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Sammanfattning  
Denna studie belyser några förskollärares och rektorers likabehandlingsarbete i 

förskolan. Syftet är att få fördjupad förståelse och kunskap om hur förskollärare och 

rektorer ser på likabehandlingsarbete och arbete mot diskriminering och kränkande 

behandling. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska förskolans utbildning präglas av 

demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. All personal ska bidra till detta 

och kraftigt ta avstånd från samt förhindra att kränkande behandling sker i förskolan. 

Studiens utgångspunkt är ett normkritiskt perspektiv vilket genomsyrar arbetet. I 

relation till syftet intervjuades sex förskollärare och två rektorer där frågor ställdes om 

likabehandling, diskriminering och kränkande behandling samt om förhållningssätt till 

dessa. Studiens resultat visar att majoriteten av deltagarna har ett medvetet och 

självgranskande förhållningssätt vilket är grundläggande för arbetet med likabehandling 

i utbildningen. Resultatet visar även hur barn i olika åldrar görs delaktiga i 

undervisningen. En slutsats som framkommit av studiens resultat är vikten av att kunna 

särskilja begrepp som diskriminering och kränkande behandling för att förstå 

begreppens innebörd och därmed kunna arbeta medvetet med likabehandling.  

 

 

Nyckelord: Diskriminering, kränkande behandling, likabehandling, normer  
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Inledning 
 

Denna studie handlar om förskollärares och rektorers likabehandlingsarbete i förskolans 

utbildning, mot diskriminering och kränkande behandling. Inkluderande värderingar 

och mänskliga rättigheter ska grundläggas så tidigt som möjligt hos barn, detta för att 

möjliggöra och främja att varje individ får vara sig själv och bli respekterad för detta 

(Skolverket, 2011). Även Barnkonventionen (FN, 1989) stödjer detta och betonar alla 

barns lika värde och rättigheter samt att inget barn ska utsättas för diskriminering.  

 

Likabehandlingsarbetet i förskolan är viktigt ur ett samhälls- och framtidsperspektiv för 

att så tidigt som möjligt motverka fysisk och psykisk ohälsa som kränkande behandling 

och diskriminering kan leda till hos den som blir utsatt (Stoor-Grenner & Kirves, 2010). 

Författarna menar även att den som utsätter andra för kränkande behandling och 

diskriminering riskerar att bli en belastning för samhället då den målgruppen löper 

större risk att utveckla brottsligt beteende. Enligt Stoor-Grenner och Kirves (2010) finns 

en del internationell forskning som visar att mobbning även sker mellan yngre barn som 

ännu inte nått skolålder.  

 

Skolverket (2018) betonar vikten av att förskolan ska se till att de mänskliga 

rättigheterna respekteras och att det svenska samhällets demokratiska värderingar 

återspeglas i utbildningen. Medvetenhet och normkritiska glasögon menar Skolverket 

(2011) behövs för att kunna upptäcka och identifiera diskriminering. Har man inte de 

normkritiska glasögonen på sig hela tiden finns det en risk att diskriminering och 

kränkande behandling förbises och inte arbetas med i utbildningen. Skolverket (2013) 

beskriver värdegrundsuppdraget som ett övergripande arbete som ständigt ska 

genomsyra hela utbildningen. I förskolans uppdrag ingår enligt Engdahl och Ärlemalm-

Hagsér (2015) att lägga basen för och befästa förskolans värden. Författarna menar att 

det inte är förskolans uppdrag att se till att barnen uppnår vissa lärandemål i en specifik 

ålder utan förskolan ska erbjuda alla barn det stöd de behöver för att de ska kunna lära 

och utvecklas mångsidigt. Skolinspektionen (2018) framhåller tidigare forskning som 

visar att personalens förhållningssätt inte konsekvent hänger ihop med de mål som finns 

för värdegrundsarbetet i förskolan. Personalen behöver komma fram till en gemensam 

uppfattning om de begrepp som beaktas i värdegrunden, samt forma en ömsesidig 

helhetsbild av arbetet då barn lär i alla möten med de vuxna, inte bara i undervisningen 

(Skolinspektionen, 2018). 

 

Förskollärares ansvar enligt Skolverket (2018) är att ha ett tydligt 

jämställdhetsperspektiv där lika möjligheter och förutsättningar ges oberoende av kön 

och att se till att förhållningssätt och normer utvecklas gemensamt i barngruppen.  

Diskrimineringsombudsmannen (DO, 2015) poängterar att en grundläggande 

förutsättning för barnens jämlika deltagande i utbildningen är känslan av trygghet. 

Skolverket (2018) lyfter fram att en trygg omsorg i förskolan är grundläggande för att 

barnen ska vara trygga och utveckla en god självkänsla. Vidare ska förskolan enligt 

Skolverket (2018) ge varje barn chans till utveckling och ett positivt tänkande om sin 
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egen identitet, så att skapande och lärande främjas. DO (2015) påpekar att arbetet med 

likabehandling ska prägla förskolans utbildning i alla situationer och att alla som 

befinner sig i förskolan ska omfattas och vara delaktiga i arbetet. Engdahl och 

Ärlemalm-Hagsér (2015) framhåller att förskollärare behöver sätta sig in i den senaste 

forskningen och diskutera hur de kan omsätta den i det praktiska arbetet och 

undervisningen för att kunna bidra till att förskolan utvecklas. Vidare menar författarna 

att förskollärare behöver känna till förskolans bakgrund för att kunna ha förståelse för 

och förhålla sig kritiskt till exempelvis barnsyn, hur utbildningen är planerad, arbetssätt 

och ämnesinnehåll. 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Denna studies syfte är att få fördjupad förståelse och kunskap om hur förskollärare och 

rektorer ser på arbete med likabehandling och arbete mot diskriminering och kränkande 

behandling i utbildningen. Detta genom en inblick i några förskollärares och rektorers 

perspektiv kring hur de arbetar medvetet med detta i förskolan.  

 

Frågeställningar som har formulerats för att uppnå syftet med studien: 

- Vilka uppfattningar har förskollärarna och rektorerna om likabehandlingsarbete? 

- Hur inkluderar förskollärarna barnen i likabehandlingsarbetet? 

 

 

Begreppsdefinition 
 

Under detta avsnitt kommer en presentation av de centrala begrepp som används i 

studien. Begreppen förtydligas för att visa betydelsen av dem.  

 

Likabehandlingsarbete och värdegrund  

Enligt DO (2015) ska förskolan se till att barn som dagligen befinner sig på en förskola 

känner trygghet och att diskriminering och kränkande behandling inte förekommer. 

Förskolan ska säkerställa barnens lika villkor genom att ta barnens behov och 

förutsättningar i beaktning och följa upp detta systematiskt. DO (2015) skriver vidare att 

FN:s barnkonvention ska ingå i arbetet med likabehandling för att säkerställa att 

barnens rättigheter lyfts fram.  

