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Abstract 
Förskolans styrdokument är överens om att de grundläggande demokratiska 

värderingarna ska vara grunden i förskolans verksamhet. Diskrimineringsombudsmannen 

säger att det ska finnas en plan för att skapa främjande insatser och förebygga 

diskriminering och kränkande behandling, planen utgår från diskrimineringsgrunderna. 

Genom normkritik ges förskolläraren kunskap och detta beskrivs som en grund i ett 

framgångsrikt likabehandlingsarbete. Genom normalisering utvecklar förskolläraren ett 

normkreativt förhållningssätt. Förhållningssättet hos förskolläraren påverkar barnens roll 

i likabehandlingsarbetet. Barnen ges inflytande och delaktighet i likabehandlingsarbetet, 

det är förskollärarens ansvar. Syftet med detta arbete var att undersöka hur förskolläraren 

implementerar likabehandlingsplanen i den pedagogiska verksamheten. Implementering 

av likabehandlingsplanen kräver medvetenhet.  Studien utgick från intervjuer med 

verksamma förskollärare. Intervjuerna undersökte betydelsen av likabehandlingsplanen, 

barnens delaktighet och hur den systematiska dokumentationen genomförs. 

Förhållningssätt och arbetssätt blev kärnan i resultatet. Likabehandlingsarbetet kräver 

kunskap om samhällets utveckling, stöd från förskolechef, planering, kreativitet och 

vidgande av normer. 
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Inledning 

Diskrimineringsombudsmannen (2015) beskriver ett framgångsrikt likabehandlingsarbete som 

systematiskt, långsiktigt, kontinuerligt och målinriktat. “Likabehandlingsarbetet ska genomsyra 

hela verksamheten och avspeglas i de vardagliga rutinerna, planerade aktiviteter och 

personalens förhållningssätt. Alla som berörs av verksamheten ska involveras i 

likabehandlingsarbetet” (Diskrimineringsombudsmannen, 2015, s 12). 

Förskolläraryrket är komplext och det behövs kunskaper inom flera områden men under 

utbildningen gås inte allt igenom. Ett av dessa är likabehandlingsarbetet som inte får så stort 

utrymme under utbildningen utan lärs under arbetet som förskollärare, trots det så beskriver 

Diskrimineringsombudsmannen (2015) att de som är verksamma inom förskolans verksamhet 

ska ha kunskap om likabehandlingsarbetet. Ett arbete för likabehandling är det viktigaste 

förskolläraren gör i förskolan och därför undersöker studien hur detta arbete kan och ska 

genomföras. För att få kunskap om hur likabehandlingsplanen implementeras i förskolan, 

genomfördes intervjuer med verksamma förskollärare under olika förskolechefer inom samma 

kommun. 

Förskolan vilar på demokratisk grund och ska verka för att utveckla barns förståelse och respekt 

för de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde (Skolverket, 2016). 

Diskrimineringsombudsmannen beskriver att likabehandlingsplanen ska genomsyra hela 

förskolans verksamhet och att barnen ska var en del i arbetet: “Att uppmuntra delaktighet är 

också ett sätt att aktivt främja lika rättigheter och förebygga diskriminering och kränkande 

behandling. När till exempel barnen får vara delaktiga i att utforma förskolans aktiviteter och 

påverka sitt eget handlingsutrymme ger det positiva effekter på barnens syn på förskolan.” 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2015, s 9). 

Salmson och Ivarsson (2015) skriver om hur det ingår i likabehandlingsplanen att beskriva 

barnens delaktighet i det främjande arbetet. Det ska beskrivas hur barnen har uttryckt sina 

åsikter och tankar, därför är det också viktigt att barnen är delaktiga. Med studien vill vi 

undersöka förskollärares förhållningssätt och arbetssätt och om barnen har möjlighet till 

inflytande och delaktighet i likabehandlingsarbetet. I Skollagen (2010:800) står att alla som 

verkar inom bland annat förskolan ska motverka alla former av kränkande behandling och 

främja de mänskliga rättigheterna.  
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Bakgrund 

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning och annan litteratur som är relevant för vår studie. 

Först redogörs för förskolans styrdokument och vidare redogörs för litteratur, granskning och 

forskning inom ämnet. Vi har valt att dela upp bakgrunden i olika teman där rapporter och 

styrdokument stödjer forskning och litteratur. Hur forskning och litteratur sökts fram redovisas 

i bilaga 3. 

Förskolans styrdokument 

Skollagen (2010:800) är tydlig med att de som verkar inom förskolan ska ha ett förhållningssätt 

som utgår från de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) belyser att ett etiskt förhållningssätt ska prägla 

förskolans verksamhet enligt värdegrunden, detta kräver medvetenhet hos den vuxna och 

dennes påverkan i barnets utveckling och lärande. De grundläggande värderingarna ska 

tydliggöras i den dagliga verksamheten och hållas levande för att verksamheten ska ge en grund 

i ansvar och intresse för demokratiska former hos barnet. Förskolan ska vara en del i att utveckla 

barnens sociala färdigheter, främja allsidiga kontakter och vara skolförberedande. 

Eriksson (2015) beskriver hur förskolläraren får allt större ansvar tilldelat i läroplanen allt 

eftersom den revideras. Ansvar som tidigare har legat på arbetslaget har flyttats till 

förskolläraren. Till exempel är det förskollärarens ansvar att se samvaron i barngruppen och att 

normer utvecklas. 

Plan mot kränkande behandling och diskriminering 

I Skollagen (2010:800) anges det att är det huvudmannens ansvar att det i förskolan upprättas 

en plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Planen ska innehålla en 

beskrivning av vilka åtgärder som ska påbörjas eller genomföras under kommande läsår. En 

utvärdering ska göras där det framgår hur åtgärderna har genomförts. Enligt 

Diskrimineringsombudsmannen (2015) ska det fortlöpande arbetas med aktiva åtgärder och 

genom dessa skapa främjande insatser och förebygga diskriminering. Det är huvudmannens 

ansvar att skapa möjligheter till kompetensutveckling som leder till kunskap om arbete med 

diskriminering och kränkande behandling. Henkel och Tomičić (2009) understryker att planen 

för kränkande behandling ska innehålla konkreta mål och att den ska följas upp och utvärderas, 

minst en gång per år.   
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Genom ett främjande arbete utifrån diskrimineringsgrunderna, som är kön, könsidentitet eller 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning samt ålder, kan barnens förutsättningar till lika rättigheter och lika möjligheter 

förstärkas, detta oberoende av om barnet är innanför eller utanför normer (Diskrimineringslag 

2008:567; Salmson & Ivarsson, 2015). Diskriminering beskrivs i Diskrimineringslagen (2008) 

som att någon missgynnas eller kränks och att denna behandling sätts i samband med någon av 

de sju diskrimineringsgrunderna. Salmson och Ivarsson (2015) menar att trots att 

styrdokumenten ska styra förskolans verksamhet, upplevs de abstrakta och avlägsna. Att främja 

och förebygga diskriminering och kränkande behandling handlar om att barnen ska få uppleva 

att de är lika mycket värda och att de ska få utvecklas utan att begränsas av normer, vilket är ett 

lagstadgat krav. Syftet med likabehandlingsplanen är att den ska hjälpa skolan och förskolan 

och planen ska ses som ett stöd och som hjälp i den dagliga verksamheten. 

Planerna mot kränkande behandling och diskriminering skrivs ofta ihop, och i många fall kallas 

det för likabehandlingsplan och det är så vi kommer att benämna det i denna uppsats. 

Barnens inflytande 

Barnen har en viktig roll i arbetet med likabehandlingsplanen, i redovisningen av arbetet ska 

det framgå hur barnens åsikter och tankar har färgat arbetet. Barnens deltagande i 

likabehandlingsplanens utformning ska anpassas efter deras ålder och mognad. På många 

förskolor är detta styrdokument dock en hyllvärmare, likabehandlingsplanen upplevs 

betungande (Salmson & Ivarsson, 2015; Utbildningsdepartementet, 2006). Barnkonventionen 

(Unicef, 2009) säger att barnet ska ges kunskap i olika uttrycksformer i förhållande till barnets 

ålder och mognad. Henkel och Tomičić (2009) stärker barnen som en viktig del i förskolans 

vision för jämställdhet, jämlikhet och mot kränkande behandling. Barnen bör göras delaktiga i 

skapandet av denna vision och vara delaktiga i förskolans vardagliga arbete med 

likabehandling. 

