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ABSTRAKT
Syftet med denna studie är att undersöka pedagogernas syn på genusuppdraget i 
förskolan. Följande frågeställningar ligger till grund för studien: Vad anser pedagogerna 
att innebörden av att arbeta med genusuppdraget i förskolan är? Vilken betydelse har 
genusuppdraget i förskolan enligt pedagogerna? För att undersöka dessa frågor användes
kvalitativa intervjuer på fyra pedagoger. Datamaterialet analyserades och kategoriserade
arbetet utifrån informanternas upplevelser i dessa delar: arbetet med genus, 
genusuppdragets betydelse och andra påverkande faktorer.

Resultatet visade att pedagogerna ansåg att genusarbetet var en viktig del i arbetet 
gällande att motverka de traditionella könsrollerna. Genom att visa barnen att de 
traditionella bilderna inte är de enda och att alla är lika mycket värda oberoende av
könstillhörighet och att du är du och att du duger som du är var ett genom gående tema i 
resultatet. Pedagogerna menade också att en annan könsfördelning i personalgruppen 
hade inneburit olika förändringar i arbetet med genusuppdraget och att det hade gynnat 
pojkarnas utveckling och att pojkarnas intressen skulle lättare kunna tas tillvara på. Att 
männen är normen för samhället tar flera forskare upp och att förskollärare anses som ett 
kvinnoyrke syns tydligt i samhällets förskolor. Om yrket hade varit mansdominerat hade 
det varit lika viktigt att få in fler kvinnor i verksamheten?

Nyckelord: genus, jämställdhet, genusarbetet och de traditionella könsrollerna



INNEHÅLL

1 INTRODUKTION ...................................................................................................3

2 BAKGRUND...........................................................................................................4

2.1 Begreppsförklaring............................................................................................4

2.2 Genus genom tiderna.........................................................................................4

2.3 Pedagogers arbete med genus ............................................................................5

2.4 Strategier i arbetet med genus............................................................................6

2.5 Förväntningar på flickor och pojkar...................................................................7

3 SYFTE.....................................................................................................................8

4 METOD...................................................................................................................9

4.1 Undersökningsinstrument ..................................................................................9

4.2 Urval .................................................................................................................9

4.3 Genomförandet..................................................................................................9

4.4 Databearbetning ..............................................................................................10

4.5 Tillförlitlighet..................................................................................................10

4.6 Etiska övervägande..........................................................................................11

5 RESULTAT...........................................................................................................12

5.1 Tolkningar av begreppen genus och jämställdhet .............................................12

5.2 Arbetet med genus och jämställdhet ................................................................13

5.3 Genusuppdragets betydelse..............................................................................14

5.4 Påverkande faktorer.........................................................................................15

6 DISKUSSION........................................................................................................17

6.1 Arbetet med genus och jämställdhet ................................................................17

6.2 Påverkande faktorer i arbetet med genusuppdraget ..........................................17

6.3 Genusuppdragets betydelser ............................................................................19

6.4 Fortsatta studier...............................................................................................19

7 REFERENSLISTA ................................................................................................20

BILAGA



3

1 INTRODUKTION
I detta examensarbete behandlas pedagogernas syn på genusuppdraget i förskolan. I 
lärarutbildningen har genus och jämställdhet tagits upp ett flertal gånger. Det har 
poängterats hur viktigt genus arbetet är som ska genomsyra hela förskolans 
verksamhet.

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) stå det att förskolan ska motverkar de 
traditionella könsmönstren och könsrollerna, att pojkar och flickor ska ha samma 
möjligheter att pröva och utveckla intressen utan några begränsningar utifrån 
stereotypa könsroller. Det står också att inget barn i förskolan ska utsättas för 
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet eller för annan kränkande 
behandling (Skolverket, 2010).

Mitt intresse för genus väcktes under en kurs på lärarprogrammet. Där vi fick 
grundinformation kring begreppet och vad vårt uppdrag sa om genusuppdraget. 
Under kursen fick vi veta om vad och hur man skulle arbeta med genus och 
jämställdhet men väldigt lite om vad pedagogernas syn på genusuppdraget var. För
det är hos pedagogerna själva förändringen måste starta för att motverka de 
traditionella könsrollerna och könsmönstren. 

I läroplanen (Lpfö 98) står det att pedagogernas sätt att bemöta flickor och pojkar
och vilka krav och förväntningar som ställs på dem formar vad flickornas och 
pojkarnas uppfattning om vad som är kvinnligt respektive manligt. Flickor och 
pojkar ska erbjudas samma möjligheter att pröva och utveckla intressen och 
förmågor utan begränsningar från stereotypa könsroller. Förskolan ska motverka de 
traditionella könsmönstren och könsrollerna (Skolverket, 2010).

Som blivande pedagog anser jag att det är viktigt att behandla alla lika och inte 
utefter vilken könstillhörighet barnen har. Jag vill lyfta frågan om genus och 
jämställdhet då jag under den verksamhetsförlagda utbildningsdelen (VFU) av 
lärarprogrammet upplevde att det ofta glömdes bort ute i verksamheten eller att det 
var fel saker inom genus och jämställdhets arbetet som prioriterades så som 
könsfördelningen av personalen på förskolan, fast att genusuppdraget finns med i 
läroplanen för förskolan. Detta ledde till att jag ville ta reda på mer om 
genusuppdraget i förskolan sett ur pedagogernas synvinkel. Vad pedagogerna ansåg 
att innebörden av arbetet med genusuppdraget men också vilken betydelse arbetet 
har. 
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2 BAKGRUND
I detta avsnitt ges först en begreppsförklaring av relevanta begrepp och därefter en 
genomgång av genus i samhället och genusarbetet i skolans värld sett ur ett historiskt 
perspektiv, dagens arbete med genus och förväntningar på flickor och pojkar.

2.1 Begreppsförklaring
Kön
Begreppet kön är det biologiska könet och den fysiska kroppen, vilket innebär det 
som har att göra med biologin (Helén & Granholm, 2007).

Genus
Genus som begrepp kommer från engelskans gender. Det innebär det sociala och 
kulturella könet en människa formas till. Det innefattar också de egenskaper som 
samhället och människor som lever i samhället tillskriver olika människor beroende
av det biologiska könet (Wedin 2009; Henkel, 2006).

