de inte gör någon skillnad på vilka barn som leker med vilka leksaker, eller om en 

pojke klär sig ”flickigt” och en flicka klär sig ”pojkigt”. De visar också att de arbetar 

med jämställhet när de tänker på hur miljön är utformad i verksamheten utifrån de olika 

könsmönster som finns i samhället. Men som jag nämnde tidigare i texten påvisar detta 

också att det finns en klar bild av vad som är ”pojkigt” och ”flickigt”. Så att förklara 



 

23 

 

själva begreppet och förstå innebörden av jämställdhet tolkar jag att förskolepersonalen 

har svårt med, men tittar man djupare på deras svar i intervjuerna så kan man se att de 

arbetar med det ändå. Eidevalds (2009) uppfattning av hur förskollärare arbetar med 

jämställdhet i förskolan visar att de inte riktigt kan förklara hur de arbetar med 

jämställdhet. Förskollärarna talar mer om hur samhället påverkar barnen än vad det talar 

om hur deras egna bemötande och agerande med barnen påverkar dem. Av både denna 

studie och av det som Eidevald (2009) beskriver tolkar jag att det handlar om bristande 

kunskap kring begreppet jämställdhet. För att kunna nå de jämställdhetsmål som finns i 

förskolan och i samhället som stort behöver varje egen individ gå till sig själv och se 

över sitt eget sätt att arbeta på. För att kunna göra detta krävs det mer kunskap inom 

ämnet jämställdhet, Hedlin (2010) menar att det krävs en djupare kunskap för att kunna 

förstå och sätta jämställdhetsmålen i ett större sammanhang. Viktigt är också att förstå 

att det är vi människor som påverkar hur mannen fortsätter vara normen och hur 

kvinnans underordning fortsätter. Med ett ord som genus kan det som ses som 

överskridande i de normer som finns ges möjlighet till en förändring (Svaleryd, 2003). 

Genus är ett begrepp som kan hjälpa till att inte sätta in barnen i kategorier som manligt 

och kvinnligt (Hirdman, 2003).  

 

Respondenterna visar att samhället idag gör skillnad på flickor och pojkar genom olika 

röstlägen, kläder, lekar, yrken och sexualitet genom att beskriva att det är just dessa 

områden verksamheten arbetar inom, för att hjälpa barnen till att känna sig trygg i sin 

egen identitet. Graf, et al. (1991) menar att ett barn påverkas av hur omgivningen 

bemöter deras temperament, det har ingenting att göra med vilket kön de har. Med det 

menas att oavsett om en pojke eller flicka blir arg kommer hen skapa sig en bild av hur 

samhället bemöter deras temperament utifrån de normer som finns. Detta gör att barnen 

själva inte får en chans att utveckla sin egen identitet utan de tar på sig en identitet som 

samhället skapar åt dem. Skulle det inte fortfarande visa att samhället gör skillnad på 

människor i sig skulle inte en likabehandlingsplan behöva finnas i förskolan. För då 

skulle redan alla människor behandlas lika utifrån dess förutsättningar.  

 

Likabehandlingsplanen visar respondenterna att de arbetar med genom att nämna vikten 

av att arbeta med det olika diskrimineringsgrunderna med barnen. Respondenterna talar 

om olika sätt att arbeta med detta. De nämner likabehandlingslådor som ett komplement 

till att arbeta med det olika diskrimineringsgrunderna, de talar om vikten att arbeta 

främjande med att se till att inget barn blir kränkt eller illa behandlat. En av 

respondenterna nämner även här att kunskap krävs för att kunna bemöta alla barn 

utifrån där de är. Quennerstedt (2016) skriver att likabehandling är en del av de 

mänskliga rättigheterna, alla människor förtjänar att bli behandlad på samma villkor. 