Skolinspektionen (2018) och Diskrimineringsombudsmannen (2015) beskriver att enligt 

läroplanen för förskolan ska barnen ha ett reellt inflytande över förskolans verksamhet. Denna 

sorts inflytande i förskolan handlar ofta om små val som i grunden egentligen begränsas av 

vuxna. Barn skapar förståelse för etiska normer och värden, oftast genom konkreta upplevelser, 

vilket kan innebära att barn ser demokrati som individualistiskt och inte sätts i sammanhang 
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med andra människor, om de ges individuella och små val. För att barn ska få ett inflytande i 

linje med läroplanens mål, krävs det att förskollärare ger barnen inflytande och ansvar att vara 

delaktiga i förskolans arbetssätt och innehåll. Arnér (2009) beskriver uttrycket det sitter i 

väggarna och refererar detta bland annat till normer och värden. Författaren menar att uttrycket 

är vanligt förekommande inom till exempel förskolan och begränsar barnens möjlighet till 

inflytande. 

Kärrby (2001) beskriver att det är förskolepersonalens barnsyn som avgör hur barnens 

inflytande i verksamheten ser ut och att inflytande och delaktighet är grunden till rättvisa. I 

samspel och samtal med andra skapar barnen en förståelse för sina egna och andras rättigheter. 

Det är viktigt att vuxna finns som stöd i barns utforskande av sina egna rättigheter och vuxnas 

förhållningssätt och barnsyn är då betydelsefull. Genom att ge barnen inflytande i den dagliga 

verksamhetens planering och regler, främjas barnens förståelse för rättvisa. Även Williams och 

Pramling Samuelsson (2000) beskriver hur det är pedagogens förhållningssätt till 

kommunikation som styr barngruppens samtalsmönster. Insulander och Svärdemo Åberg 

(2014) beskriver olika interaktionsmönster mellan personal och barn i förskolan. 

Interaktionsmönstret ”Ömsesidigt meningsskapande om tecken på lärande” (s. 10), innebär att 

det är barnens intresse och engagemang som står i fokus. I de mål som sätts upp i verksamheten 

är det barns intressen som är utgångspunkten för hur arbetet ska utvecklas.  

Jämställdhet 

Enligt Skolinspektionen (2017) finns det risker med att inte arbeta med jämställdhet medvetet. 

Skolinspektionens granskning av ett flertal förskolor visar att det med ett omedvetet 

jämställdhetsarbete finns risker att könsstereotypa föreställningar förstärks när istället bör 

medvetet synliggöras och ifrågasättas. Ett arbete för jämställdhet bör ses som en process och 

inte som ett projekt. I ett medvetet arbete med jämställdhet ingår att personalen kritiskt granskar 

sitt förhållningssätt och sina egna värderingar. 

Olofsson (2007) lyfter att det är först när vi blir medvetna om att vi är delaktiga i skapandet av 

könsmönster som förändring kan ske. Författaren belyser också hur förskolans personal inte har 

någon möjlighet till att motsätta sig arbete med jämställdhet. Det är tydligt skrivet i läroplanen 

för förskolan (Lpfö98 , 2010) att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 

könsroller, att förskolan ska främja barnets förmåga att utvecklas utan att begränsas av 

stereotypa könsroller. Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006) menar att medvetenhet 

och kunskap om betydelsen av kön i förskolan är av vikt för att arbeta med förändringen av 
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traditionella könsmönster och könsroller. För att vara genusmedveten behöver vi se 

konstruktionen av genus, dock behöver vi ha i åtanke att ett genusmedvetet arbetssätt inte 

behöver innebära att jämställdhet uppnås. De belyser också att det i förskolans 

värdegrundsuppdrag förutsätts att personal och barn tillsammans reflekterar över de normer och 

värden som existerar i förskolans verksamhet. Barnen ska få lära sig att det finns varierande 

sätt att leva och vara på. 

Normkritik 

Normkritik handlar om att problematisera osynliga regler och förväntningar på individen inom 

en grupp. Normer är det som anses vara normalt. Genom normkritik finns möjlighet att se 

individen som unik. En förutsättning för att arbeta med normer är medvetenhet och genom 

medvetenhet skapas förändringsmöjligheter och förskolläraren kan utveckla ett normkreativt 

förhållningssätt. Ett normkreativt förhållningssätt handlar om att skapa nya sätt att tänka och 

agera och därmed skapa aktiviteter som vidgar normer. Normkritik är teorin och normkreativitet 

är det praktiska arbetet som sker med syfte att utmana och förändra normer (Salmson och 

Ivarsson, 2015). 

Ett normkreativt förhållningssätt menar Salmson och Ivarsson (2015) leder till att 

likabehandlingsplanen blir levande i verksamheten, och med ett normkreativt förhållningssätt 

kan personalen arbeta för att förebygga diskriminering. De menar att likabehandlingsplanen 

kan ses som en dokumentation över det normkreativa arbetet. Vidare beskriver författarna 

normfällor där personalen till exempel hälsar på barnen olika beroende på kön, och på så vis 

förstärker förväntningar på pojken eller flickan. Dessa normfällor uppstår vanligtvis när 

personen snarare agerar än tänker. Att få syn på normer som är underliggande leder till lärande 

och därför är det av vikt att ha förståelse för sig själv i dessa situationer, och på så vis lära sig 

att gå runt fällan istället för att falla för den. Langman och Månsson (2016) belyser hur normer 

som existerar i samhället måste utmanas och ifrågasättas för att vidga normer genom en 

normkritisk pedagogik. 

Maliganis (2014) har i sin undersökning, av jämställdhet och genusarbete i några svenska 

förskolor, upplevt att normkritik är ett begrepp som intervjupersonerna undviker. Även synen 

på normer och dess innebörd skiljer sig åt i de förskolor som deltar i undersökningen, till 

exempel kan ”kvinnoperspektivet” anses gynna barnen på den ena förskolan och hämma barnen 

på den andra förskolan. Något som också uppkommer i undersökningen är frågan om genus 

eller likabehandling då en intervjuperson anser att det viktiga i detta är att alla behandlas lika, 
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att acceptera allas olikheter, oavsett kön. I en rapport från Skolinspektionen (2018) beskrivs hur 

tidigare studier visar att många förskolors värdegrundsarbete har god kvalité och uppfyller 

styrdokumentens krav, men det är dock vanligt att detta arbete sker utan reflektion och 

systematik. Detta kan bero på en osäkerhet hos personalen i förskolan och en av anledningarna 

till personalens osäkerhet är att styrdokumenten inte beskriver några färdiga lösningar på hur 

värdegrundsarbetet kan genomföras i praktiken. I Skolverkets stödmaterial poängteras att en av 

delarna i värdegrundsarbetet i förskolan handlar om att utveckla ett förhållningssätt. 

Dokumentation 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) belyser vikten av enskild och gemensam reflektion utifrån 

dokumentation. Genom reflektion kan det egna och andras förhållningssätt synliggöras, och på 

så vis också ifrågasättas för att skapa en verksamhet där alla är delaktiga. Gemensam reflektion 

är grunden för ett utvecklat pedagogiskt arbete. Mistrén och Amerö (2017) beskriver hur de ser 

dokumentation som något de gör tillsammans med barnen och inte som något som tar tid från 

barnen. Med prioriterade mål upplevs barnen nås bättre, de väljer att fokuserar på de mål i 

läroplanen som behöver utvecklas och parkerar de som fungerar i grundverksamheten, det leder 

till mindre stress i verksamheten. Lindgren (2016) beskriver att den ökade dokumentationen i 

förskolor har medfört att intresset för barn och deras lärande har blivit större. Lindgren menar 

att en av de viktigaste delarna i dokumentation är tolkningsarbetet och reflektionen. Det krävs 

kunskap och medvetenhet för att vara öppen och kunna tolka dokumentationen på olika sätt. 