Genus syftar inte till det biologiska könet utan på sådant som är föränderligt. Ett 
genusperspektiv innebär att lyfta fram de idéer och förställningar som finns gällande 
flickigt och pojkigt (Wedin, 2009; Hedlin, 2010).

Jämställdhet
Begreppet jämställdhet handlar om kön. Jämställdhet är ett mål och kan definieras 
som att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
oavsett kön. Jämställdhet brukar man dela in i två olika grupper. Kvantitativ är den 
ena och den innebär att man tittar på antalet, hur många kvinnor, flickor respektive 
män/pojkar det finns representerade i till exempel sagoböcker och i vissa yrken. Den 
andra är kvalitativ och där är innebörden att alla människor ska ha rätt till inflytande 
över sitt liv och kunna påverka det utan att bli begränsad av föreställningar eller 
förväntningar som baserats på könstillhörighet (Hedlin, 2006; Wedin, 2009 och 
Henkel, 2006).

Jämlikhet
Begreppet jämlikhet innebär en bredare syn på jämställdhet och innefattar även 
maktförhållanden som påverkas av etnicitet, sexualitet och religion, vilka syftar på 
likvärdiga villkor för olika grupper (Henkel, 2006; Wedin, 2009).

2.2 Genus genom tiderna
Hedlin (2006) och Tallberg Broman (2002) tar upp att på 1700-talet pratade man 
ibland om den manliga normen som var en symbol för människan. Med detta menar 
man att kvinnan skildes ut och sågs som en avvikelse i jämförelse med mannen.
Detta syntes även i skolans värld som hade haft flera århundranden av köns- och 
klassuppdelning. Där utgick man ifrån att flickor och pojkar var olika och därför 
skulle behandlas olika men även utbildas åtskilda med olika målsättningar. Hedlin 
(2006) poängterar att det inte är förrän på 1920-tal som flickor fick tillträde till 
gymnasieskolan

Mannen som norm innebär att vara idealt i samhället, den outtalade måttstocken som 
alla mäts utifrån. Att männen var normen för samhället speglas speciellt i språket och 
att allt det manliga görs till könsneutralt syns tydligt i dessa två begrepp, människa 
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och tjänsteman. Att mannen görs till norm innebär en värdering där mannen värderas 
högre än kvinnan vilket också innebär att det kvinnliga är något avvikande och 
onormalt som värderas lägre (Hedlin, 2006; Hedlin, 2010 och Henkel, 2006). Hedlin 
påpekar att det är något vi fortfarande kan se i dagens samhälle i form av t.ex. 
kvinnlig läkare eller lärarinna. När man tittar historiskt ansågs förskolläraryrket vara 
ett kvinnoyrke och det fanns fler olika fördomar gällande att män skulle arbeta i 
förskolan, bl.a. en fördom var att det skulle komma negativa kommentarer från 
omgivningen. Andra fördomar som fanns var att männens status skulle påverkas 
negativt i form av t.ex. lägre löner. Att förskolläraryrket har låga löner är fortfarande 
ett faktum men i dag är det stor skillnad på män och kvinnor i form av att männen 
har högre status och högre löner oberoende yrke (Eidevald, 2011; Hedlin, 2006).

För att få in fler män i förskolan införde Norge en handlingsplan under 1990-talet.
Den beskrev vikten av att ha män i förskolan. Handlingsplanen utgår i från att kön 
har en viktig funktion. Denna beskrivning hittar man också i Belgien och Skottland 
(SOU, 2006:75). Hedlin (2006) poängterar att i en utredning visade det sig att 
Sverige inte var jämställt och att kvinnor på olika sätt diskrimineras inom arbetslivet.
På 2000-talet kom frågan om genusperspektiv in i både Norge och Sverige. Det
innebar att det gamla samarbetet inom Norden gällande könssocialisation kom att 
handla om rekrytering av fler män till förskolan men också på vilket sätt 
pedagogerna kunde arbeta med genusperspektiv i sina verksamheter. Det sistnämnda 
var det Sverige valde att satsa på för att få en ökad genusmedvetenhet hos 
personalen. Hedlin (2006) och Hedlin (2010) gör tydligt att Sverige ska sträva efter 
jämnare könsfördelning bland personalen men det får inte innebära att man går ifrån 
de principer som skollagen och läroplanen tydligt beskriver.

Det är den pedagogiska skickligheten som ska vara det viktiga, inte 
könstillhörigheten. Hedlin (2010) tror att detta kan bero på att innan förskolan fick 
sin egen läroplan fanns det inga krav på att arbeta för att motverka de traditionella 
könsrollerna eller att arbeta med jämställdhet mellan flickor och pojkar. Idag ställs
det höga krav på pedagogerna med att de ska ha ett genusperspektiv i sitt arbete. 
Trots nya krav är skolan än idag en könssegregerad arbetsplats där större delen av 
pedagogerna är kvinnor. Detta kan man speciellt se i grundskolan och i förskolan 
(Hedlin, 2010).

2.3 Pedagogers arbete med genus
Idag är det mer än 70 procent av barnen mellan åldrarna ett till fem som är inskriva i
förskoleverksamheten. Detta innebär att förskolan har en viktig roll som 
socialisationsaktör i det svenska samhället men också att pedagogerna i 
verksamheten har ett stort ansvar för att förmedla värdet av jämställdhet och allas 
lika värde (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009).

När jämställdhet kommer upp nämns det ofta att det är få män anställda i förskolan 
som är ett jämställdhetsproblem (Henkel, 2006). Henkel (2006) betonar att fler män i 
förskolan inte automatiskt skulle göra förskolan mer jämställd, snarare tvärtom att de 
traditionella könsrollerna förstärks.

I förskolan är genus något som skapas i interaktion mellan barn och pedagoger. Det 
är barnen själva som är nyskapande och vågar utmana de traditionella mönstren
medan pedagogerna agerar mer könsstereotypt (Ärlemalm-Hagsér & Pramling 
Samuelsson, 2009). Svaleryd (2005) och Eidevald (2011) framhåller att när det 
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handlar om pedagogiskt arbete och i detta fall genuspedagogik och mindre om vad 
det är vi gör och mer om hur vi gör det och varför som är det centrala. 