 

Skolverket (2013) beskriver att förskolans värdegrundsarbete innebär att tillägna sig ett 

förhållningssätt som utgår från demokratiska värden som ständigt ska prägla alla möten 

och situationer i förskolan. Detta innebär också att barnens rättigheter ska respekteras 

samt att deras demokratiska kunskaper ska ges möjlighet till utveckling.  

 

Trakasserier 

Trakasserier är enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ett beteende som innefattar 

att någons värdighet kränks och som har koppling till minst en av de sju 

diskrimineringsgrunderna som är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
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tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

och ålder. Enligt Svaleryd och Hjertson (2018) räcker det med att ovan nämnda 

beskrivning har skett en enda gång för att det ska falla inom ramen för trakasserier. 

Dessutom understryker författarna att det bara är den individ som upplever sig ha blivit 

kränkt som kan avgöra om det handlar om trakasserier. Huruvida den person som utsatt 

någon annan för trakasserier har gjort detta medvetet eller inte tas inte i beaktning när 

det kommer till diskrimineringslagen. 

 

Mobbning 

Mobbning enligt Stoor-Grenner och Kirves (2010) innebär att ett negativt beteende 

riktas mot en person vid upprepade tillfällen och under en längre period. Med mobbning 

menar författarna att offret och den/de som utför mobbningen har en ojämlik 

maktposition i relation till varandra.  

 

Kränkande behandling 

Begreppet kränkande behandling definierar Skollagen (SFS 2010:800) är en handling 

som inte kan kopplas till någon av de sju diskrimineringsgrunderna, utan något övrigt 

som kränker någons värdighet. Stoor-Grenner och Kirves (2010) hävdar att kränkande 

behandling är när ett negativt beteende sker vid ett fåtal situationer.  

 

Normer 

Normer är outtalade bestämmelser, både medvetna och omedvetna som existerar 

överallt (DO, 2015). Normer beskrivs enligt Nationalencyklopedin (2019) vad som i en 

majoritet anses vara normalt beteende. Det kan exempelvis vara vad vissa traditioner 

säger om olika beteenden eller sätt att vara. Enligt Salmson och Ivarsson (2015) är 

normer implicita bestämmelser och förväntningar kring våra beteenden. Normer 

bestämmer hur makt och hierarkier bildas. Författarna understryker att vi får syn på 

normerna när de bryts, vilket kan innebära att människor exkluderas och även leda till 

diskriminering. Normer skapas av oss människor och är därför även föränderliga 

(Skolverket, 2011). 

 

Diskriminering 

Enligt DO (2015) betyder ordet diskriminering att någon blivit kränkt eller åsidosatt på 

grund av någon eller några av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan 

delas in i direkt och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering innebär enligt 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) att ett missgynnande sker med koppling till de sju 

diskrimineringsgrunderna, då någon behandlas annorlunda i jämförelse med någon 

annan i en liknande situation. Indirekt diskriminering avser situationer där en person 

särbehandlas med koppling till de sju diskrimineringsgrunderna, på grund av 

exempelvis regler eller föreskrifter, utom i fall där dessa på annat sätt är motiverade och 

oundvikliga (SFS 2008:567). Här nedan kommer definitioner av de sju 

diskrimineringsgrunderna. 
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Kön 

Med begreppet kön syftar DO (2019) på förbud mot diskriminering av kvinnligt eller 

manligt kön, vilket också inbegriper personer som bytt eller har för avsikt att byta sitt 

juridiska kön. 

 

Könsöverskridande identitet eller uttryck 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) redovisar att könsöverskridande identitet eller 

uttryck syftar till en person som varken betraktar sig själv som man eller kvinna, eller 

påvisar sin identitet genom hur de klär sig eller genom andra uttryckssätt. 

 

Etnisk tillhörighet 

“Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella eller etniska ursprung, hudfärg 

eller annat liknande förhållande” DO (2019). En individs tillhörighet till en nation kan 

exempelvis benämnas som svensk, thailändare eller iranier. DO (2019) skriver om 

nationella minoritetsgrupper som till exempel romer och samer, vilket också kan 

kopplas till kultur. 

 

Religion eller annan trosuppfattning 

Lagens skydd mot diskriminering avser religion där DO (2019) framhåller judendom, 

kristendom, islam och hinduism medan annan trosuppfattning inkluderar, enligt DO 

(2019), övertygelser eller religiösa uppfattningar som exempelvis agnosticism, buddism 

och ateism. 

 

Funktionsnedsättning 

Bestående psykiska eller fysiska, intellektuella begränsningar av en persons 

funktionsförmåga är det som DO (2019) beskriver är en funktionsnedsättning. Exempel 

på detta kan vara en medfödd sjukdom, något som kan uppkomma vid en eventuell 

kroppsskada eller inträda vid ett senare tillfälle i samband med detta. En 

funktionsnedsättning är något som kan visa sig tydligt eller inte alls. Enligt DO (2019) 

kan exempel på osynliga funktionsnedsättningar vara dyslexi, allergier eller nedsatt 

hörsel och synförmåga. 

 

Sexuell läggning 

Bisexuell, heterosexuell eller homosexuell läggning är de tre sexuella läggningar som 

skyddas av diskrimineringslagen (DO, 2019). 

 

Ålder 

Diskrimineringslagens skydd mot åldersdiskriminering ska skydda alla människor i alla 

åldrar. Varje individ ska ges samma möjligheter och ha samma rättigheter oberoende av 

sin ålder (DO, 2019). 
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Normkritiskt perspektiv 
 

Karlsson (2014) menar att ett särskilt val av ett perspektiv resulterar i att andra 

perspektiv kan sållas bort. Det valda perspektivet ger tillträde till och möjliggör mer 

specificerade begrepp som kan förtydliga objektet som är centralt för studien. 

Utgångspunkten för denna studie är ett normkritiskt perspektiv, vilket Skolverket (2013) 

belyser är av vikt för att medvetet kunna motverka att människor utsätts för 

diskriminering och kränkande behandling. DO (2015) menar att likabehandlingsarbetet 

förutsätter ett normkritiskt perspektiv förknippat med de sju diskrimineringsgrunderna 

för att kunna belysa de rådande normer och maktpositioner som finns i förskolan.  

DO (2015) poängterar även att ett normkritiskt perspektiv som utgångspunkt syftar till 

att belysa, problematisera och omskapa tankar och normer som kränkande behandling, 

diskriminering och trakasserier kan baseras på.  

 

Ett normkritiskt perspektiv enligt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) 

problematiserar på vilket sätt vuxna och barn blir påverkade av de normer som finns i 

förskolan. Normer som hämmar och sätter gränser för individer är det som det 

normkritiska perspektivet granskar. Med normkritik avses enligt Skolverket (2011) att 

det är normerna som ska problematiseras och inte individer som går utanför de gällande 

normerna. Svaleryd och Hjertson (2018) beskriver att en vanlig föreställning hos lärare 

är att problemet ligger i att normer finns. Författarna menar att ett samhälle utan några 

normer alls vore omöjligt att uppnå och kanske vore det inte ens önskvärt. Normkritik är 

enligt Svaleryd och Hjertson (2018) ett förhållningssätt snarare än en metod där man 

synliggör, kritiserar, bearbetar och strävar efter att skapa fler normer. I undervisning är 

bemötande, metod, utförande och innehåll centralt att granska. Syftet med normkritik är 

att upptäcka och förstå på vilka sätt normer kan kuva människor, för att undvika att 

omedvetet göra normbrytande personer till föremål för exempelvis trakasserier och 

utfrysning (Svaleryd & Hjertson, 2018). 