Kunskap om etik och integritet är av största vikt för att dokumentationen inte ska tolkas ur ett 

perspektiv för hur barn “ska” eller “bör” vara. 

Björndal (2005) beskriver att det är nödvändigt och grundläggande att observera och utvärdera 

som lärare. För att kunna anpassa undervisningen behövs observation. För att kunna utveckla 

sig som lärare är observation och utvärdering nödvändigt, “Utveckling följer utvärderingen som 

en skugga” (s. 13). 

Problemformulering 

Litteratur, styrdokument och lagar belyser vikten av att arbeta med diskriminering och 

kränkande behandling. Vikten av att arbeta med likabehandlingsplanen är tydlig, men hur detta 

arbete levandegörs i förskolans verksamhet och hur det arbetet kan utvecklas är olika. 

Förskolläraren behöver verktyg och kunskap för att arbeta med likabehandling. 

Undersökningen är viktig för att likabehandlingsplanen ska bli ett levande dokument i 

förskolans verksamhet. Hur förskollärare arbetar med att främja och förebygga diskriminering 
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och kränkande behandling, och vilka verktyg de använder är viktig kunskap som blivande 

förskollärare. 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskolläraren implementerar 

likabehandlingsplanen i den pedagogiska verksamheten.  

Frågeställningar 

Vad innebär likabehandlingsplanen för förskollärarens pedagogiska arbete? 

Vilken betydelse har likabehandlingsplanen för det systematiska kvalitetsarbetet? 

Hur genomsyrar barns inflytande likabehandlingsarbetet? 
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Metod 

I den här delen redovisas hur insamlandet av data har genomförts. Val av intervjupersoner, 

etiska ställningstaganden och tillvägagångssätt vid intervju och bearbetning beskrivs. 

Val av metod 

Studien är genomförd genom en kvalitativ forskningsmetod och en intervjustudie. Intervjuerna 

synliggör redan verksamma förskollärares uppfattningar om ett ämne som är av stor vikt för 

vårt framtida yrke. Med den kvalitativa metoden ges möjlighet att ställa följdfrågor och följa 

samtalets naturliga riktning och därmed få ett bredare perspektiv. Bryman (2011) menar att 

genom kvalitativa intervjuer är det den intervjuades ståndpunkter och uppfattningar som är i 

fokus. Genom denna metod har intervjun möjlighet att utvecklas beroende på vilken kunskap 

intervjupersonen har och denne finner relevant. 

Urval 

Till denna undersökning kontaktades sex olika förskolechefer, alla i samma kommun, för att få 

tillåtelse att göra intervjuer på dessa förskolor. Förskolecheferna tilldelades information om 

studiens syfte. Några uttryckte dock att arbetet med likabehandlingsplanen inte ännu påbörjats 

men att vi ändå var välkomna att genomföra intervjuerna. Förskolecheferna gav namn på 

förskollärare att kontakta. Förskolecheferna har avgjort kön, ålder och erfarenhet hos 

intervjupersonerna, medvetet eller ej. Dessa kontaktades och samtliga tackade ja till att delta. 

Enligt Bryman (2011) görs ett målinriktat urval för att de intervjuas ska vara relevanta för 

problemformuleringen. Valet av sex olika förskolechefer gjordes för att få en spridning av 

förskolor och arbetssätt. 

Genomförande och bearbetning 

Bryman beskriver olika sätt att genomför en kvalitativ intervju. En semistrukturerad intervju 

har genomförts som enligt Bryman (2011) innebär att forskaren genomför intervjun med olika 

teman och flexibilitet i frågornas följd och möjlighet till följdfrågor. Detta sätt att intervjua ger 

också intervjupersonen större frihet att utforma egna svar. Som stöd inför och under 

intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuguiden består av olika teman. 

Bryman (2011) menar att en intervjuguide och dess frågeställningar ska fungera som en slags 

minneslista och att frågeställningarna ska vara formulerade på ett sätt som inte hindrar att nya 

idéer eller synsätt får ta plats. 
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För att intervjupersonerna ska vara bekväma under intervjuerna, har de ägt rum vid en tid och 

på en plats vald av den som blivit intervjuad. Löfgren (2014) betonar att platsen där en intervju 

sker påverkar vad som sägs. Att intervjupersonen känner att denne har tid till intervjun är också 

av vikt, då tidspress gärna leder till kortare svar och färre följdfrågor. Tre intervjuer vardera har 

genomförts, intervjuernas längd har varierat mellan 10-50 minuter. Samtliga intervjuer har 

spelats in med hjälp av mobiltelefoner. Genom att spela in intervjuerna har möjligheten att 

lyssna och uppmärksamma intressanta synpunkter som kan behöva följdfrågor funnits, som i 

sin tur skapat ett mer intressant material. Bryman (2011) skriver om hur det i kvalitativa 

intervjuer är vanligt att ljudinspelning görs. Detta ger forskaren möjligheten att få med vad 

intervjupersonen säger och hur de säger det. För att kunna vara uppmärksam på det som sägs 

under intervjun och följa upp det som forskaren anser vara av intresse, är det bra om det inte 

finns distraherande faktorer, och att föra anteckningar kan vara just en distraherande faktor. 

Efter intervjuerna har Brymans (2011) riktlinjer följts om att direkt efter en intervju skriva ner 

känslan för hur intervjun gått, var intervjun genomfördes, eventuella följdfrågor och hur miljön 

har varit under intervjun. 

Intervjuerna transkriberades i direkt anslutning till att de ägt rum och medan eventuella 

sinnesintryck är färska i minnet. I transkriberingen har eventuella följdfrågor skrivits ner. 

Analys av data 

I genomgången av transkriberingarna markerades citat relevanta för frågeställningarna. Under 

denna process eftersträvades likheter och skillnader mellan citaten från intervjuerna. Citaten 

sammanställdes sedan i olika kategorier och utifrån dessa kategorier redovisas resultatet. 

Resultatet stärks och förtydligas med citat från intervjuerna. 

Etik 

Förskolecheferna kontaktades för tillåtelse att genomföra intervjuerna på deras förskolor. 

Genom hela undersökningen har de forskningsetiska principerna följts för att skydda 

undersökningens deltagare. Dessa principer beskriver vad som är viktigt att tänka på som 

forskare inför, under och efter en intervju. Den första principen är informationskravet som 

innebär att forskaren ska informera deltagarna om syftet med undersökningen och att 

deltagandet är frivilligt. Nästa princip är samtyckeskravet som innebär att deltagarna själva har 

möjlighet att bestämma över sitt deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om 

deltagarna ska behandlas med konfidentialitet. Sista principen, nyttjandekravet, innebär att den 
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data som samlats in enbart får användas i den aktuella undersökningen (Bryman, 2011; 

Vetenskapsrådet, 2017). 

Inför varje intervju har ett missiv (se bilaga 1) skickats till förskolecheferna och de förskollärare 

som sedan intervjuats. I detta missiv informeras deltagarna om det valda ämnet samt om syftet 

för undersökningen. Under arbetets gång har syftet korrigerats från ” Syftet med detta arbete är 

att undersöka hur förskolan implementerar likabehandlingsplanen i den pedagogiska 

verksamheten” till ” Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskolläraren implementerar 

likabehandlingsplanen i den pedagogiska verksamheten”. De informeras också om att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande om de så vill. Genom 

missivet informerades deltagarna om att de deltar anonymt och att intervjuerna enbart kommer 

att användas i denna undersökning och förvaras inlåsta för att säkerställa att de inte sprids. För 

att värna om intervjupersonernas integritet nämns inte någon vid namn. 
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Resultat 

I avsnittet redovisar vi resultatet av våra intervjuer med förskollärare. Resultatet från 

intervjuerna i samband med studiens syfte och frågeställningar har lett till att sex kategorier har 

växt fram. Resultatet redovisas i kategorierna, “Förhållningssätt”, “Bara ett dokument”, 

“Arbetssätt”, “Reflektion med barn”, “Barnperspektiv” och “Begränsningar i barns 

delaktighet”. I kategorierna kommer vi att presentera intervjupersonernas berättelser och 

erfarenheter, dessa förstärks med citat. Kategorierna analyseras och diskuteras i kommande 

avsnitt ”Diskussion”. 