Eidevald (2009) och Henkel (2006) beskriver att för det ska kunna bedrivas en 
reflekterande genuspedagogik måste pedagogerna känna ett behov av förändring för 
barnens skull och förstå att de är delaktiga i en ständigt pågående process av 
identitetsskapande bland barnen. För att det ska kunna ske en förändring måste
pedagogernas förväntningar på pojkar respektive flickor synliggöras. Arbetet med 
genuspedagogik underlättas om både personalgruppen och barngruppen har en grund 
av trygghet, där är var och en känner sitt eget värde som person och våga vara 
gränsöverskridande gällande de traditionella synsätten och inte fortsätta i de trygga 
vanorna. Det gäller också att alla pedagoger oavsett kön breddar sin egen könsroll i 
både ord och handling (Henkel 2006).

En negativ faktor kan vara ointresserade kollegor och dåligt stöd från ledningen som 
kan leda till att arbetet med jämställdhet och genus blir svårt att genomföra, eftersom
arbetslaget behöver en gemensam plattform både teoretiskt men också praktisk grund
att utgå ifrån gällande sitt arbetssätt (Eidevald, 2011; Henkel, 2006). Eidevald (2011) 
beskriver att när pedagoger i verksamheten svara på hur de arbetar med genus är det 
skillnad på vad de vill göra och utveckla i genus och jämställdhetsarbetet och vad de 
faktiskt arbetar med i verksamheten idag. 

Hedlin (2006) och Hellman (2010) menar att många tror att det är en enkel sak att 
behandla flickor och pojkar lika och att en uppfattning kan vara, för att uppnå 
jämställdhet behöver man bara dela upp med lika många pojkar som flickor. 
Fortfarande kan man se i verksamheten att pedagogerna delar upp gruppen i en flick-
och en pojkgrupp men också uppdelning efter vilken status barnen anses ha av
barnen och pedagogerna.

2.4 Strategier i arbetet med genus
I Eidevalds (2011) studie kom det fram att de vanligaste strategierna pedagoger
använde sig av i arbetet med genus och jämställdhetsarbetet var att ändra 
förhållningsättet gällande hur de tilltalade pojkar respektive flickor. Det var 82 
procent av informanterna som beskrev att de ändrade t.ex. sångtexter så som björnen 
sover till hon istället för han. Detta gjordes för att visa barnen att en björn inte alltid 
var en hanne. En annan sak var att när de skulle beskriva någon eller uppmuntrar 
barnen använde de samma ord för alla och inte ord baserat på könet.

Den andra vanligaste strategin var att ändra på miljön. Här handlar det om att 
analysera vad i verksamheten som kan stärka den rådande genusstrukturen gällande 
lokalerna. Ett arbetslag beskrev att de inte plockade bort något utan bara lade till 
saker i miljön. Detta arbetslag beskrev att om de plockade bort könsstereotypa 
leksaker fanns det inget att vara gränsöverskridande på. Istället valde de att arbeta 
aktivt med att uppmuntra barnen att gå över gränserna. Gällande miljöns utformning 
var den vanligaste trenden att byta namn på de olika rummen t.ex. dockrummet blir 
hemmet (Eidevald, 2011).

Frågor som pedagogerna kan arbeta efter gällande utformningen av miljön är t.ex.
hur lokalen är organiserad och utformad. En annan är vilka bilder/budskap barnen 
möter från det som sitter på väggarna? (Eidevald, 2011; Svaleryd, 2005). En viktig 
sak som både Svaleryd (2005) och Hedlin (2010) betonar är att för arbetet ska kunna 
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ske måste pedagogerna vara medvetna om att det krävs en förändring och se sin 
yrkesroll i ett annat perspektiv.

2.5 Förväntningar på flickor och pojkar
Vad man väljer att kalla flickor och pojkar och på vilket sätt man talar till dem skiljer 
sig åt redan från födseln. Flickor och pojkar beskrivs olika utefter könstillhörighet 
och att pojkar ses som behövande och robusta men även att de får mest talutrymme 
medan flickornas talutrymme var mindre och de beskrevs som självständiga och 
smarta. Detta sätt att tilltala de båda könen innebär att beskrivningen med olika ord
av pojkar respektive flickor börjar mycket tidigt. Det resulterar i att de tidigt får 
förväntningar på hur de ska vara eller bete sig beroende på vilket kön de tillhör 
(Månssons, 2000; Hellman, 2010). Pedagogernas förväntningar på barnen bygger på 
förutfattade meningar om hur pojkar och flickor är beroende på könet och vad som 
uppfattas som maskulint och feminint detta betonar Eidevald (2011) och Henkel 
(2006).

När det gäller vilka förväntningar pedagogerna hade på barnen gällande 
ansvarstagande konstatera Eidevald (2011) att pedagogerna förutsatte att flickorna 
hade ett större ansvarstagande i olika situationer så som påklädning, medan pojkarna 
ursäktades för att inte behöva ta samma ansvar på grund av att man ansåg att 
flickorna hade blivit tränade i detta mer. Eidevalds (2009) studie beskriver att det var 
hela gruppen pojkar som fick hjälp, även de pojkar som egentligen klarade att ta på 
sig själva, vilket resulterande till att alla pojkar utnämndes på gruppnivå att inte klara 
lika mycket som flickorna. 

Det är i bemötandet och samspelet med andra människor som barnen kommer att få 
sin egen uppfattning om vad det innebär att vara pojke eller flicka. Det är utifrån de 
reaktioner och den respons barnen får från pedagogerna som det skapas en tyst 
överenskommelse om vilka positioner barnet kan inta och vilka positioner som är 
lämpliga för endast flickor respektive pojkar. Genom dessa tysta överenskommelser 
kommer barnen börja acceptera detta och ställer sig in i ledet beroende på kön och 
vad som anses vara okej för dem (Svaleryd, 2005; Eidevald, 2009).
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3 SYFTE
Syftet med denna studie är att undersöka pedagogernas syn på genusuppdraget i 
förskolan.

Frågeställningar:

 Vad anser pedagogerna att innebörden av att arbeta med genusuppdraget i 
förskolan är?

 Vilken betydelse har genusuppdraget i förskolan enligt pedagogerna?
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4 METOD
Metodkapitlet är uppdelat i sex olika delar, först en beskrivning av 
undersökningsinstrumentet som användes i studien. Därefter kommer urval, 
genomförandet och databearbetning och därefter en beskrivning av tillförlitlighet. 
Den sista delen i detta kapitel är de etiska förhållningssätt som tagit i beaktning 
genom hela studien.