Hon skriver om de barn som är blyga och inte syns så mycket i verksamheten. Det kan 

var problematiskt för dessa barn då de barn som är verbala och syns får mer 

uppmärksamhet och har större chans att påverka sin vardag än vad de barn som är 

tystlåtna har. Pojkar och flickor har oftast roller i samhället av vad som förväntas av 

dem. Pojkar som är tystlåtna och tillbakadragna anser sig inte tillhöra normen, medan 

flickor som är lugna anses vara enligt normen (Hellman, 2010). Respondenterna nämner 
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i intervjuerna hela tiden vikten av alla barns lika värde. Det Hellman (2010) skriver om 

får mig att fundera på hur respondenterna hanterar barn som inte faller inom normens 

ramar då det inte framgår i resultatet. 

 

I denna studie talar respondenterna om vikten av att diskutera i arbetslagen kring 

jämställdhet och likabehandling. Det jag noterat är att de inte nämner hur de tar in 

barnen i planeringen kring hur de ska arbeta med detta. I tidigare forskningsdelen kan vi 

se att det är viktigt att lyfta in barnen i arbetet som har med jämställdhet att göra, för att 

få syn på deras sätt att vara och på så vis acceptera barnen som dem är och inte behöva 

försöka bryta de traditionella mönstren utan bara låta barnen vara som dem vill 

(Edström, 2014).  En reflektion kring detta är att barnen behöver få vara mer involverad 

i sin egen vardag när det kommer till arbetet med jämställdhet. Förskolepersonalen i 

denna studie talar om att de ska följa de styrdokument som finns i förskolans 

verksamhet för att hålla en professionell nivå, i den står det att;  

… Förskolläraren ska ansvara för att varje barn får ett reellt inflytande 

över arbetssätt och innehåll (Skolverket, 2018 s. 16). 

6.3 Sammanfattande reflektion 

Månsson (2000) menar att förskolan är en regelstyrd institution som är formad utifrån 

hur samhället ser ut idag. Det får mig att koppla tillbaka till det respondenterna har talat 

om i sina intervjuer. Vikten av att förstå hur samhället ser ut idag och vad barnen är i 

behov av att lära sig. Jämställdhet och likabehandling är något som respondenterna 

uttrycker att de arbetar med dagligen utan att kunna förklara begreppet jämställdhet 

tydligt. Några av respondenterna tar upp vikten av kunskap för att kunna kommunicera 

med barnen på ett bra sätt när det kommer till jämställdhet och likabehandling. Men om 

majoriteten förstår begreppet jämställdhet fel som jag tolkar det i denna studie, hur vet 

man då att man arbetar främjande i jämställdhetsfrågan?  

 

Mitt syfte med denna studie var att undersöka hur förskolepersonalen arbetar med den 

del av förskolans uppdrag som handlar om jämställdhet och likabehandling. Jag anser 

att denna studie visar en liten del av hur det i förskolans verksamhet arbetas med dessa 

uppdrag. I resultatdelen kan vi ta del av respondenternas syn på hur deras arbete ser ut 

idag men också hur det finns en utvecklingspotential genom att de nämner vikten av att 

diskutera dessa ämnen och börja skapa en förståelse kring vad det betyder och innebär.  

Jag anser att denna studie har visat att det behövs mer kunskap om hur förskolepersonal 

kan arbeta med jämställdhet. Då det är något som idag samtalas mycket om i samhället, 

behövs det en bredare kunskap hos personalen för att kunna ge barnen de bästa 

förutsättningarna till en diskrimineringsfri verksamhet. Detta kan kopplas till 

genuskontraktet som hela tiden är förändringsbar. Det som idag ses som normalt utifrån 

kön kan ha varit väldigt annorlunda för hundra år sedan (Hedlin, 2006). Har vi kommit 

framåt när det kommer till manligt och kvinnligt? Eller sitter könsmönster så djupt i oss 

själva så vi inte ens ser att vi följer dem?  

 

 



 

25 

 

Det är viktigt att arbetet med jämställdhet och likabehandling aldrig stannar upp utan att 

det hela tiden uppdateras utifrån hur samhället ser ut idag. Min önskan är att det en dag 

inte ska göras någon skillnad på människor oavsett vad! Att alla blir accepterade precis 

som de är. 