Utvecklingen av likabehandlingsplanen i förskollärarens pedagogiska arbete 

Utifrån frågeställningen “Vad innebär likabehandlingsplanen för förskollärarens pedagogiska 

arbete?” har kategorierna “Förhållningssätt” och “Bara ett dokument” skapats. Dessa kategorier 

beskriver två olika sätt som förskollärarna tolkar och upplever likabehandlingsplanen.  

Förhållningssätt 

Förskollärarna lägger stor vikt vid att det är likabehandlingsplanen som är grunden i allt arbete 

de gör på förskolan. Det är ett viktigt arbete som utvecklar både barn och personal. Det 

diskuteras även om likabehandlingsplanen till och med är viktigare än läroplanen för förskolan 

då allt som sker på förskolan ska handla om normer och värden. Samtidigt menar en av 

förskollärarna att likabehandlingsplanen i sig som dokument, inte betyder så mycket, denne 

menar att det är arbetet inom ämnet som är det väsentliga. 

För att ha ett förhållningssätt som genomsyras av likabehandlingsplanen menar förskollärarna 

i studien att ett självkritiskt förhållningssätt krävs på så vis att reflektion över egna handlingar 

sker, “Vi måste känna oss trygga med fördomar vi har för innan vi blir medvetna och diskuterar 

dem så kan vi inte utveckla oss och då kan vi inte jobba med det i barngruppen heller.” Vidare 

beskriver förskollärarna vikten av vuxna som förebilder redan i förskolan för att ge barnen 

kunskap om samarbete, konflikthantering och utveckla en god självkänsla. 

Förskollärarna berättar om hur samhällets utveckling har lett till att en förändring i arbetet med 

likabehandlingsplanen nu är nödvändigt. De menar att de behöver känna trygghet i 

likabehandlingsplanen för att använda den som ett redskap i utvärdering och utveckling av 

arbetslagets förhållningssätt. Flera av förskollärarna lyfter också diskrimineringsgrunderna som 

faktiskt är lagstadgade, “Jag kan därför inte komma innanför de här dörrarna och inte arbeta 

med detta.” 
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“Bara ett dokument” 

Alla förskollärare som deltagit i intervjuerna belyser vikten av att arbeta med 

likabehandlingsplanen, dock har likabehandlingsplanen setts som en betungande del i 

förskolans verksamhet. Förskollärarna förmedlar hur de förberett sig inför intervjuerna med att 

läsa igenom dokumentet. Några förskollärare berättar också att de inte har påbörjat årets arbete 

med likabehandlingsplanen ännu. Några beskriver hur det beror på att detta styrdokument 

ansetts mastigt och inte övergripligt, “Likabehandlingsplanen är ett dokument som bara ligger 

på en hylla någonstans.” Förskollärarna beskriver hur delar av likabehandlingsplanen inte har 

känts aktuella i förskolan längre då den inte har utvecklats i takt med samhällets utveckling. 

För förskollärarna innebär likabehandlingsplanen mycket jobb och att de inte har tiden till att 

arbeta med den då det är så mycket annat som ska ske i förskolan, därför anser de att det har 

varit en fördel att bara 2-3 personer har utformat och utvärderat detta styrdokument. “Arbetet 

har egentligen bara blivit av när det måste, utvärderingen har skett en gång per läsår. Alldeles 

för sällan, jag vet. Det har blivit så att chefen säger till när det enligt schemat är dags.” 

Flera förskollärare beskriver hur de tidigare har arbetat helt fel med likabehandlingsplanen. De 

menar att likabehandlingsplanen alltid finns delaktig och att de alltid arbetar med dessa delar i 

grund och botten, men att det ofta sker oreflekterat. Det skapas inte aktiviteter och reflektioner 

utifrån likabehandlingsplanen berättar en av förskollärarna, “Det kan bli så att vi ibland efter 

en aktivitet kopplar mål ifrån likabehandlingsplanen till den aktiviteten, men det blir ju fel väg. 

Aktiviteterna ska inte i efterhand kopplas till likabehandlingsplanen utan i så fall skapas utifrån 

den.”  

Från att likabehandlingsplanen har tagits fram för utvärdering en gång per läsår, sker det från 

och med hösten 2018 analyser av ett arbete som skett utifrån likabehandlingsplanen, en gång 

per månad berättar förskollärna i intervjuerna. 

En levande likabehandlingsplan genom systematiskt kvalitetsarbete 

Utifrån frågeställningen “Vilken betydelse har likabehandlingsplanen för det systematiska 

kvalitetsarbetet?” har kategorierna “Arbetssätt” och “Reflektion med barn” skapats. Dessa 

kategorier beskriver hur förskollärarna har skapat verktyg som gör likabehandlingsplanen 

levande i verksamheten. 

Arbetssätt 

Förskollärarna beskriver hur kommunen satsar på förskolans utveckling och i det arbetet 

prioriteras likabehandlingsplanen. I intervjuerna framkommer att kommunen har  
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implementerat en lärplattform, Unikum, med syftet att respektive förskola ska publicera sin 

likabehandlingsplan där. Då möjliggjordes att reflektioner och analys över arbetet som nu sker 

kontinuerligt enligt förskollärarna som vidare beskriver hur det också blev ett krav då arbetet 

kan följas av förskolechefen men även av förskolornas verksamhetschef.  Detta har lett till att 

likabehandlingsplanen ses som en arbetsplan och därmed upplevs vara mer levande av 

förskollärarna, “Nu när den ligger på Unikum tillsammans med andra arbetsplaner, blir den mer 

levande för vi måste hela tiden reflektera över den.”  

I utvecklingen som skett i arbetet med likabehandlingsplanen beskriver en förskollärare hur det 

har tagits fram ett dokument som stödjer dokumentationen av det systematiska arbetet mot 

diskriminering och kränkande behandling, Dokumentation av det systematiska arbetet mot 

diskriminering och kränkande behandling. Med detta dokument kartläggs ett 

utvecklingsområde som sedan analyseras. Detta beskrivs kunna leda till främjande insatser, 

“Om vi ser att det i till exempel hallen blir Kalle alltid retad för att han har så fula skor och 

detta är något vi ser upprepas, kan vi använda detta dokument som stöd i det förebyggande 

arbetet.” En annan förskollärare beskriver hur detta arbetssätt ställer krav på arbetslaget att 

granska sin verksamhet kritiskt, “Även om det upplevs som att man inte har något problem i 

gruppen, så blir det ändå ett krav att komma på främjande aktiviteter.” 

Trots att en utveckling sker så är det inte alla förskolor inom kommunen som ännu har påbörjat 

arbetet med likabehandlingsplanen som en arbetsplan framkommer det i intervjuerna. De som 

varit i framkant med arbetet tidigare står kvar i det arbetssättet de haft och hamnar därför på 

efterkälken i denna utveckling som kommunen nu eftersträvar menar några av förskollärarna. 