 

Bakgrund 
 

Här nedan redogörs för den litteratur som vi tagit stöd av i vår studie.  

 

Förhållningssätt, medvetenhet och värdegrund 

DO (2015) argumenterar för att personal självkritiskt reflekterar över sitt 

förhållningssätt gällande normer och värderingar för att öka sin medvetenhet kring hur 

de påverkar arbetet i förskolan. All personal inom förskolan behöver vara delaktiga för 

att kvalitativt kunna genomföra likabehandlingsarbetet. Personalen inom förskolan 

behöver ha vetskap om sin individuella plikt att aktivt ingripa då ett barn riskerar att bli 

utsatt för kränkande behandling (DO, 2015). Vidare beskriver Skolinspektionen (2018) 

hur förhållningssätt bland personalen inte bara påverkar normer och värderingar, utan 

även barns möjligheter till delaktighet och huruvida arbetssättet i utbildningen blir 

demokratiskt. Svaleryd och Hjertson (2012) menar att det första steget i att se och kunna 

påverka de värderingar och föreställningar som finns inom förskolans väggar måste ske 
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bland lärarna. Det är även de som måste rannsaka sig själva för att kunna bidra till 

verklig förändring. Lärarna behöver även fundera på varför man bör göra detta och vad 

det kan göra för skillnad. Dessutom menar Svaleryd och Hjertson (2018) att även barn 

kan diskriminera. Vad gäller indirekt och direkt diskriminering krävs att det finns en 

maktobalans mellan den som utför och den som blir utsatt, men det gäller inte 

trakasserier vilket innebär att barn också kan diskriminera om de trakasserar andra. 

Detta behöver all personal vara medveten om.  

 

Barns delaktighet 

Kommunikation möjliggör delaktighet och främjar barns eget identitetsskapande, vilket 

också sker i samspel med förskollärare, mellan barn och andra i förskolan (Skolverket, 

2013).  

 

DO (2015) belyser vikten av att barn engageras i arbetet med likabehandling för att 

barnen själva ska kunna agera i situationer då personal inte är närvarande. Även 

Skolverket (2011) konstaterar att om barnen får delta i diskussion om normer kan detta 

motverka kränkande behandling och diskriminering i större omfattning. Skolverket 

(2011) beskriver vidare att för att kunna upptäcka vilka miljöer som kan upplevas 

särskilt otrygga - där diskriminering, kränkande behandling och trakasserier kan 

förekomma i undanskymda vrår, behöver kartläggning tillsammans med barnen ske. 

När det gäller kartläggning av förskolan har barnen god inblick enligt Skolverket (2011) 

vilka platser som kan vara extra utsatta.  

 

Förebygga, utvärdera och åtgärda 

Enligt DO (2015) ska alla som ingår i förskolans personal uppmana till inkludering. När 

lika rättigheter främjas kan det aktivt förebygga kränkande behandling och 

diskriminering. DO (2015) betonar vikten av att målsättningen för arbetet med 

likabehandling ska vara enkelt att uppfatta så att uppföljning och utvärdering blir enkelt 

att genomföra. DO (2015) hänvisar till direktiv gällande det systematiska arbetet med 

att följa upp, utvärdera och dokumentera varje enskild händelse. Skolverket (2011) 

betonar att för att kunna vidta åtgärder och följa upp kränkande behandling krävs 

dokumentation som utgångspunkt. Vidare skriver Skolverket (2011) att dokumentation 

kan användas i ett förebyggande arbete och för att upptäcka de barn som utsätts. Det 

stämmer väl överens med hur Skolverket (2018) uttrycker sig genom citatet nedan: 

 

Arbetslaget ska samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga 

diskriminering och kränkande behandling (Skolverket, 2018, s. 13). 

 

Miljö och material 

Alla som verkar inom förskolan bidrar till den gemensamma arbetsmiljön (Skolverket, 

2013). Värderingar och traditionella föreställningar visar sig ofta i hur man arbetar och 

hur miljön utformas (Skolverket, 2013). Förskolans likabehandlingsarbete bör 

synliggöras både i lokaler och i det material som finns tillgängligt. Exempel på detta 

kan vara material som framhäver människors olikheter som etnicitet och härkomst samt 
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konstellationer inom familjen (DO, 2015). Henkel och Tomičić (2009) beskriver att 

olika rum talar om vilka möjligheter som rummet bjuder in till. Författarna menar 

vidare att leksaker och material som finns tillgängligt i rummet har en påverkan på vad 

barn leker.  

 

Tidigare forskning 
 

De forskningsartiklar och avhandlingar som har använts till denna studie har sökts fram 

via databaserna Eric (EBSCOhost) och Libris. Sökord som använts: gender, 

environment, preschool or kindergarten or early childhood education, gender 

pedagogics, equality strategies or methods or techniques, teacher, jämställdhet i 

förskolan. Avhandlingen ”Bångstyriga barn” söktes genom Högskolans bibliotek då den 

finns i bokform. Artiklarna har sökts fram med ikryssad ruta för peer-reviewed, full text 

samt att artiklarna inte skulle vara äldre än tio år. Även rutan för date newest har 

kryssats i för att få de allra senaste artiklarna. Studiens utgångspunkt är ett normkritiskt 

perspektiv vilket genomsyrar denna text.  

 

Paananen och Lipponen (2016) beskriver att förskolan och dess personal tillsammans 

utgör en demokratisk arena för barnen som vistas där men i deras studie visade det sig 

att barn med särskilda behov inte fick samma stöd som andra barn, gällande deras 

aktörskap och deltagande i aktiviteter i förskolan. Studien visade dessutom att 

förskolepersonalen visade mindre hänsyn till pojkar än de gjorde till flickor vid 

skapandet av barnens handlingsplaner. Med pedagogisk dokumentation som medel för 

att granska det praktiska arbetet i förskolor kan barns deltagande bli mer jämlikt enligt 

Paananen och Lipponen (2016). Även Børve och Børve (2017) såg ojämlikheter då de 

studerade hur förskolans fysiska miljö påverkar barnens lekkultur. Børve och Børve 

skriver att normer och förväntningar bestäms genom rummens utformning och material. 

Dockvrån är ett exempel på detta då det visar vad som är tänkt att leka och hur leken ska 

utformas. Personalen som deltog i studien beskriver att pojkar oftare föredrar att leka i 

rum som är konstruerade och innehåller stereotypiska pojkrelaterade leksaker medan 

flickor väljer de rum och leksaker som relaterar till flickor. Författarna menar att rum 

där endast pojkar leker inte är tillgängligt för alla barn. Børve och Børve avslutar med 

att skriva att barn är kompetenta nog att vara delaktiga i arbetet med att skapa 

könsneutrala inomhusmiljöer. Författarna skriver att personalens reflektion av miljöns 

uppbyggnad är viktigt för att få en förskola för alla och på lika villkor. 