4.1 Undersökningsinstrument
Studien utgår ifrån kvalitativ forskning som enligt Patel och Davidson (2003) 
innebär att tolka och förstå deltagarnas olika upplevelser. Løkken och Søbstad (1995)
poängterar att det viktigaste i kvalitativa metoder är att målet handlar mer om 
förståelse än förklaring. För att kunna få fram en bredare bild av pedagogernas syn 
på genusuppdraget i förskolan valdes intervjuer som undersökningsinstrument för att
intervjuer kan erbjuda möjligheten för pedagogerna att förmedla sina egna 
erfarenheter i både nutid och i dåtid. Løkken och Søbstad, (1995) och Patel och 
Davidsson, (2003) tar upp att för att få ett utvecklat svar som kräver mer än ja eller 
nej kan man använda sig av öppna frågor och därför utformades intervjuguiden
(bilaga 1) med öppna frågor. Detta val gjordes också för att informanterna skulle få 
chans att formulera sina egna svar och åsikter. Intervjufrågorna var även 
ostrukturerade vilket innebär att den hade ett tema med vissa huvudfrågor. Vid
intervjuerna användes följdfrågor för att hjälpa informanterna att utveckla tankar och 
åsikter, Stukát (2011) betonar att i en ostrukturerad intervju utnyttjas samspelet 
mellan intervjuaren och informanterna med hjälp av följdfrågor.

4.2 Urval
Urvalet bestod av fyra pedagoger i en kommun. Samtliga pedagoger i studien var 
kvinnor, eftersom det enbart arbetade kvinnor på den aktuella förskolan. Dessa 
informanter valdes på grund av tidigare kontakt genom VFU-placering.

4.3 Genomförandet
Innan undersökningen påbörjades kontaktades informanterna för att ges information 
om studien och de tillfrågades om de ville medverkar i den, vilket alla gav sitt 
medgivande till. Därefter skickades missivbrev (bilaga 2) och intervjuguiden (bilaga 
1) ut till alla pedagoger genom mail. Det medskickade missivbrevet beskrev studien
syfte och att allt deltagande var frivilligt. Sedan bestämdes dag och tid för 
intervjuerna via mail med varje informant. Intervjuerna beräknades ta ca en timme. 
Lantz (2007) betonar att ett vanligt fel intervjuaren gör är att missbedöma 
tidsramarna och att det är viktigt att det finns tillräckligt med tid avsatt. Alla 
intervjuerna i studien kunde hålla den beräknade tidsramen som hade beräknats 
innan.
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4.4 Databearbetning
Kvalitativa intervjuer skriver man ofta ut och i en transkriptionsprocess kan det ske 
en påverkan på underlaget för analysen (Enligt Patel & Davidsson, 2003). 
Bearbetningen av intervjuerna inleddes med att lyssna igenom alla ljudupptagningar
för att sedan transkribera dem så ordagrant som möjligt. Därefter lyssnades 
materialet igenom en gång till för att vara helt säker att inget hade missats, Trost 
(2010) tar upp att en fördel gällande ljudupptagning är att man kan lyssna 
upprepande gånger efteråt.

Därefter lästes det nedskriva materialet igenom flera gånger och viktiga delar ströks
under i de olika intervjuerna för att sedan kunna kategorisera och sortera materialet.
Detta gjordes för att kunna sortera det som var relevant men också för att kunna 
plocka bort delar som inte handlade som studiens syfte. Genom att bortse från 
mindre intressanta delar kan mycket tid sparas (Stukát, 2011).

Ett exempel på en kategorisering var påverkande faktorer. Denna ansågs viktig då 
alla pedagoger betonade flera gemensamma delar en var föräldrarna. En annan 
kategorisering blev arbetet med genus och jämställdhet på grund av att alla beskrev 
hur deras arbete i fungerade gällande t.ex. planering av aktiviteter men även 
pedagogernas syn på genus och jämställdhet.

4.5 Tillförlitlighet
Tillförlitlighet i en kvalitativ studie påverkas inte bara av datainsamlingen utan hela 
forskningsprocessen påverkar studiens trovärdighet och tillförlitlighet (Patel &
Davidsson, 2003). I detta fall var fokus för studien att försöka förstå informanternas 
upplevelser och deras sätt att resonera och därför valdes en kvalitativ studie. Trost 
(2010) beskriver att en kvalitativ studie skulle vara den mest lämpligaste att göra när 
det är upplevelser som ska undersökas.

I studiens urval av informanterna valdes fyra pedagoger i samma kommun eftersom
syftet med studien inte var att generalisera utan att undersöka pedagogernas
upplevelser och de fyra informanternas svar gav tillräckligt med material till studien. 
Gällande undersökningsinstrumentet valdes intervjuer med öppna frågor för att 
informanterna själva skulle få utrycka sina tankar och åsikter. En nackdel med öppna 
frågor som Stukát (2011) betonar är att informanterna måste vara motiverade och 
intresserade att svara. Genom att frågorna ställdes i samspel med intervjuaren i form 
av följdfrågor blev informanterna motiverade att svara.

Ett alternativ till intervjuer som undersökningsinstrument hade varit enkät för att 
kunna få en bredare bild över pedagogernas syn på genusuppdraget i förskolan. Detta 
övervägdes men då intresset inte låg i att kunna generalisera ansågs intervjuer som 
ett bättre undersökningsinstrument. En annan synpunkt som togs upp var också att 
genom intervjuerna behövdes det inte så många informanter för att kunna få 
tillräckligt med material till studien. Vilket kunde vara ett problem med enkät i form 
av och att får in tillräckligt många besvarade enkäter med utvecklade svar ansågs 
svårt på grund av tid och storlek på kommunen. 

Under Intervjuerna användes en ljudupptagare. Detta gjordes för att kunna 
kontrollera trovärdigheten i studien genom att lagra verkligheten och med genom det 
kunna göra registreringar som kunde ha fallit bort utan inspelningarna. 
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4.6 Etiska övervägande
I studien togs det hänsyn till Vetenskapsrådets grundläggande krav på forskning som 
är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet
(Vetenskapsrådet, 2002).

Informationskravet innebär att informanterna ska ha fått information om studiens 
syfte, att deltagandet är frivilligt och att medverkan i studien kan avbrytas när som 
helst (Vetenskapsrådet, 2002). Med intervjufrågorna följde ett missivbrev (bilaga 2)
med information gällande studiens syfte och gällande att allt deltagande var frivilligt. 
Detta informerades också om vid intervjuernas början.