En förskollärare berättar om hur de fortfarande arbetar efter ett årshjul i vilket det varje månad 

finns olika aktiviteter för personalgruppen att genomföra enskilt, i arbetslaget och tillsammans 

med barnen, till exempel trygghetsvandring i maj och barnintervjuer i oktober. Även om 

kommunen har tagit fram ett arbetssätt så är det upp till respektive förskola eller till och med 

arbetslag, att komma fram till hur de lyckas med detta arbetssätt. På en av förskolorna har de 

genom en satsning (också från kommunen) på Office365, funnit dokument som kan delas, 

OneNote. I OneNote kan de notera observationer eller frågeställningar som sedan kan tas upp 

på arbetsplatsträffen veckan därpå. Genom att dela sina anteckningar påverkas inte 

verksamhetens utveckling av att någon i personalgruppen är frånvarande vid gemensam 

reflektion och analys. 
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Reflektion med barn 

Alla förskollärare i studien menar att samtal och reflektion med barn är en viktig del i 

likabehandlingsarbetet, om inte det viktigaste. Det kan låta som ett lättsamt sätt att arbeta, men 

det krävs förtroende från barnen för att de ska förmedla det de känner och tänker. Att 

förskolläraren ger barnen utrymme till att reflektera och skapar dessa möjligheter i 

verksamheten är också en förutsättning för att det ska ske, “Det kan ge mer att barnen sitter 

själva och bläddrar bland bilder och pratar om vad de gjort.” Det är också upp till förskolläraren 

att vara delaktig på ett sådant sätt att denne kan ge barnet förståelse i sina reflektioner och 

utmana genom samtal men samtidigt ge utrymme för barnens egna tolkningar, det är en 

balansgång berättar de. 

Att ge barnen redskap för att kunna uttrycka sig och reflektera är en del i förskollärarnas 

uppdrag, vilket en av förskollärarna beskriver, “På vår avdelning jobbar vi med tummen upp 

och tummen ner. Men vi vill jobba vidare också och inte bara stanna vid att det var tummen ner 

utan också hur vi kan vända en tumme ner till en tumme upp.” 

Flera av förskollärarna beskriver hur det genomförs barnintervjuer och barnråd där barnen får 

möjlighet till att i lugn och ro förmedla sina tankar och åsikter. På någon av förskolorna sker 

också trygghetsvandring med barnen regelbundet. Trygghetsvandringen sker i utemiljön, då går 

de med en karta över gården för att se över varje del och barnen har möjlighet att berätta om 

känslan för varje del på gården, som stöd för de som saknar språket använder de glada eller 

ledsna gubbar. “Trygghetsvandringen har gett resultat. Vi i personalen har fått många 

tankeställare.” De beskriver att det finns många sätt att ge barnen utrymme för reflektion, inte 

bara i mötesform utan även genom aktiviteter och observationer, med hjälp av digital teknik 

kan barnen observera sina egna handlingar och det kan ge en djupare förståelse för sina 

medmänniskors handlingar. 

Förutsättningar för barns inflytande i likabehandlingsarbetet 

Utifrån frågeställningen “Hur genomsyrar barns inflytande likabehandlingsarbetet?” har 

kategorierna “Barnperspektiv” och “Begränsningar i barns delaktighet” skapats. Dessa 

kategorier beskriver barns möjlighet till inflytande förskolan. 

Barnperspektiv 

Förskollärarna beskriver hur de anser att diskrimineringsgrunderna ska genomsyra allt som sker 

i förskolans verksamhet, utifrån ett barnperspektiv, ”Det handlar om att vara kritiskt mot sin 

egen roll som förskollärare, att vi som förskollärare är på arbetet för barnets bästa, hur formar 
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vi då vår verksamhet utifrån barnet?” Genom att se till barnens intressen kan förskollärarna 

skapa aktiviteter som utmanar barnen och främjar deras utveckling, men detta sker endast till 

en viss del. “Aktiviteterna planeras ju så klart efter vad barnet visar att de vill göra. Men vi 

skulle absolut kunna bli bättre på att barnen får vara med och planera.” Det framkommer att det 

också finns aktiviteter på förskolan som kan ses som tvingande, framförallt utevistelse. En av 

förskollärarna beskriver hur personalen anser att det är för barnets bästa att få frisk luft, dock 

ifrågasätter denne hur lång utevistelsen behöver vara i det syftet. Kanske utnyttjas ordspråket 

“det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder”. Det finns också aktiviteter som kan begränsa 

de yngre barnen då de inte anses ha förmågan att delta i alla aktiviteter eller för att personalen 

inte kan anpassa aktiviteterna efter alla åldrar, berättar förskolläraren. 

Det är upp till förskolläraren att vara uppmärksam på barnets kroppsspråk och uttryck men även 

observera det som sker i förskolans lokaler, “Vi försöker förändra de olika rummen då och då 

för att skapa nyfikenhet. Vissa saker tröttnar barnen rätt fort på.” Förskollärarna beskriver hur 

det finns olika sätt att göra barnen delaktiga i utformningen av aktiviteter och miljön på 

förskolan. Det finns även sätt att föra fram främjande aktiviteter som barnet själv kan ta initiativ 

till genom att till exempel köpa in material som dockor med funktionshinder eller känslo-duplo, 

belyser en av förskollärarna. 

När barnen tar del i planerade aktiviteter på förskolan kan förskollärarna se hur de stärks, “De 

får en trygghet och stolthet i att de får vara en del av den planerade verksamheten på förskolan.” 

Detta är ett viktigt arbete menar de, att redan i förskolan ge barnen en känsla av tillit till sin 

egen förmåga, någon som också finns med i läroplanen. I förskolan har förskollärarna möjlighet 

att ge barnen verktyg för att känna till sina rättigheter och detta tror en av förskollärarna kommer 

förtydligas ännu mer nu när barnkonventionen planeras att bli lagstadgad. 

Förskollärarna menar att det är viktigt att vara flexibel och vara öppen för att förändra 

verksamheten utifrån barnens intressen. De beskriver hur målet med en aktivitet ändå kan vara 

detsamma även om utförandet förändras Det kanske inte är så viktigt att räkna kottar i skogen 

om barnen hellre vill hoppa på stenar, matematik-målet med aktiviteten kan ändå uppnås, lyfts 

som ett exempel.  

Begränsningar i barns delaktighet 

Oavsett vilken vision personalen på förskolan har för att genomföra ett framgångsrikt arbete 

utifrån likabehandlingsplanen så är det även ekonomi och tid som styr enligt förskollärarna i 
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studien. Den storlek som är på barngrupperna i kommunen idag är inte vad Skolverket 

rekommenderar belyser en av förskollärarna. 

Förskollärarna beskriver svårigheterna i att ge barnen valmöjligheter i aktiviteterna. Det finns 

inte tillräckligt med personal för att kunna ha flera planerade aktiviteter för barnen att välja 

mellan. Det är också svårt för barnen att välja att inte delta, ”Även om de inte tvingas vara med 

i aktiviteten, finns det inte möjlighet för barnet att gå undan på grund av att den personalstyrkan 

inte finns”.  

Lokalerna begränsar förskollärarnas mål med att miljön ska vara anpassad efter varje barn. De 

menar att det är näst intill omöjligt att utforma en miljö som passar, de lokalerna har de inte 

tillgång till. De försöker istället uppdatera och förändra miljön ofta för att utveckla och utmana 

barnens intressen. Det räcker dock inte att bara förnya innehållet i miljön, materialet behöver 

också introduceras och fortlöpande samtal kring syftet behöver ske för att skapa förståelse, “Det 

svåra är att materialet inte diskuteras, det tror jag beror på att situationen är stressad nu och då 

försvinner samtalsstunderna, för att vi är kort om folk i förskolan.” 
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer studiens metod och resultat att diskuteras. Kapitlet kommer att avslutas 

med förslag på fortsatt forskning inom området. 

Metoddiskussion 

Vid första kontakt med förskolecheferna förmedlades en osäkerhet, från några, i studiens syfte 

och möjlighet att vinna kunskap i deras förskolor då arbetet ännu inte påbörjats. Även några av 

förskollärarna uttryckte denna osäkerhet inför intervjuerna och önskade därför förbereda sig. 

Vid intervjuerna upplevdes dock inte denna osäkerhet hos förskollärarna, de hade alla 

erfarenheter att dela med sig av.   

Studien är genomförd med semistrukturerade kvalitativa intervjuer där vi utgick från en 

intervjuguide. Genom intervjuguiden blev intervjuerna till samtal där vi fick känslan av att 

intervjupersonerna kände sig bekväma. Upplevelsen av intervjupersonerna var att de önskade 

dela med sig av sina erfarenheter och sin kunskap vilket gjorde att delar av frågorna i 

intervjuguiden svarades på innan vi tagit upp ämnen för samtal. Bryman (2011) beskriver hur 

en intervjuguide ger utrymme för intervjupersonen att ge information om dennes upplevelse 

inom ett ämne, intervjupersonen har möjlighet att vara flexibel och utförlig under intervjun. 