 

Vad gäller ojämlikheter beskriver dessutom Dolk (2013) att förskolors 

värdegrundsarbete ofta utgår från ojämlika maktförhållanden där pedagoger tenderar att 

ha en envägskommunikation med barnen eller att de agerar utan deras vetskap. Vidare 

beskriver författaren att tidigare studier som visar att barn inte görs delaktiga i arbetet 

trots att det i hög grad har att göra med inflytande, inkludering och demokrati. 

Författaren framhåller vidare att ålder är en aspekt som synnerligen avgör vilka 

möjligheter som finns att tillgå i samhället. Barns ofta låga position i förhållande till 

vuxna har en benägenhet att tolkas som naturlig och ses därför inte som något som kan 
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kopplas till diskriminering. Detta är samhällets minst kritiserade rangordning. Samhället 

utgörs av både vuxna och barn vilket innebär att båda grupper tar till sig av rådande 

normer, men både vuxna och barn kan också förändra dessa enligt Dolk. Samtidigt 

menar författaren att det är av vikt att framhäva den maktobalans som finns mellan 

vuxna och barn och att den är särskilt påtaglig när det gäller barn i förhållande till en 

pedagog (ibid.). 

 

Dolk (2013) redogör för barns delaktighet i förskolan som en chans att inta en aktiv roll 

i relationsskapande, i att omskapa normer och att få vara med och bidra till den 

pedagogiska utbildningen. Författaren argumenterar för att delaktighet och demokrati 

går hand i hand. Eftersom barn görs delaktiga i mycket liten omfattning i 

värdegrundsarbete och arbete med likabehandling menar Dolk att arbetet snarare 

innebär att vuxna gör förändringar som per automatik ämnar ge barnen bättre 

jämställdhetsförutsättningar. Dessutom uppger författaren att förskolor i mycket liten 

omfattning gör barn delaktiga gällande likabehandlingsplanen och att detta upplevs som 

svårt. Då barn faktiskt får möjlighet att vara involverade i arbetet med likabehandling 

uppger författaren att det gäller barn som uppnått en viss mognad eller ålder. Dolk för 

fortsättningsvis fram att deltagande pedagoger i studien varje gång började diskutera 

helt andra saker än likabehandling då begreppet delaktighet berördes. När i stället 

begreppet likabehandling avhandlades innehöll diskussionerna sådant som barnen i 

mycket liten grad kunde påverka. Baserat på detta drog Dolk slutsatsen att barns 

delaktighet och likabehandling tycktes framstå som två omöjliga arbeten att kunna 

förena trots den tydliga demokratiaspekten i båda. Vidare upplevde författaren att trots 

att vuxna verkade tycka samtal om likabehandling var svårt verkade inte barnen uppleva 

samma svårigheter när de väl gavs möjlighet. Under diskussionerna som uppkom i 

studien verkade pedagogerna känna en rädsla för att göra fel gällande barns delaktighet i 

likabehandlingsarbetet (Dolk, 2013).  

 

Det tycks alltså som om delaktighetsarbetet försvåras av att vissa ämnen 

anses mer svårhanterliga och laddade att involvera barn i än andra (Dolk, 

2013 s. 131).  

 

Dolk (2013) beskriver att hinder för barns delaktighet i likabehandlingsarbete kan vara 

att pedagogerna känner en rädsla för att utbildningen ska framstå som politisk och att 

det ska ifrågasättas av föräldrar och även rädsla för att påtala skillnader för barnen på ett 

sätt som snarare förstärker dem än att det kan bidra till förändring.  

 

Som beskrivs ovan menar Dolk (2013) att barn behöver göras delaktiga i förskolans 

arbete för att kunna bidra till att påverka normer. Vad gäller könsöverskridande 

identiteter och uttryck redogör Meyer och Leonardi (2018) för hur lärare omedvetet 

överlåtit sitt kunskapsansvar på de personer som besitter dessa. Lärarna menade att de 

lär sig och blir mer insatta just när de möter och interagerar med personerna och om fler 

personer skulle “komma ut” skulle det leda till en större möjlighet för andra att 

inkludera könsvariationerna. En förskollärare framhöll även att några barn upplevde sig 
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oskyddade och oroade då deras samkönade föräldrar kom för att hämta dem på 

förskolan. Meyer och Leonardi betonar att man lägger över en börda på barnen när man 

förväntar sig att de ska “komma ut” och att man riskerar deras välmående till motvikt 

för andras chans att lära om detta. Vidare menar författarna att det finns en generell bild 

av att det först måste finnas en person med könsöverskridande identitet eller uttryck för 

att andra ska kunna ändra sitt sätt till ett mer inkluderande. Detta gör enligt författarna 

att ansvaret flyttas från lärarna och skolan/förskolan som representerar personer som 

faller inom den normativa ramen, till den som hamnar utanför. För att kunna skapa ett 

öppet klimat i skola och förskola bland barnen behöver detta först anammas av 

personalgruppen. Det krävs att samtliga är engagerade och öppna inför varandra och att 

inte backa när det blir obekvämt för att kunna synliggöra och granska sig själv. Detta 

arbetssätt behövs för att kunna arbeta bort fördomar och okunskap bland lärarna. På 

samma sätt behöver lärare låta andra ta del av den faktiska kunskap de besitter. På så vis 

kan förståelse möjliggöras och förändringar i det praktiska arbetet ske, vilket kan bidra 

till att variationer av kön kan bli mer bekräftade i förskola och skola samt att familjer 

skonas från press att behöva utlämna eller blotta sina barn för att förändringar ska kunna 

ske. Meyer och Leonardi lägger tonvikt vid att detta också är att stödja varje barns 

utveckling.   

 

Liksom Meyer och Leonardi (2018) ovan visar även Sandström, Stier och Sandbergs 

(2013) studie hur personal på förskolan kan stödja barns utveckling genom hur 

personalen talar och agerar i relation till könsnormer i interaktion med barnen. 