Samtyckeskravet handlar om att samtliga informanter ska ge samtycke till sin 
medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Detta skedde genom telefon och mail 
där alla fick ge sitt samtycke.

Konfidentialitetskravet framhåller sekretessen som säkerställer att informanterna i 
studien är skyddade genom att inga uppgifter utelämnas till obehöriga och att 
deltagarna självständigt bestämmer hur länge eller på vilka villkor de ska delta 
(Vetenskapsrådet, 2002). I missivbrevet (bilaga 2) som informanterna fick blev de 
informerande om att det som kom fram under intervjuerna bara skulle tas del av 
intervjuaren för att sedan raderas och att inga namn skulle finnas med i studien.

Nyttjandekravet handlar om att den insamlade datan endast får användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Detta informerades också om genom 
missivbrevet (bilaga 2), att materialet endast används i denna studie.
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5 RESULTAT
I detta kapitel redovisas intervjuanalyserna av pedagogernas upplevelser om 
genusuppdraget i förskolan. Resultatkapitalet är uppdelat i fyra kategorier, tolkningar 
av begreppen genus och jämställdhet, arbetet med genus och jämställdhet, 
genusuppdragets betydelse och påverkande faktorer. Informanterna kommer 
benämnas pedagogerna igenom hela avsnitten och citaten vara utan referenser på
grund av att det inte bedömdes ha någon betydelse för resultatet.

5.1 Tolkningar av begreppen genus och jämställdhet
Pedagoger beskrev begreppet genus, att det var manligt och kvinnligt. En pedagog 
ansåg att det också handlade om könstillhörighet både fysiskt och socialt. Det gäller 
även vad man väljer att göra för aktiviteter.

Kvinnan står vid spisen och mannen är ute och hugger ved. För om jag inte 
tycker att det är roligt att hugga ved då gör jag inte det som kvinna.  Men detta 
kan bero på att när jag själv var ung fick man ju höra av generationen innan att 
det var kvinnan som skulle vara hemma och laga mat.

Med detta menade pedagogen att det är vad vi har fostrats till och vilka 
familjeförhållande man kommer ifrån och är uppfostrad i. Men också vilka 
värderingar man har fått med sig från de tidigare generationerna i familjerna. En 
annan avgörande faktor är individers olika intressen som påverkar vilken roll man 
väljer eller aktivitet man väljer att göra.

Gällande begreppet jämställdhet tolkade pedagogerna att det handlade om allas lika 
värde och att efter intresse och förmåga prova på vad de senare i livet vill arbeta 
med.

Vi försöker at alla ska få prova på samma saker och att inte pojkarna ska göra en 
sak och flickorna en annan. Utan att alla få prova de man är intresserad av att 
jobba med.

Pojkar och flickor ska kunna få vara prinsessor, hjältar eller vad de vill oavsett kön. 
Alla ska få möjlighet att pröva allt i livet utan att det ska finnas några begränsningar.
Att könet inte ska vara en begräsning av två olika världar utan att välja det man som 
individ anser vara intressant oavsett vilken ”sida” det anses tillhöra.

Oavsett om man är tjej eller kille och vill bli bilmekaniker eller dansare ska man 
inte behöva höra att man hamnat fel på grund av sitt kön. 

En pedagog lyfte fram värdegrunden, att det är basen i förskolans värld och att det 
handlar om att alla ska bli sedda för den de är och inte för vad eller hur de borde 
vara. Pedagogen framhöll också att alla barnen ska ha samma skyldigheter och att det 
inte ska vara baserat på om man är pojke eller flicka.
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Idag har man lite mer rättigheter i samhället gällande vad som anses vara okej 
för flickor och pojkar få göra utan att ses som annorlunda. Men detta gäller även 
att de ska ha samma skyldigheter i samhället. Detta tar ju värdegrunden som vi 
inom skolans värld ska förhålla oss till.

Att värdegrunden som pedagogen lyfter fram finns gör att arbetet med genus och 
jämställdhet blir lättare och att flickor och pojkar ska har samma rättigheter i skolans 
värld men också att de har samma skyldigheter. Att ett fel beteende ska innebära 
samma tillrättelse för båda oavsett kön.

5.2 Arbetet med genus och jämställdhet
Samtliga pedagoger ansåg att arbetet med genus och jämställdhet innebar att 
pedagogernas ansvar var att utforma verksamheten efter skapande och utmanande 
miljöer som gynnar både flickor och pojkar. Flera av pedagogerna framhöll 
pedagogiken Reggio Emilia där arbetet med denna pedagogik beskrevs som en 
pedagogik där man ska se varje individ och utgå från dennes tankar och idéer vid 
planeringen och utformningen av verksamheten, vilket innebar att det inte gjordes 
någon skillnad på pojkar och flickor i arbetet.

Att vi pedagoger ska arbeta och visa hur allt fungerar så att de inte väljer bort 
vissa aktiviteter eller saker på grund av att de inte vet hur de fungerar. Det jag 
menar är att flickor ska kunna pojk saker och tvärtom och detta är vårt ansvar.

Detta beskriver en pedagog som en central punkt i arbetet gällande genus och 
jämställdhet. Om man är osäker på vissa delar kan det innebära att man undviker 
dem och gör det man brukar och kan, till exempel att flickorna också får lära sig 
datorer eller annan teknik som räknas som pojksaker. Genom att arbeta aktivt med 
detta menade denna pedagog att de traditionella könsrollerna skulle motverkas.

Två pedagoger framhöll att det var viktigt att bli medveten om sitt eget beteende 
gällande både sitt bemötande men också i språket. Pedagogerna förklarade att sätt de 
använde språket i barngruppen och vilken betydelse det hade för arbetet med genus 
och jämställdhet. De framhöll också att hela arbetslagets syn på genusuppdraget hade 
en stor inverkande faktor.

Att personalen har samma synsätt på arbetet med genus är bra och för att se om 
det är så, tänker jag att någon undersökning hade varit bra att göra i arbetslaget 
eller på verksamheten.

Detta kunde man ta reda på genom observation inom arbetslaget för att sedan 
analysera sitt bemötande och sättet man pratade med flickor respektive pojkar. 
Genom detta ansåg pedagogerna att de själva blir medvetna om sitt förhållningsätt
och att det i sin tur kunde återge ett synsätt till barnen att alla ska behandlas lika.
Dessa två pedagoger ansåg också att det var en betydelsefull del i arbetet med genus 
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att arbetslaget hade en gemensam grund att stå på, vilket innebar att personalen 
arbetade utefter samma mål och hade samma synsätt på genus och jämställdhet.