Även för oss som intervjuare gav denna metod en känsla av trygghet och lugn i intervjuerna. 

Vi kunde ge intervjupersonerna inflytande i frågorna och på så vis skapa ett flytande samtal 

som följde intervjupersonernas intentioner. Bryman (2011) beskriver hur det kan vara en fördel 

att genomföra pilotintervjuer. Syftet med pilotintervjuer är att få kunskap om 

utvecklingsmöjligheter i frågor eller eventuella behov av omformuleringar och förtydliganden. 

Detta är något vi i efterhand anser hade varit positivt att genomföra inför studien. I de intervjuer 

som vi genomförde uppstod frågor som vad vi till exempel menar med analys. Vilken kunskap 

har redan verksamma förskollärare om de begrepp som är aktuella i nuvarande 

förskollärarutbildningar? 

Intervjupersonernas kön och ålder samt antal verksamma år som förskollärare har valts att 

utelämnats i studien, då förskolecheferna är de som valt ut intervjupersonerna, med vetskap om 

att intervjuerna handlar om hur likabehandlingsplanen implementeras i förskolan 

Förskolecheferna har därför haft möjlighet att välja förskollärare som är aktiva och uppdaterade 

i likabehandlingsarbetet och därmed diskrimineringslagen. Vid ett medvetet urval av nyligen 

examinerade förskollärare hade resultatet kunnat se annorlunda ut. 
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Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är uppdelad i tre underrubriker utifrån studiens syfte som är “Hur 

implementerar förskolläraren likabehandlingsplanen i den pedagogiska verksamheten”. 

Underrubrikerna som är “Olika sätt att se på likabehandlingsplanen”, “Verktyg för en levande 

likabehandlingsplan” och “Barns inverkan i likabehandlingsarbetet”, utgår ifrån våra 

frågeställningar. Resultatet i studien diskuteras i förhållande till relevant forskning och 

litteratur. 

Olika sätt att se på likabehandlingsplanen 

Många förskollärare i studien beskriver likabehandlingsplanen som ett betungande dokument, 

det är svårt att få en djupare förståelse i något som känns för stort för att ta i. Detta är också 

något som Salmson och Ivarsson (2015) beskriver. Syftet med likabehandlingsplanen är att den 

ska fungera som ett stöd i förskolans dagliga verksamhet, men istället upplevs den ibland som 

en meningslös arbetsuppgift och därmed har likabehandlingsplanen blivit en hyllvärmare och 

ingen naturlig del i verksamheten. Studien visar att förskollärarna upplever att det är för mycket 

arbete med likabehandlingsplanen i förhållande till mycket annat som ska ske inom förskolans 

verksamhet. Gemensamt för studiens förskolor är att det är en mindre grupp inom 

personalgruppen som haft ansvaret för utformningen och utvärderingen av 

likabehandlingsplanen.  

Enligt Skollagen (2010:800) och Läroplanen för förskolan är det förskolechefens ansvar att se 

till att det upprättas en plan mot alla former av diskriminering och kränkande behandling och 

denna plan ska utvärderas minst en gång per läsår. Studien visar att detta sker i förskolorna, 

men enbart för att det är ett krav. Förskollärarna menar att de gör arbetet en gång per år för att 

de måste, och för att chefen säger till att det är dags, men säger samtidigt att det är alldeles för 

sällan. Det beskrivs också hur arbetet med årets likabehandlingsplan fortfarande är i 

startgroparna, något som de menar beror på kommunens nya arbetssätt med 

likabehandlingsplanen. Även förskolecheferna, som bär ansvaret för arbetet, berättar att de inte 

ännu arbetar aktivt med likabehandling denna termin. Diskrimineringsombudsmannen (2015) 

belyser hur likabehandlingsarbetet är en process som ständigt pågår, systematiskt och 

målinriktat. 

Studien visar också att förskollärarna anser sig ha arbetat med likabehandlingsplanen 

oreflekterat och menar att aktiviteter saknat grund i likabehandlingsplanen och dess syfte. 

Förskollärarna beskriver hur de vid utvärderingen av likabehandlingsarbetet kopplat aktiviteter 
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i förskolan till likabehandlingsplanen, dock ej planerat. En rapport från Skolinspektionen 

(2018) visar att förskolor i praktiken bedriver ett likabehandlingsarbete, men det sker 

oreflekterat och det är först när det dokumenteras som det kan analyseras och utvecklas. 

Förskollärarna i studien berättar hur de anser att delar i likabehandlingsplanen inte har upplevts 

aktuella längre då samhället har utvecklats, det har dock inte likabehandlingsplanen. 

Förskollärarna beskriver att ett nytt arbetssätt har lyfts fram i kommunen som förtydligar 

likabehandlingsarbetet och förenklar genomförandet av reflektioner, 1 gång/vecka, och 

analyser, 1 gång/månad, som enligt förskolecheferna ska genomföras. Henkel och Tomičić 

(2009) och Diskrimineringsombudsmannen (2015)  styrker detta med att förtydliga hur 

likabehandlingsplanen ska innehålla konkreta mål, dessa mål ska kontinuerligt följas upp för 

att sedan utvärderas, för att nå ett framgångsrikt likabehandlingsarbete. 

Förskollärarna i denna studie beskriver hur de önskar känna en trygghet i 

likabehandlingsplanen, att det är först då som de kan arbeta med den som det redskap som det 

ska vara. De menar att likabehandlingsplanen kan användas som ett redskap för utvärdering och 

utveckling av arbetslagets förhållningssätt. I en rapport från Skolinspektionen (2018) beskrivs 

just osäkerheten i om arbetslaget har en gemensam syn på värdegrunden, och hur de uppnår 

det, något som sällan lyfts fram för diskussion. Risken med att inte vara medveten om det 

uppdrag som värdegrunden innebär är att normer och värden skapas inom verksamheten, som 

inte stämmer överens med det som värdegrunden säger, vilket kan påverka barnen på ett 

negativt sätt. I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står det att de som är verksamma inom 

förskolan ska utgå från de demokratiska värderingarna som samhället vilar på. Detta innebär 

att det krävs en medvetenhet hos den vuxna, att dennes förhållningssätt påverkar barnens 

utveckling och förståelse för normer och värden (Skolverket, 2016). 

I studien framkommer att det är viktigt att vara kritisk till sitt eget förhållningssätt. Genom 

kunskap om sina egna fördomar kan dessa diskuteras och på så vis kan förebilder för barnen 

växa fram, beskriver förskollärna i studien.  Salmson och Ivarsson (2015) belyser hur ett 

normbygge på förskolan utgår från de som är på förskolan, både barn och personal, men 

framförallt de vuxna på förskolan. Utan kunskap om normer kan de istället förstärkas och den 

vuxne kan istället för att utmana normer, se till att de upprätthålls. Vidare belyser författarna 

hur det är av stor vikt att en medvetenhet växer fram och genom det kan personen få förståelse 

för sitt eget agerande och därmed utvecklas till att undvika en så kallad normfälla. Även 

Delegationen för jämställdhet (2006) menar att medvetenhet om sitt förhållningssätt krävs för 
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att kunna förändra det. Resultatet visar på hur förskollärarna arbetar med normer och hur ett 

arbete med likabehandlingsplanen är ett förhållningssätt, dock är det ingen som benämner det 

som ett normkritiskt förhållningssätt. Detta har även Maliganis (2015) kommit fram till i sin 

studie där det beskrivs hur begreppet normkritik undviks, då kunskap om begreppet saknas. 

Langman och Månsson (2016) beskriver hur bedrivandet av en normkritisk pedagogik kräver 

att normer i samhället utmanas och ifrågasätts. 