 

Under arbetets gång har jag funderat på vad som skulle vara intressant att forska vidare 

om efter denna studie. Det jag har kommit fram till är att om det hade funnits mer tid 

hade det varit intressant att göra observationer inom samma område för att se om 

intervjusvaren stämmer överens med hur det går till i praktiken. Vidare hade det varit 

intressant att göra denna studie med flera deltagare och under en längre period, för att få 

ett större svarsfält att analysera.  
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Bilaga 1 

Frågor till intervjun 
 

Bakgrund 

1.Vilken professionell yrkesroll har du? 

2. Hur många år har du arbetat i förskolan? 

3. När utbildade du dig? 

4. Jämställdhet och likabehandling, var det något som togs upp under utbildningen? Om 

ja, på vilket sätt? 

 

Begreppsuppfattning 

5. Vad betyder jämställdhet för dig? Ge exempel 

6. Vad betyder likabehandlingsplan för dig? Ge exempel 

 

Förskolans verksamhet  

6. På vilket sätt anser du att förskolans verksamhet är upplagd utifrån det 

styrdokumenten säger angående kön och normer? 

7. Vad skulle du säga att könsblindhet är? 

8. Hur beskriver du din roll i arbetet med jämställdhet och likabehandling i 

verksamheten? Ge exempel när rollen blir tydlig! 

9. I vilka situationer upplever du själv att det finns en medvetenhet om hur personalen 

påverkar barnen med sin egen syn på jämställdhet och likabehandling? Ge exempel! 

 

Diskussioner i arbetslaget 

10. Hur ofta diskuterar arbetslaget/verksamheten jämställdhet och 

likabehandlingsplanen? 

11. Vad är det som diskuteras? 

12. Sker det några förändringar efter diskussionerna? Ge exempel. 

13. Finns det något som du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

Information och samtyckesblankett till Förskollärare/Barnskötare och biträdande rektor 

Jag heter Frida Holck och studerar vid förskollärarprogrammet, Högskolan i Gävle. 

Under termin 7 2019 skriver jag mitt examensarbete i didaktik. 

Under perioden …………… planerar jag för en undersökning till mitt examensarbete 

på er förskola. 

 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur förskolan arbetar med jämställdhet 

och likabehandlingsplaner. För att närma mig detta kommer jag att genomföra 

intervjuer med förskollärare, barnskötare och biträdande rektor. 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete.  

Förskolans namn och alla deltagande anställda kommer att avidentifieras (i både 

eventuella bilder och i text) i det slutgiltiga arbetet. Allt insamlat material förvaras så 

att ingen obehörig får tillgång till det. När examensarbetet har examinerats kommer 

det sparas i högskolebibliotekets databas DIVA. 

 

Medverkan i undersökningen kring jämställdhet och likabehandlingsplanen är helt 

frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt 

medgivande mig som student, tillstånd att med intervjuer dokumentera situationer där 

du medverkar. Jag står till förfogande för att svara på frågor under hela min tid på 

förskolan. 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av 

personuppgifter begränsas. Kontaktperson är vår/min handledare (kontaktuppgifter 

nedan), som också tar emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter.  

 

Jag är tacksam för svar senast ……………………. 

Med vänlig hälsning 

Frida Holck  

 

E-post: xxx xxxx  

Tel: xxx xxxx 

Kontaktperson Högskolan i Gävle:  

Handledare: Björn Haglund 

E-post: bjorn.haglund@hig.se 
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Samtycke 

 
Medverkan i undersökningen kring genus är helt frivillig och du kan när som helst 

avbryta deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt medgivande mig som student, 

tillstånd att med intervjuer dokumentera situationer där du medverkar. Jag står till 

förfogande för att svara på frågor under hela min tid på förskolan. 

 

 Ja, jag ger samtycke till att delta i undersökningen…. 

 

Datum och plats: ………. 

 

…………………………........................  

Underskrift   

 

 

………………………………………...     

Namnförtydligande      
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