När pedagogerna gick frågan hur de tänkte på genusuppdraget i sin planering. Var 
svaren blandade och från en början svarade nästan alla att det inte fanns något aktivt 
tänkande på detta utan de återkom till Reggio Emilio pedagogiken, att det handlade 
om intressen.

Nja inte själva aktiviteten mer än att ska få göra allt men man kanske tänker på 
att anpassa någon aktivitet som innehåller olika rörelse så pojkarna får springa av 
sig alla myrorna de har för de har mer av den varan.

Med detta menade denne pedagog att pojkarna hade mer behov av att röra sig mer än 
flickorna, ett exempel var för att pojkarna skulle klara av att sitta stilla vid 
matstunden behövde pojkarna röra på sig mer än flickorna. Det var även en pedagog 
som tog upp att idrottshallen var ett bra ställe att aktivera pojkarna. Hon menade att 
pojkar i förskolan har mycket i kroppen som behövs springas ut. 

När det gäller könsfördelningen i verksamheten och arbetet ansåg alla pedagoger att 
det hade sett annorlunda ut i arbetet om det funnits fler män. De ansåg att kvinnor 
och män tänker på olika sätt.

Om det hade varit fler män hade det kanske varit lite mindre omsorg och lite mer
praktiskt tänker jag. De är så få män så man vet inte hur de hade fungerat, jag har 
aldrig jobbat med någon man på alla mina år. Däremot tänker väl männen på ett 
annat sätt än vi kvinnor och att de hittar andra lösningar på saker än vi kvinnor.

På detta sätt tänkte flera av pedagogerna att männen skulle nog bidrar med fler 
praktiska saker som de som kvinnor inte prioriterade så högt, så som fotboll eller att 
snickra. Genom att anställa fler män i verksamheten hade pojkarna fått fler 
aktiviteter att välja mellan och det hade varit lättare att arbeta med Reggio Emilia 
pedagogiken gällande pojkarnas intressen.

Pedagogerna ansåg att det var viktigt att pojkar som inte får se eller träffa sin pappa 
så ofta behöver en manlig förebild att se upp till, vilket i dagsläget är svårt när yrket 
är så kvinnodominerat. Därför ansåg de att fler män i verksamheten hade varit en 
fördel för pojkarnas utveckling som individer.

5.3 Genusuppdragets betydelse
Grunden som alla de tillfrågade hade gällande betydelsen av genusuppdraget var att 
barnen ska se att alla är lika värda och kan lika mycket och att alla hade samma 
rättigheter men även samma skyldigheter oberoende på vilket kön man tillhörde.
Pedagogerna tog också upp att synen på vad som är manligt respektive kvinnligt 
skulle utmanas.

Tjejer kan byta däck och killar stå i köket så är det hemma hos oss.



15

Pedagogen menade att det är viktigt att själv visa barnen att de traditionellt färdiga 
bilderna som många av barnen redan har med sig i tidig ålder inte är den enda vägen 
att gå. Genom att lära barnen att de har rätt till allt och att ingen kan hindra dem på 
grund av kön. För att uppmärksamma barnen att de traditionella könsrollerna inte är 
det enda alternativet utan att man kan vara gränsöverstigande. Följande uttryck sade 
en pedagog att hon försökte ha som grundtanke i sitt arbete för att få en betydelse i 
det hon gjorde.

Du är du för du är du

Arbetet med allas lika värde och att det viktigaste de lärde barnen under tiden på 
förskolan var just att du är du och du duger som du är vare sig du är flicka eller 
pojke. Barnen skulle utvecklas och växa som individer gällande deras självkänsla 
och självförtroende.

Två pedagoger ansåg att det var för samhället som arbetet med genus var viktigt, för 
det är i förskolan grunden läggs och genom arbete med genusuppdraget ändrar man 
förhoppningsvis synen på manligt och kvinnligt och att alla har samma rättigheter.
Detta i sin tur leder till att barnen för vidare denna syn på att alla ska behandlas lika 
och erbjudas samma villkor i samhället.

Männen är normen i samhället just nu. T.ex. de flesta cheferna, åklagare m.m. är 
män men arbetar vi aktivt med genusuppdraget och vissa att alla har samma 
rättigheter och möjligheter kan det bidrar till att synen långsamt förändras.

Pedagogerna menar också att genom detta kommer samhället också att ändras med 
tiden till ett mer jämställt samhälle där alla har samma rättigheter vare sig man är 
kvinna eller man. 

5.4 Påverkande faktorer
Att det fanns faktorer som påverkade arbetet med genus och jämställdhet ansåg alla 
pedagoger. Största faktorn var föräldrarna. Gällande detta beskrev alla att de någon 
gång under sin tid som förskollärare hade fått höra specifikt från pojkarnas föräldrar 
att deras son inte fick använda klänning i förskolan.

Föräldrar blir oroliga och uttrycker att deras pojk inte få har klänning och detta
är oftast papporna som utrycker detta.

Att ha klänning ansågs som kvinnligt och var därför ett avvikande beteende hos 
pojkarna, var ett argument från föräldrarna. Pedagogerna beskriver att i situationer
som precis nämndes har pedagogerna upplevt att deras yrkesskicklighet ifrågasätts.

Den andra stora faktor som de flesta av pedagogerna tog upp var samhället och hur 
samhällets tysta påverkningar gav en negativ syn på arbetet kring genus. Med det 
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tysta påverkningar menade pedagogerna färgkoderna, som till exempel i 
leksakskatalogerna att rosa tillhör flickorna och att de blåa sidorna var pojkarnas.

Rollfigurer i TV- världen är ett exempel där pojkarna får vara hjältar och aktiva. 
Hur ska jag kunna kritiskt granska dessa?

En pedagog tog upp att teknikens framväxt hade en stor påverkan men så även att 
hennes ålder var en biverkning. Det hon menade var att hon inte själv hade barn i 
denna ålder och på det sättet hade svårt att hänga med i barnprogrammens 
utveckling.

Ett hinder är att inte själv har några barn i denna ålder. Detta gör att man inte vet 
vad alla gubbar och rollfigurer stå för och jag kan inte kritiskt granska 
innebörden i programmen som barnen aktivt pratar om och leker rollekar av.