Trots att förskollärarna i vår studie beskriver att det inte finns ett aktivt likabehandlingsarbete 

på förskolan, i den mån som de önskar, så menar de samtidigt att likabehandlingsplanen är 

grunden i allt arbete som sker på förskolan. Någon önskar placera likabehandlingsplanen över 

läroplanen för förskolan. De berättar dock att det är arbetet med likabehandlingsplanen som är 

det väsentliga, inte dokumentet i sig. Diskrimineringsgrunderna är dessutom lagstadgade och 

med det menar förskollärarna att de inte kan verka inom förskolan utan kunskap om 

likabehandlingsplanen. 

Verktyg för en levande likabehandlingsplan 

Studien visar hur ett nytt dokument har tagits fram, Dokumentation av det systematiska arbetet 

mot diskriminering och kränkande behandling, i arbetet med att främja och förebygga 

kränkande och diskriminerande behandling. Att arbeta för att främja och förebygga kränkande 

och diskriminerande behandling är lagstadgat genom Diskrimineringslagen (2008:567). 

Salmson och Ivarsson (2015) beskriver skillnaden mellan främjande och förebyggande arbete. 

Det främjande arbetet ger barnen förutsättningar för att uppleva och förstärka deras lika 

rättigheter och möjligheter, detta oberoende av om barnen är inom eller utanför normen. Det 

förebyggande arbetet innebär att skapa en vardag fri från diskriminerande eller kränkande 

situationer, att ligga ett steg före. Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ska förskolläraren 

ansvar för att för att dokumentation, utvärdering och uppföljning sker för att utveckla 

verksamheten och därmed också barnens möjlighet till utveckling och lärande. Eriksson (2015) 

beskriver att allt eftersom läroplanen revideras, får förskollärarna allt större ansvar. Detta 

innebär att de har ett ansvar för att förskolans pedagogiska verksamhet utvecklas, bland annat 

genom reflektion och analys.  

I studien framkommer det att förskolorna är under förändring och utveckling i arbetet med 

likabehandlingsplanen och detta tros bero på att kommunen prioriterar likabehandlingsplanen. 

Det framkommer också att förskolorna har kommit olika långt i denna utveckling. De som 

kommit längre i detta arbete har också funnit nya verktyg i form av dokument att genomföra 
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gemensamma reflektioner och analyser i. Att finna arbetssätt som skapar en jämnare 

arbetsbelastning menar Mistrén och Armerö (2017) ger ett lugn och en trygghet hos 

pedagogerna. Författarna beskriver en årsplan för det systematiska kvalitetsarbetet som är en 

bas i verksamheten. Arbetet struktureras och möjliggör för framförhållning och planering. 

Genom detta arbetssätt kunde de prioritera målen på ett sätt som följde barnens utveckling, till 

exempel passar sig vissa arbetsområden bättre på vårterminen då barngruppen har jobbat ihop 

sig under höstterminen. 

Lindgren (2016) belyser hur en pedagogisk dokumentation kan ses som ett arbetssätt och 

förhållningssätt. Med pedagogisk dokumentation menas att det bland annat sker reflektion för 

att synliggöra något som har skett för att sedan planera med detta till grund, detta beskriver 

författaren som ett prospektivt förhållningssätt. I vår studie har förskollärarna beskrivit hur de 

använder dokumentation till att skapa främjande aktiviteter i verksamheten, inte bara mot 

diskriminering och kränkande behandling utan också för att ge barnen möjlighet till att påverka 

verksamheten. Förskollärarna lägger vikt vid att ha ett syfte med det de dokumenterar, en 

situation kan förstås olika beroende på vad den som observerar har för arbetssätt och bakgrund. 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att det är viktigt att ha ett mål med dokumentationen 

och veta vad som ska dokumenteras. Reflektion, både gemensam och enskild, är en viktig del i 

dokumentationen. Genom att synliggöra sina egna tankar och ta del av andras, kan 

verksamheten kritiskt granskas och därmed utvecklas. Även Björndal (2005) belyser att 

grunden för en anpassad verksamhet är förskollärarens observationer av barnens lärande och 

utveckling. Observation och utvärdering är också grunden i förskollärarens utveckling av sitt 

arbetssätt.  

Insulander och Svärdemo Åberg (2014) beskriver ett ömsesidigt meningsskapande där det är 

barnens engagemang och intressen som är fokuserade av förskolläraren. Förskolläraren driver 

en reflektion genom kommunikation för att skapa uppmärksamhet kring barnens erfarenheter 

för att skapa lärande. I vår studie beskriver en förskollärare att det inte bara är förskolläraren 

som kan genomföra observationer, även barnen kan observera. Denne lyfter hur digital teknik 

möjliggör detta och barnen kan observera sina egna handlingar och på så vis skapa en djupare 

förståelse för sina medmänniskor, vilket är en viktig del i likabehandlingsarbetet. 

Förskollärarna beskriver att det är viktigt att ge barnen verktyg till att uttrycka sig och reflektera. 

Kärrby (2001) skriver om hur en vuxens stöd i barns utforskande av rättigheter är betydelsefullt, 

detta ses främja barnens upplevelse och därmed förståelse av rättvisa. Williams och Pramling 
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Samuelsson (2000) beskriver ett sociokulturellt perspektiv, som innebär att barn lär i samspel 

med andra. Barn kan ta del av kunskap genom de med mer erfarenhet och då blir också vuxnas 

förhållningssätt och stöd en viktig del i barns kommunikation. Förskollärarna i studien 

beskriver också hur de arbetar med bilder och tecken som stöd i reflektionen med barnen. På 

två av förskolorna genomför de trygghetsvandringar där barnen kan reflektera över sina känslor 

på olika platser inom förskolans miljö medan de på en tredje förskola arbetar med gester som 

tummen upp eller ner för att beskriva sin känsla för en eventuell situation som uppstått. De 

menar att det kan vara svårt för barnen att sätta ord på känslor och därför kan ett stöd genom 

kroppsspråk och bilder vara ett viktigt verktyg att förmedla till barnen, för att skapa inflytande. 

Barns inverkan i likabehandlingsarbetet  

Förskollärarna i studien beskriver hur diskrimineringsgrunderna ska genomsyra hela 

verksamheten, vilket Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) och Skollagen (2010:800) anger. De 

grundläggande värderingarna ska ha en tydlig del i förskolans verksamhet. Förskolan ska 

ansvara för att barnet erbjuds möjlighet att utveckla intresse och ansvar för demokratiska 

former. Detta är något som förskollärarna i vår studie belyser ska ske utifrån ett barnperspektiv. 

De diskuterar hur de kan forma verksamheten utifrån ett barnperspektiv i arbetslagen grundat 

på pedagogisk dokumentation, genom att vara kritiska till sitt förhållningssätt som 

förskollärare. Enligt Skolinspektionens rapport (2018) har barnen bra möjligheter till inflytande 

i förskolan och personalen arbetar för att skapa ett demokratiskt klimat. Barnen får skapa 

förståelse för normer och värden, etik och demokrati genom konkreta upplevelser, om förskolan 

tillämpar en verksamhet enligt läroplanens mål, där barnen är delaktiga. Detta stärks med 

Barnkonventionen (Unicef, 2009) där det tydligt står att barnet ska ges kunskap till att uttrycka 

sina åsikter i olika former.  

I Diskrimineringsombudsmannens (2015) stödmaterial för arbete med förskolans 

likabehandlingsplan finns särskilt beskrivet hur det i verksamheten ska synas att det pågår ett 

arbete med likabehandling. Till exempel ska barnen erbjudas material och pedagogik som 

speglar de olika diskrimineringsgrunderna. Förskollärarna i vår studie beskriver hur de arbetar 

med miljön som stöd i likabehandlingsarbetet genom erbjudandet av främjande aktiviteter som 

barnen kan ta egna initiativ till att arbeta med i bland annat lek. Detta menar förskollärarna är 

framtagna ur ett barnperspektiv. Det finns också exempel på hur barnen planerar aktiviteter på 

förskolan med stöd av förskollärare och genom det främjas barnens känsla av tillit till sin egen 

förmåga och barnen ges verktyg till att utveckla sin delaktighet och sitt inflytande i förskolans 

verksamhet. Insulander och Svärdemo Åberg (2014) beskriver “Ömsesidigt meningsskapande 
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om tecken på lärande” (s 10) som ett interaktionsmönster mellan förskollärare och barn. Detta 

interaktionsmönster beskriver hur förskollärarna ser till barns intresse i utformningen av 

verksamheten. För att få syn på barns lärande används ofta barnens egen dokumentation i form 

av bland annat teckningar som ett sätt att reflektera tillsammans med barnen och synliggöra 

barns tankar och intressen. 