Författarna fann och beskriver fyra strategier där personalen, medvetet och omedvetet, 

arbetar mot de könsstereotypa normerna. Instrumentell strategi innebär att personalen 

avleder eller neutraliserar barns frågor och funderingar kring könsskillnader. I den 

samproduktiva strategin beskrivs personalens tillvägagångssätt som att vara självkritisk 

och självmedveten om sina egna uppfattningar om könsnormer. Detta gör att de i större 

utsträckning än i den instrumentella strategin involverar sig själva i barnens 

könsidentifikation. Den tredje strategin som författarna skriver om är den underlättande 

proaktiva strategin. I denna strategi tar man barnens frågor och funderingar mer på 

allvar, granskar och värderar både sin egen och sina kollegors värderingar om 

könsföreställningar. Den fjärde och sista strategin som benämns agitativ och proaktiv 

innebär att förskolepersonalen inspirerar barnen till att gå utanför traditionella 

könsnormer och därmed kan barnen vidga sin identitet genom att överskrida 

könsgränserna. Författarna menar att här är även personalen medveten om sina tankar 

kring könsidentiteter, förstår nödvändigheten och är villiga att konfrontera sina 

värderingar. Författarna drar slutsatsen att det är skillnad mellan hur personalen talar 

och hur de agerar i praktiken när det gäller kön. Personalen är väl medveten om vad de 

ska säga men de är mindre förtrogna när de kommer till att agera i verkliga situationer 

(Sandström et al., 2013). Enligt Eidevald (2009) råder en avsaknad av forskning 

angående hur verksam personal på förskolan bemöter barns olikheter i vardagsrutiner 

och lek beroende på vilken status barnen har. Tidigare internationell och nationell 

forskning visar att förskolepersonal som säger sig arbeta aktivt med jämställdhet i större 

utsträckning befäster i stället för att motarbeta ojämlikhet mellan könen (Eidevald, 
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2009). Till sin studie efterlyste författaren arbetslag som aktivt sa sig arbeta med 

jämställdhet för att bland annat studera om och hur personalen gör skillnad i sitt 

bemötande av barn. Eidevald beskriver att fokus på jämställdhet bör inrikta sig på 

personalens medvetenhet och vikten av att vara förebilder för barnen.  

 

Metod 
Metodavsnittet har följande struktur: först presenteras val av metod, vilket efterföljs av 

urval och deltagare där två tabeller om deltagarnas bakgrund redovisas. Därefter 

presenteras genomförande, process för databearbetning och till sist trovärdighet och 

tillförlitlighet. Här nedan följer en utförlig redogörelse för det tillvägagångssätt som 

använts. Detta för att en utomstående ska kunna genomföra studier på liknande sätt 

(Backman, 2016).   

 

Metodval 

 

För att belysa studiens syfte och uppnå svar på frågeställningarna har intervjuer med 

förbestämda frågor i fastställd ordning valts som metod för att samla in datamaterial. 

Detta menar Bryman (2018) och Stukát (2011) är en strukturerad intervju.  

Intervjufrågorna skickades inte ut i förväg för att till denna studie önskades spontana 

svar, det vill säga inga svar som de intervjuade kunde förbereda innan. Detta för att 

säkerställa studiens trovärdighet vilket Bryman (2018) argumenterar för. Varje 

intervjutillfälle genomfördes med en deltagare och en av oss studenter, detta för att 

undvika en ojämn maktposition. Med hjälp av ljudupptagning blev det möjligt att efter 

intervjun skriva ut samtalet och Bjørndal (2018) menar att intervjuaren aktivt kan lyssna 

på den intervjuade personen i stället för att fokusera på att skriva anteckningar. Enligt 

Wehner-Godée (2010) är anteckningar en svår dokumentationsform, svårigheten ligger i 

att hinna skriva ned allt vad som sägs.   

 

Vår studie är kvalitativ som Backman (2016) menar är när uttryckssättet är muntligt 

eller i skrift. Även Bryman (2018) menar att forskning med kvalitativ ansats fokuserar 

på orden i stället för siffror och mängd. 

 

Urval och deltagare 

 

Denna studie genomfördes vid sex kommunala och två privata förskolor i två olika 

kommuner i Sverige. Skolverket (2018) skriver att utbildningen ska vara lika för alla 

oberoende av placering i Sverige. Totalt åtta intervjuer genomfördes - fyra intervjuer 

per student. Till en början efterfrågades deltagare med varierande erfarenheter, det vill 

säga nyexaminerade förskollärare och förskollärare med flera års yrkeserfarenhet. Detta 

blev problematiskt då flera av de efterfrågade avböjde att delta eller inte hörde av sig. 

Detta medförde att våra önskemål inte kunde uppfyllas till den grad vi hade önskat. En 

viss variation finns ändå i vår studie. För att få ett bredare perspektiv kring ämnet 

efterfrågades även rektorer. Personlig koppling togs i beaktning och därför skickades 
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förfrågningar ut till förskolor där ingen relation till oss studenter fanns, för att vi skulle 

kunna förhålla oss kritiskt och vara oberoende i undersökningsmiljön. Franzén (2014) 

menar att det är av vikt att ta ställning till vilka för- och nackdelar som finns med de val 

som görs. Här nedan följer en bakgrundsbeskrivning av deltagarna. 

 

Bakgrund förskollärare 

 

Tabell 1. Tabellen visar examensår, år som verksamma förskollärare, åldersgrupp, 

ansvariga för likabehandlingsarbetet samt typ av verksamhet. 

Examensår  Antal år 

verksam 

förskollärare 

Åldersgrupp 

(barn) 

Ansvarig för 

likabehandlingsarbete 

Verksamhetstyp 

F1: 1998 12 år 4-5 år Ja, tillsammans med en 

kollega 

Kommunal 

Förskola 

F2: 2012 7 år 3-4 år Nej, det är allas ansvar Kommunal 

förskola 

F3: 1984 33 år 1-3 år Ja, tillsammans med 

två andra kollegor 

Privat förskola 

F4: 2019 Mindre än 1 

år 

2-3 år Ja Kommunal 

förskola 

F5: 1987 31 år 2-4 år Nej, det är allas ansvar Kommunal 

förskola 

F6: 2013 16 år 1-6 år Nej Privat förskola 

 

De deltagande förskollärarna hade varierande erfarenheter. Tre av förskollärarna tog 

examen mellan 1984 och 1998 och tre mellan 2012 och 2019. De hade arbetat som 

förskollärare mellan 1 och 33 år med blandade åldersgrupper. Fyra av sex förskollärare 

arbetade i kommunal förskola och två i privat förskola. Alla utom en förskollärare 

uppgav sig vara ansvarig eller delansvarig för likabehandlingsarbete. 

 

Bakgrund rektor 

 

Tabell 2. Tabellen visar vilken grundutbildning rektorerna har samt vilket år de tog 

examen i sin grundutbildning. 

Grundutbildning Examensår 

R1: Förskollärarutbildning 1998 

R2: Förskollärarutbildning 1987 
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Rektorerna som deltog var båda förskollärare i grunden.  

 

Genomförande 
  

Första kontakten togs via e-postutskick till rektorer på olika förskolor. I e-posten 

presenterades syftet med studien och tillvägagångssätt med ljudupptagningsinstrument 

för insamling av data. Information angående deltagarnas och förskolornas anonymitet 

och rättigheter bifogades som ett dokument i informationsbrevet med en förklaring att 

de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande i studien (Löfdahl, 2014). Våra 

kontaktuppgifter lämnades också ut. Efter första kontakten med rektorerna förblev de 

flesta meddelanden obesvarade, vilket ledde till att vi sedan fick kontakta förskollärare 

och rektorer direkt via telefon.  