Hon betonade att arbetet fortfarande skulle utgå från barnens intresse vilket var svårt 
på grund av att hon inte visste vad rollfigurerna stod för i serierna gällande negativ 
kvinnosyn eller andra ställningstagande.
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6 DISKUSSION
Detta kapitel tar upp det mest intressanta delarna från resultatet och bakgrunden som 
väckts under arbetes gång. Kapitlet innehåller tre rubriker, Arbetet med genus och 
jämställdhet, Påverkande faktorer i arbetet med genusuppdraget och
Genusuppdragets betydelser vars innehåll besvarar studiens två frågeställningar. 

6.1 Arbetet med genus och jämställdhet
Samtliga pedagoger ansåg att arbetet med genus och jämställdhet handlade om deras 
ansvar gällande att utforma verksamheten så den gynnade både pojkar och flickor. 
Pedagogernas ansvar med att förmedla vikten av detta arbete med jämställdhet och 
allas lika värde vilket är något som Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson 
(2009) betonar som en viktig del i verksamheten i sin studie att ansvaret ligger på 
pedagogerna att genusuppdraget värde förmedlas till barnen.

I studiens resultat framkom det att pedagogerna ansåg att de såg varje individ och 
planeringen av verksamheten skedde efter individernas intresse. Däremot när frågan 
konkret kom upp gällande planeringen av aktiviteterna utifrån ett genustänk menade 
pedagogerna att det inte fanns något aktivt tänkande på genusuppdraget i 
planeringen, för att sedan komma in på att det är bra om pojkarna fick möjlighet till 
att springa av sig alla myror de hade i kroppen. Detta kan innebära att pedagogerna 
säger att de jobbar med genusuppdraget men deras arbete visar något annat. Eidevald 
(2001) menar att ofta när pedagoger ska beskriva sitt arbete gällande genus är det 
skillnad på vad de vill göra och vad pedagogerna faktiskt jobba med idag.

I resultatet framkom att en pedagog menade att genom att visa flickorna hur till 
exempel teknik och datorer fungerar motverkar det de traditionella könsmönstren. 
Detta kan betyda att teknik och datorer är något som pojkar kan och genom att lära 
flickorna detta arbetar man med genusuppdraget. Pedagogens uttalande motstrider 
Eidevald (2011) och Henkel (2006) att det är just pedagogernas förväntningar på 
barnen utefter deras kön som kommer att forma vad det kommer att uppfatta som 
manligt respektive kvinnligt. Utifrån pedagogernas antagande kan man tolka det som 
att pojkar och flickor inte har samma intresse och man tilldelar intressena beroende 
på vilken grupp de tillhör, gruppen pojkar eller gruppen flickor. Vilket är något 
Månsson (2000) och Hellman (2010) betonar är en vanlig sak i förskolan att använda 
sig av vid till exempel planering av verksamheten. Att det är flickorna som ska ändra 
på sig och lära sig nya saker medan pojkarna är det ”normala”. Detta är något man 
kan jämföra med Hedlin (2006) och Hedlin (2010) att männen är måttstocken som 
alla ska mätas utifrån och att det är det manliga som är könsneutralt och att 
kvinnorna något avvikande därför ändrar man på flickorna/kvinnorna för att genom 
detta tror att det ska motverka de traditionella könsrollerna.

6.2 Påverkande faktorer i arbetet med 
genusuppdraget

Arbetet gällande genus och jämställdhet var att alla pedagoger ansåg att arbetet hade 
sett annorlunda ut om det hade varit en annan könsfördelning i förskolan. 
Pedagogerna ansåg att fler män i verksamheten hade lett till mindre omsorg och mer 
praktiskt arbete och ett helt annat tankesätt. Det kan betyda att att pedagogerna anser 
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att genom att fler män kommer in i verksamheten är det nytänkande och utmanande 
av de traditionella könsmönstren. Detta motstrider Ärlemalm-Hagsér och Pramling 
Samuelsson (2009) att det är barnen som är nyskapande och vågar utmanar de 
traditionella mönstren medan pedagogerna agerar mer könsstereotypt. Pedagogerna 
tog upp att genom att det kom fler män skulle det vara lättare att arbeta efter barnens 
intresse, specifikt pojkarnas. Med detta menade pedagogerna att männen skulle 
prioritera andra saker än vad kvinnor gjorde så som fotboll eller att snickra. Detta är 
något Henkel (2006) ställer sig emot då antalet män i verksamheten inte automatiskt 
påverkar genus och jämställdhetsarbetet i rätt riktning utan snarare tvärt om att de 
traditionella könsrollerna förstärks. 

Pedagogerna betonade också att fler män i verksamheten hade haft en stor betydelse 
för pojkarna som inte träffade sin pappa så ofta och på detta sätt kunde få en manlig
förbild att se upp till. Pedagogernas uttalande kan man tolka som att pedagogerna 
ansåg att pojkarna var i mer behov av en manlig förebild än flickorna på grund av att 
yrket är så kvinnodominerat vilket kan tolkas som att flickorna har de kvinnliga 
pedagogerna som förbilder. Hedlin (2006) och Tallberg Bromman (2002) beskriver
att man utgick att flickor och pojkar var olika och därför behövde behandlas olika. 
Synsättet som pedagogerna talar om beskriver Hedlin (2006) och Tallberg Bromman 
(2002) att det är ett synsätt från 1700-talet och Hedlin (2010) betonar att man inte 
kan ifrån gå de principer som skollagen och läroplanen tydligt beskriver gällande 
arbetet för att motverkar traditionella könsrollerna eller med jämställdhet mellan 
flickor och pojkar för att får in fler män i verksamheten. Vilket kan tolkas som att 
pedagogerna agerar könsstereotypt och att i detta fall blir barnen som våga utmana 
de traditionella könsmönstren vilken är något Ärlemalm- Hagsér och Pramling 
Samuelsson (2009) beskriver att genus ska skapas i interaktion mellan barn och 
pedagogerna men här kan det tolkas som att det inte sker. 

Arbetslaget och ledningen var två faktorer som pedagogerna i studien tog upp och 
ansåg som viktiga i arbetet. Pedagogerna menade att ha en gemensam grund att stå 
på och att personalen arbetade utefter samma mål och hade liknade synsätt på genus 
var grunden. Detta bekräftar Eidevald (2011) och Henkel (2006) i sina studier att 
ointresserade kollegor och dåligt stöd av ledningen kan leda till att arbetet kring 
genusuppdraget blir svårt att genomföra eller bort glömt. För att det både teoretiskt 
och praktiskt ska bli ett genomförbart arbete måste det finnas en gemensam grund.