I förskolan finns också tillfällen då barns inflytande inte ges utrymme. Arnér (2009) beskriver 

hur det till exempel inte är valfritt att städa efter en aktivitet eller hur barnen tvingas gå till 

utevistelse. Vidare beskriver författaren hur uttryck som “får inte” är en given norm i förskolan, 

detta är dilemman som inte ges tid att diskuteras. Arnér menar för att kunna ge barnen rättigheter 

så är det upp till den vuxna att tillgodose barnet med rätten. I vår studie så tas just detta dilemma 

upp, hur barnen tvingas till framförallt utevistelse, något som förskolläraren önskar ta upp till 

diskussion men det kan vara svårt att förändra något som en större grupp anser sitta i väggarna. 

Henkel och Tomičić (2009) beskriver hur förändringar skapar rädsla och rädslan för något nytt 

leder till att den vuxne väljer det säkra och fortsätter som denne är bekväm eller van vid. Barnen 

behöver förebilder vilket kräver att de vuxna behöver utvecklas för att i barnens ögon vara 

trovärdiga, innan den vuxne kan göra detta behöver denne bli trygg i sig själv. I vår studie visar 

det sig dock att det inte enbart handlar om möjligheter i miljön, det handlar också om 

personaltäthet. 

Förskollärarna skapar aktiviteter efter barnens intressen och ger barnen så mycket inflytande 

som möjligt i dessa, men om något barn inte önskar delta aktivt i aktiviteten så finns det 

begränsningar i personalgruppens storlek som hindrar valmöjligheter. Förskollärarna menar att 

det finns aktiviteter som är föränderliga, till exempel föremål att räkna, medan andra är 

begränsade på grund av lokaler och personal. 

Slutsats 

Vår studie belyser vikten av ett fungerande likabehandlingsarbete dock saknas kunskap om hur 

de ska uppnå detta. Mycket utav det arbete med likabehandlingsplanen som förskollärarna 

genomför sker oreflekterat. Nya arbetssätt för systematisk dokumentation av diskriminering 

och kränkande behandling är under uppstart, men ännu har förskollärarna inte funnit sin roll i 

det arbetssättet. I vår undersökning av litteratur som belyser likabehandling så finner vi hur 

normkritik har en ledande roll och genom ett normkritiskt perspektiv kan förskolläraren 

utveckla ett normkreativt förhållningssätt, vilket leder till att främja och förebygga 

diskriminering och kränkande behandling. 
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I vår undersökning upplevs en känsla av förskollärarna att de inte räcker till, de saknar 

fungerande verktyg, eller kunskap om hur verktygen implementeras i deras verksamhet. 

Förskollärarna beskriver hur de har en vision att göra barnen delaktiga i likabehandlingsarbetet, 

dock saknas kompetens och framförallt personaltätheten som det kräver. Barnen har inflytande 

i verksamheten, men det är begränsat. Förskollärarna belyser hur förhållningssättet är det 

viktigaste för ett främjande arbete, och då diskrimineringsgrunderna är lag kan förskolläraren 

inte välja att inte arbeta aktivt med likabehandlingsplanen. 

Trots att arbetet med och utifrån likabehandlingsplanen inte alltid fungerar som det bör, menar 

förskollärarna att likabehandling är grunden till hela verksamheten. De uttrycker också en 

önskan om mer tid riktad mot likabehandlingsarbetet.  

Vidare forskning 

Vår studie riktar sig till förskollärare som är verksamma inom en och samma kommun. Det 

skulle vara intressant att se hur likabehandlingsplanen arbetas med av andra huvudmän. Finns 

det skillnader och likheter mellan förskolor i olika kommuner?  

Ytterligare en intressant utveckling av studien skulle vara att få kunskap om hur länge 

förskolläraren har varit verksam. Utgör detta skillnader i förskollärarens förhållningssätt och 

påverkas detta av när förskolläraren genomförde sin utbildning? Förskollärarens verksamma år 

skulle vara intressant utifrån kunskap om utvecklingen som sker i samhället, något som tas upp 

i vår studie.  

Enligt Skollagen (2010:800) och Diskrimineringsombudsmannen (2015) är det huvudmannens 

ansvar att en likabehandlingsplan upprättas. Utifrån detta skulle det vara intressant att 

undersöka förskolechefers kunskap om likabehandlingsplanen. Finns det någon grund i den 

osäkerhet vi upplevde från förskolecheferna kring likabehandlingsplanen eller besitter de mer 

kunskap än de tror?  
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Hej! 

Vi är två studenter från Förskollärarutbildningen på Högskolan i Gävle. Vi 
är inne på vår sista termin och arbetar med att skriva vårt examensarbete 
i pedagogik. Vårt valda ämne är Likabehandlingsplanen. 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskolläraren implementerar 
likabehandlingsplanen i den pedagogiska verksamheten.  

För att uppnå studiens syfte vill vi intervjua verksamma förskollärare och 
hoppas att du har möjlighet att delta. Vi planerar att en intervju tar max 30 
minuter. 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och 
om du så skulle vilja så kan du när som helst avbryta intervjun och 
därmed ditt deltagande. Data från intervjun kommer att behandlas 
konfidentiellt och genom resultatet kommer ditt deltagande inte att kunna 
identifieras då intervjumaterialet enbart ska användas i denna uppsats. 
Inspelningar kommer att förvaras inlåst på Högskolan i Gävle i 5 år för att 
sedan förstöras. Du kommer att ha möjlighet att ta del av examensarbetet 
genom att få en kopia av arbetet, det kommer att finnas tillgängligt på 
Diva portalen. 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår 
handledare för mer information. 

Hoppas att vi ses! 
Med Vänliga Hälsningar 
Maria Obbarius ofk15mos@student.hig.se 
Amanda Krüger ofk15ake@student.hig.se 
Handledare 
Paula Larsson Paula.Larsson@hig.se 
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file:///C:/Users/obbar/Downloads/Paula.Larsson@hig.se
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Intervjuguide 
 
Vad innebär likabehandlingsplanen för dig?  

• Har du varit med och utformat likabehandlingsplanen? 

• Har du varit med och utvärderat likabehandlingsplanen? 

 

 

Aktiviteter och barnens delaktighet 

• Finns planerade aktiviteter utifrån likabehandlingsplanen? 

• Har barn valmöjligheter i aktiviteterna? 

• Hur är barngruppen indelad? 

• Reflekterar arbetslaget över barns delaktighet? 

• Sker det någon gemensam reflektion tillsammans med barnen? 

 

 

Förskolans miljö 

• Vilken slags dokumentation finns synligt på förskolan? 

• Finns det något material tillgängligt för barnen? 

• Hur har miljön utformats för att passad för alla? 

 

 

Arbete med likabehandlingsplan 

• Sker det någon reflektion utifrån likabehandlingsplanen? Enskilt? Tillsammans i 

arbetslaget? 

• Analyseras likabehandlingsplanen? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 

• På vilket sätt utvärderas likabehandling och hur ofta? 

• Är alla i personalen delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen? 
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Sökning av artiklar till tidigare forskning 

Artiklar har sökts fram till studien genom databaserna Diva och Discovery. Sökord som 

använts är ”förskola”, ”likabehandling”, ”equality”, ”jämställdhet”, ”delaktighet”, 

”barnperspektiv”, ”normkritik”, ”normer”, ”diskriminering”, ”kränkning”, ”preeschool”, 

”värdegrund” och ”genus”. Vidare har vi valt att sortera ut artiklar som är ”Peer 

Reviewed” och ”Referee” granskade.  Urvalet av artiklar har gjorts baserat på 

förskollärares förhållningssätt, arbetssätt och styrdokument. 



 

 

 

 