 

Plats och rum har valts av deltagarna, avskilt från eventuella störande ljud och andra 

moment som kan försvåra genomförandet. Avsatt tid för intervjuerna var cirka 30 

minuter. Intervjusamtalen varierade dock tidsmässigt. Vid varje intervjutillfälle har vi 

efterfrågat om deltagarna läst igenom informationsbrevet, men också upprepat deras 

rättigheter innan intervjun påbörjats. Därefter har vi frågat deltagarna om de känt sig 

redo att starta intervjun, detta för att skapa en god samvaro innan intervjun sätter igång 

(Bjørndal, 2018). Intervjufrågorna för förskollärare har följande struktur: tre 

bakgrundsfrågor, fyra frågor om likabehandling, fyra frågor om diskriminering och 

kränkande behandling samt fem frågor om förhållningssätt. Rektorernas intervjufrågor 

strukturerades enligt följande: två bakgrundsfrågor, fyra likabehandlingsfrågor, fyra 

frågor om diskriminering och kränkande behandling samt fem frågor om 

förhållningssätt. I slutet av varje intervju har vi ställt frågan om de önskat tillägga något. 

Totalt antal intervjufrågor var 16 för förskollärare och 15 för rektorer.  

 

Databearbetning 

 

Enligt Franzén (2014) är det insamlade materialet, ett så kallat råmaterial, vilket innebär 

att det krävs fördjupning av det för att en process av bearbetning ska kunna inledas och 

slutligen presenteras i resultatdelen. För att deltagarnas identiteter ska skyddas används 

i denna studie kodade benämningar (Vetenskapsrådet, 2017). Vi har valt att benämna 

förskollärare F1-F6 och rektorer R1-R2. Vetenskapsrådet (2017) beskriver vikten av 

noggrannhet gällande konfidentialitet - att skydda materialet och uppgifter om personer 

som insamlats för att utomstående personer inte ska få tillgång till dessa. 

 

Intervjuerna har skrivits ut i text kort tid efter intervjuträffarna. Detta för att säkerställa 

att ljudupptagningsfilerna inte skulle försvinna, att problem skulle uppstå med tekniken 

samt för att kunna ha svaren färskt i minnet. Vetenskapsrådet (2017) poängterar att 

ljudinspelningar innebär en hantering av personuppgifter. I intervjuerna har en del av 

deltagarna tagit upp exempel som berör både barn och vårdnadshavare. Trots att inga 

namn har nämnts kan informationen vara av känslig karaktär - därför har vi valt att inte 

ta med detta i studien. Den student som genomfört intervjun har enskilt skrivit ut 
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intervjusamtalen i text med hänsyn till det som nämnts ovan. Utskrifterna av 

intervjusamtalen genomfördes genom att vi lyssnade på det inspelade materialet. Detta 

fick pausas och spolas tillbaka många gånger för att kunna urskilja det som sades samt 

för att hinna skriva ut det i text i ett separat dokument. I utskrifterna har en del 

justeringar gjorts kring vad deltagarna säger där vi tagit bort onödigt talspråk och 

irrelevanta uppgifter i förhållande till frågorna. När deltagarna har sagt liknande saker 

har detta skrivits ihop till ett stycke i resultatet. Detta var nödvändigt för att få en 

sammanhängande text som både är tydlig och förståelig för andra att ta del av. Vi har 

tagit fasta på de intervjuades egna svar och uttryck. Det var även viktigt för oss att inte 

lägga in våra ord och värderingar i deltagarnas utsagor. 

 

För att bearbeta resultatdelen strukturerades råmaterialet från intervjuerna först in i 

dokumentet. Detta gjordes i ordningsföljd enligt frågorna i bilaga 2 och 3. Därefter 

skrevs varje deltagares svar in under varje fråga. Detta material skrevs sedan ut som 

pappersexemplar för att underlätta markering i texten. Texten lästes för att kunna 

urskilja kategorier med hjälp av markering med olika färgpennor. En färg per kategori. 

Blå för förhållningssätt, grön för kartläggning och aktiva åtgärder, lila för barns 

delaktighet och orange för kränkande behandling och diskriminering. Kategorierna 

ändrades under arbetsprocessens gång då de kanske skulle var svåra för utomstående att 

förstå eller för att kategorierna gick in i varandra. Efter att materialet granskats och 

kategoriserats för hand på det utskrivna arbetet strukturerades texten genom att föra in 

allt material som understrukits med samma färg kopplat till kategorierna in i arbetet. Vi 

har sedan analyserat utifrån ett normkritiskt perspektiv som Engdahl och Ärlemalm- 

Hagsér (2015) menar är att förhålla sig kritiskt till hur barn och vuxna påverkas av 

rådande normer i förskolan.  

 

Trovärdighet och tillförlitlighet 

 

Bryman (2018) förklarar att tillförlitlighet delas in i fyra delar: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att konfirmera och styrka. Trovärdighet enligt 

Bryman handlar om forskningen har utgått från rådande bestämmelser och regler. 

Överförbarhet menar Bryman (2018) är en bedömning om resultatet i princip skulle 

kunna överföras eller appliceras på en annan situation eller miljö. Kvalitativ forskning 

baseras ofta på en mindre grupp deltagare där alla har någon form av gemensamma 

egenskaper, där djupet fokuseras i studien i stället för bredden som i kvantitativ 

forskning. Eftersom vår studie är baserad på en mindre grupp förskollärare och rektorer 

går det inte att säga att resultatet skulle bli likadant vid andra förskolor, men det är inte 

heller omöjligt. Pålitlighet beskriver Bryman (2018) som att forskarna granskar och 

förhåller sig kritiskt till undersökningen för att kunna bedöma detta på ett tillförlitligt 

sätt. Detta innebär att varje del av undersökningsprocessen, val av intervjufrågor, 

deltagare, utskrifter från intervjuer och val som gjorts gällande dataanalysen och 

liknande ska redogöras för på ett så utförligt sätt som möjligt, vilket vi anser att vi har 

gjort. I utskrifterna från intervjuerna har deltagarnas viktigaste synpunkter, enligt oss, 

sammanställts. Möjlighet att styrka och konfirmera uppger Bryman (2018) är att 
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forskaren innehar en medvetenhet gällande omöjligheten att förhålla sig helt objektiv i 

samhällelig forskning. Det ska enligt Bryman tydligt framgå att forskaren inte avsiktligt 

vävt in sitt personliga synsätt eller den valda teorin på ett sätt som påverkat 

genomförandet av studien eller slutsatserna. Vi har i största möjligaste mån tagit 

avstånd från egna värderingar i denna studies resultatdel.  

 

Roos (2014) beskriver att en studies trovärdighet grundar sig på att man har samlat in 

tillräckligt med data och att detta har genomförts på ett grundligt sätt för att de slutsatser 

man drar ska vara tillförlitliga. I vår studie har vi intervjuat åtta personer vid olika 

förskolor för att få ett tillräckligt underlag. De frågor som ställts har begränsat vilka 

typer av svar som deltagarna har kunnat ge, dock kan mängden frågor ha bidragit till 

mer varierad information. Roos (2014) menar att det är av vikt att samla in en större 

mängd data för att få ett så sanningsenligt resultat som möjligt. Vidare ställer sig Roos 

(2014) frågan om de frågor som ställts är befogade för att kunna besvara studiens syfte. 