För att pedagogerna skulle kunna få en gemensam grund framhöll de att personalen 
måste blir medvetna om sitt eget beteende gällande att till exempel prata med pojkar 
respektive flickor. Ett sätt kunde vara att observera varandra och genom detta 
motverka de traditionella könsrollerna. Vilket kan betyda att man måste utarbeta 
olika strategier för att andra sitt beteende och arbete med genus. I Eidevalds (2011) 
forskning framkom det att det finns fler olika strategier att använda sig av, men den 
vanligaste strategin i arbetet med genus och jämställdhet är språket, hur man tilltalar 
flickor respektive pojkar. I studien kunde man se att den strategin man valde sig av 
var just språket.

En strategi skulle kunna vara att arbeta för en annan könsfördelning i verksamheten 
men detta är något som inte är en uttalad strategi utan ett önskande av pedagogerna i 
arbetet med genus. Det skulle kunna tolkas som att fler män i verksamheten hade 
kunnat leda till högre status för yrket men också högre löner vilket Henkel (2006) tar 
upp att männen är normen och värderades högre vilket ledder in på om yrket hade 
varit mansdominerat hade det varit lika viktigt att få in fler kvinnor i verksamheten?
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I studien framkom det också att samhället och föräldrarna var två stora påverkande 
faktorer i arbetet med genus i form av samhällets tysta påverkningar så som 
färgkoderna i leksakskatalogerna. Medan föräldrarna, speciellt pojkarnas föräldrar,
menade att deras pojkar inte kunde ha klänning. Detta kan tolkas att man inte tillät 
killarna vara gränsöverstigande för detta ansåg som något onormalt. Att pojkar och 
flickor får bete sig olika beroende på vilket kön de tillhör är något Hellman (2010) 
och Eidevald (2011) beskriver börjar redan vid födseln i form av på vilket sätt vi 
tilltalar barnen utefter kön och att där börjar förväntningarna på hur de ska vara och 
bete sig. Det är i bemötandet och samspelet med andra människor och utifrån deras 
reaktioner och den respons barnen får från de vuxna som skapar tysta 
överenskommelser. För vad endast flickor respektive pojkar få inta för positioner 
som anses vara lämpliga utefter deras kön och att genom detta menar Svaleryd 
(2005) och Eidevald (2009) att barns uppfattningar kommer formas och att barnen 
kommer att acceptera dessa förbestämda beteenden. Därefter ställer sig barnen in i
det ledet beroende på kön och vad som anses vara okej för dem. Vilket kan tolkas 
som att det är samhället och de vuxna som motarbeta själva arbetet med genus 
genom att det är samhället som framhåller de traditionella könsmönstren i form av 
oskrivna regler.

6.3 Genusuppdragets betydelser
I studien framkom det att pedagogerna ansåg att det var viktigt att själva visa barnen 
att de traditionellt färdiga bilderna som många av barnen har, att detta inte var den 
enda vägen att gå.  En pedagog sa att en tanke som hon försöker ha igenom allt 
arbete var att du är du och du duger som du är, men också att barnen skulle utvecklas
och växa som individer gällande sin självkänsla och självförtroende. Man kan tolka 
det som att det är barnens utveckling av sig själva som är vinningen av 
genusuppdraget i förskolan, vilket Eidevald (2009) och Henkel (2006) beskriver för 
att det ska kunna ske en förändring måste pedagogerna förstå att det är en pågående 
process av identitetsskapande bland barnen.

6.4 Fortsatta studier
Ett förslag är att fortsatta studier är jämföra olika förskolor inom kommunen och se 
om det finns någon skillnad mellan förskolorna. En annan vinkling är om att se om
det hade varit män med i studien om resultatet hade blivit det samma eller fått en 
annan vinkling. Att kolla om det pedagogerna beskriver med arbetet gällande 
genusuppdraget i intervjuer överensstämmer med vad de egentligen gör och då också 
använda sig av observationer undersökningsinstrument.
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Bilaga 1

LÄRARPROGRAMMET

Intervjuguiden:

 Vad tänker du på när du hör begreppet genus?

 Vad tänker du på när du hör begreppet jämställdhet?

 Hur tolkar du de mål som gäller jämställdhet och genus i läroplanen (Lpfö 98)?

 När du planerar aktiviteter på din avdelning på vilket sätt tänker du på 
genusuppdraget?

 Vilka möjligheter respektive hinder anser du det kan finnas i arbete med genus?

 På vilket sätt hade arbetet kunnat se annorlunda ut om det varit en annan 
könsfördelning i verksamheten? 

 Hur togs genus och jämställdhet upp under din utbildning?

 Varför tror du att genus och jämställdhet finns med i förskolans uppdrag?

 Hur anser du arbetet med genusfrågorna kan vara viktiga för barnen? 

 Vad kan det finnas för påverkande faktorer i arbetet med genus?
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Bilaga 2 

LÄRARPROGRAMMET

Hej!

Jag heter Emma Jonsson och studerar till förskollärare på Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag är 
nu på den sista delen i min utbildning som är examensarbetet. Syftet med min studie är att 
undersöka pedagogernas syn på genusuppdraget i förskolan. Undersökningen kommer att 
genomföras i form av intervjuer. Frågorna till intervjun kommer du att få ta del av innan för 
att du ska ha möjlighet att förbereda dig. Under intervjuerna kommer jag använda mig av en 
ljudupptagare i form av en telefon. Ljudupptagningen kommer sedan att transkriberas. 
Resultatet av undersökningen hoppas jag kommer vara ett litet bidrag till forskningsområdet 
kring genusuppdraget i förskolan. 

Jag stödjer min undersökning på Vetenskapsrådets allmänna krav på forskning. Detta innebär 
att undersökningen är helt frivilligt och att du har rätt att avbryta din medverkan när som helst 
under studien. Det insamlande materialet som i detta fall är en ljudupptagning är det endast 
jag som kommer ta del av för att sedan radera den. Du kommer under hela studien vara helt 
anonym.

Om du har frågor angående intervjuerna eller vill ta del av mitt examensarbete när det är 
färdigt är du välkommen att höra av dig till mig.

Tack på förhand för din medverkan!

Emma Jonsson

076-xxx xxxx

xxxxx@student.lnu.se