När frågorna ställdes till deltagarna gjordes detta på ett sakligt sätt och vi har även 

tillfrågat deltagarna om de velat tillägga något för att säkerställa att de fått möjlighet att 

framföra allt de velat säga. Roos (2014) beskriver att sättet man talar med deltagarna 

kan påverka svaren. Under intervjuerna har deltagarna ibland uppgett information som 

vi studenter inte har hållit med om samt att de blandat ihop olika begrepp. Detta är 

något som vi inte har påtalat för deltagarna för att få så tillförlitliga svar som möjligt 

baserat på deras egna åsikter, tankar och funderingar.  

 

Resultat 
 

Resultatet består av fyra kategorier. Den första kategorin är förskollärares och rektorers 

medvetna förhållningssätt vilken är indelad i tre underrubriker: individuellt 

förhållningssätt, gemensamt förhållningssätt och förhållningssätt gällande vikarier och 

annan personal. Den andra kategorin är kartläggning av utbildningen och aktiva 

åtgärder. Tredje kategorin är barns delaktighet, och den fjärde och sista kategorin är 

kränkande behandling och diskriminering. För att ge en bra inblick i vårt resultat 

kommer intervjusvaren presenteras genom text och citat som belyser förskollärares och 

rektorers perspektiv. 

Förskollärares och rektorers medvetna förhållningssätt 

Resultatet visar vikten av förskollärares och rektorers förhållningssätt kring 

likabehandling. Utifrån detta kan vi se att förhållningssättet genomsyras av normkritik. 

Denna kategori har delats in i tre underkategorier: individuellt förhållningssätt, 

gemensamt förhållningssätt och förhållningssätt gällande vikarier och annan personal.  

F2 uttrycker att ”likabehandlingsplanen ska vara som ett levande dokument i vardagen”. 

Utsagan ovan visar att likabehandlingsplanen är ett viktigt arbetsredskap och något som 

bör användas i förskolans vardag. Normkritikens intention är enligt Svaleryd och 

Hjertson (2018) att synliggöra och begripa hur normer sätter regler för människors sätt 

att vara - för att medvetet kunna ta avstånd från att normbrytande personer utsätts för 
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trakasserier och exkludering. Denna medvetenhet synliggörs till viss del i förskollärares 

och rektorers förhållningssätt som beskrivs nedan.  

 

Under vissa intervjuer nämndes begreppet trygghetsplan vilket kommer att ersätta 

likabehandlingsplanen. I denna studie används begreppen likabehandlingsplan och 

likabehandlingsarbete genomgående då trygghetsplanen ännu ej hade trätt i kraft då 

studien inleddes. 

 

Individuellt förhållningssätt 

Utifrån intervjuerna framkommer det att förskolepersonal behöver granska sig själv för 

att likabehandlingsarbetet ska ha en så god utgångspunkt som möjligt. Det framkom 

även att personalen tidigare har granskat hur barnen behandlade varandra men detta 

fokus har flyttats till hur personalen behandlar och bemöter andra. Det visar sig även 

hur personalen förhåller sig till diskrimineringsgrunderna när de bemöter barn som 

exempelvis uttrycker ”att andra barn är för små” (F5). Normer och värden är grunden 

för likabehandling där bemötande, alla människors lika värde och att visa respekt är av 

vikt. Med ett normkritiskt perspektiv behöver personalen bli medvetna om sitt 

förhållningssätt till gällande normer samt granska hur uttalanden kan tolkas av barn. När 

förskolepersonalen uppmärksammar sitt eget förhållningssätt och varför de gör som de 

gör kan ett medvetet likabehandlingsarbete tillämpas. Det framkommer även att 

personalen behöver göra en självskattning gällande hur de ställer sig till olika saker, 

exempelvis pojkar som bär klänning. Personalen behöver reflektera över sina egna 

åsikter och detta behöver även göras utifrån ett närmande av barns perspektiv. 

Resultatet visar att trots att personalen är medveten om hur de bemöter flickor och 

pojkar kan det ändå förekomma en viss skillnad i bemötandet. Var och en i 

förskolepersonalen behöver hålla sig uppdaterad och upprepa innehållet i 

diskrimineringslagen och trygghetsplanen för att förstå och påminna sig om innebörden 

av dem. 

 

Gemensamt förhållningssätt 

Resultatet visar även att det gemensamma förhållningssättet till likabehandling har stor 

betydelse. Förskolepersonalen behöver ha en samsyn gällande bemötande av barnen, om 

värdegrunden samt ha löpande diskussioner om saker som uppstår. Av resultatet 

framkommer att denna samsyn ska gälla inte bara för personal inom en viss avdelning 

utan inom hela förskolan. F1 uttrycker att ”det för dem är viktigt att få med hela huset 

eftersom de jobbar tillsammans”. Vi tolkar detta som att personalen behöver vara 

överens om att det är normerna som ska problematiseras och inte den eller de individer 

som ”avviker” från normerna. Dessutom behöver all personal vara medvetna om vad 

förskolans uppdrag står för, vilket även kurser och utbildning kan bidra till. Enligt F5 

diskuteras dilemman eller ”fall” tillsammans i arbetslaget där de lyfter olika exempel på 

vad som skulle kunna vara en kränkning eller diskriminering. Detta diskuteras för att 

personalen ska kunna bli mer lyhörda för saker som kan hända då det kan vara självklart 

att en kränkning har uppstått men det behöver inte alltid vara det. Genom att lyfta vad 
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diskriminering kan innebära kan personalen också få syn på normers betydelse och hur 

de förhåller sig till dessa.  

 

Majoriteten av deltagarna anser att likabehandling inte kan arbetas tillräckligt med i 

förskolan medan ett fåtal deltagare uttrycker att de arbetar tillräckligt med 

likabehandling eller är på god väg att göra det. Det framkommer även att 

likabehandlingsarbetet troligtvis kommer att främjas av att barnkonventionen kommer 

in mer i förskolan då den snart kommer bli lagstadgad. Detta kan tolkas som att det 

gemensamma förhållningssättet kommer att kunna granskas ännu mer då detta sker. 

Vidare framkommer i resultatet betydelsen av att syna sina fördomar och hur man 

förhåller sig till dessa samt att medvetandegöra sig själv. Förskolepersonalen bör kunna 

påminna varandra när de ser kollegors omedvetna bemötande eller agerande.  Detta kan 

exempelvis vara som en deltagare uttrycker:  

 

Att man tänker hur man låter med rösten när man pratar med olika barn, 

att det inte får bli ”puttinutt” med tjejerna. (F6)  

 

Förhållningssätt gällande vikarier och annan personal 

Utöver tidigare nämnda punkter inom förhållningssätt har även betydelsen av att 

vikarier och annan personal inkluderas i likabehandlingsarbetet framkommit i resultatet. 

Trots att alla som arbetar inom förskola bör inkluderas visar resultatet att tidsaspekten 

kan vara problematisk, då alla utom en deltagare uttrycker att information om 

likabehandling inte når ut till vikarier som arbetar enstaka gånger. Detta för att annan 

information som vikarierna måste känna till prioriteras. Å andra sidan uttrycker en 

deltagare:  

 

Det är klart att man skulle vilja dela ut en pärm för dom att läsa. Men 

jobbar man inom förskolan så har man ju förhoppningsvis någon slags 

värdegrund i alla fall. (F5)   

 

I resultatet framkommer även att en förskola har en särskild person som ska informera 

vikarier om bland annat likabehandling. Detta är något de flesta deltagare menar är 

något de behöver bli bättre på - att se till att informationen når ut till vikarierna. 

Däremot menar hälften av deltagarna att långtidsvikarier ska få information om allt som 

rör det vardagliga arbetet eller åtminstone i liten omfattning. Dessutom visar resultatet 

att vikarierna behöver ha förståelse för barns olika förutsättningar. Å andra sidan kanske 

det är svårt att förstå innebörden innan vikarierna deltar i diskussion kring 

likabehandling. En deltagare uttrycker att hen tycker det är otroligt viktigt men att 

politikerna behöver se över hur informationen till vikarierna ska gå till. I relation till det 

normkritiska perspektivet anser vi att det vore av stor betydelse att vikarier och annan 

personal fick större inblick i likabehandlingsarbetet än vad de har.  
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Kartläggning av utbildningen och aktiva åtgärder 

För att förskollärare ska kunna motverka diskriminering och kränkande behandling har 

det visats sig i resultatet att utbildningen behöver kartläggas för att därmed kunna göra 

aktiva åtgärder där riskområden har upptäckts. Denna kategori visar hur förskollärare 

och rektorer kartlägger sin utbildning och vilka aktiva åtgärder de vidtar när de granskar 

miljön. Av resultatet framgår det att detta är sammankopplat med det normkritiska 

perspektivet.  

 

Baserat på resultatet innebär likabehandlingsarbete att främja, förebygga och att 

kartlägga var kränkningar förekommer bland barnen men även bland vuxna, och att se 

över situationer - om någon utesluter en annan. Det framkommer att olika granskningar 

behöver göras inom förskolan - bland annat gällande hallsituationer, matsituationer och 

hur personalen uttrycker sig till barnen i dessa. Det kan även vara andra områden så som 

förskolans gård eller exempelvis lekstugan och andra ställen där många barn vistas. 

Dessa områden behöver förskolepersonalen uppmärksamma lite extra samt att 

personalen behöver sprida ut sig och vara närvarande med barnen. För att få syn på 

dessa områden kan även barnen vara till stor hjälp om de görs delaktiga.  

 

Genom kartläggning kan risker identifieras och personal kan bli mer medvetna om 

miljön, vilken på så sätt kan bli tryggare för barnen. Resultatet visar att kartläggning 

och uppföljning behöver genomföras kontinuerligt för att förskolans utbildning ska vara 

säker för barnen. I kartläggningen ingår förutom miljön även material och böcker. Av 

resultatet att döma kan det exempelvis vara att diskutera vad för slags kläder som finns 

på förskolan – om det bara är prinsesskläder eller liknande. Detta sätt att granska och 

eventuellt ta bort eller lägga till material i utbildningen kan tolkas som ett sätt att bredda 

förskolans normer. Alla barn ska få möjlighet att leka med olika leksaker och material 

där det är barnens intressen som styr valet av dessa. 

 

Gällande barnböcker är det inte ovanligt att dessa innehåller stereotypiska bilder vilket 

gör att böckerna i förskolan behöver granskas för att minska de snäva normerna och visa 

fler alternativ för hur människor kan vara och leva. Detta kan vi se genom vad en 

deltagare berättar:  

 

I våras lånade vi böcker som exempelvis visar två mammor eller flickor 

som gör typiskt pojkiga saker och pojkar som bär klänning, så att man 

liksom bryter normerna. (F4) 

 

Genom att exempelvis göra en ”bok-koll” kan förskolepersonalen upptäcka om fler 

böcker som visar funktionsnedsättningar, olika sexuella läggningar, etniciteter, 

religioner och trosuppfattningar, könsöverskridande identiteter och uttryck och 

varierande åldrar samt kön behöver inhandlas eller lånas. Detta för att alla människor 

ska representeras i förskolan. Ett annat alternativ som framkommer i resultatet kan vara 

att ha könsneutralt material som exempelvis fokuserar på djur och liknande. När 

material byts ut på särskilda platser kan även nya konstellationer av lekgrupper skapas, 
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vilket i sig också kan bidra till att fler barn inkluderas och att normer kan breddas. En 

deltagare uttrycker: 

 

Vi lägger mycket fokus på sådant material som kan användas av båda 

könen och exempelvis har vi döpt om ”dockvrån” till ”lägenheten” för att 

göra det mindre könskodat. (R2) 

 

När neutrala benämningar används kan detta leda till att fler barn visar intresse för rum 

som i exemplet ovan. Detta kan också leda till fler konstellationer och möjligheter för 

barnen vilket kan bidra till att motverka diskriminering. Fler olika konstellationer av 

barngrupper tolkar vi kan leda till större trygghet bland barnen, vilket i sin tur skulle 

kunna bidra till att kränkande behandling motverkas.  

 

Resultatet visar att för barnens säkerhet behöver diskussion ske kring vilka dörrar på 

förskolan som kan vara stängda samt vilka barn som kan vara tillsammans i ett rum med 

stängd dörr. Detta tolkar vi som att förskolepersonal behöver vara närvarande och 

medvetna om vad som sker bland barnen för att kränkande behandling och 

diskriminering ska kunna motverkas. Alla barn ska ha samma möjligheter och ingen ska 

råka illa ut. I resultatet framkommer det att förskollärare får arbeta mycket med att 

försöka motverka traditionella föreställningar och normer om vad som är manligt och 

kvinnligt samt påvisa att man kan vara stark oavsett om man är flicka eller pojke. Det 

framkommer även att samarbetsövningar och samtal om känslor kan bidra till att 

förebygga kränkande behandling och diskriminering. Barnen behöver också kunna säga 

stopp och nej samt känna till rätten till sin egen integritet.  

Barns delaktighet  

I resultatet visar det sig att barns delaktighet är av varierande betydelse i 

likabehandlingsarbetet. Denna kategori visar hur förskollärare och rektorer inkluderar 

och främjar barns möjlighet att bidra och vara delaktiga i arbetet. Ett exempel på det är 

när en deltagare uttrycker:  

 

Barnen, när dom lär sig att hjälpa varandra och vara empatiska, då 

förebygger man mobbning, jättemycket. (F3) 

 

Av intervjuerna framgår att likabehandlingsarbete handlar om hur förskolepersonalen 

arbetar tillsammans med barnen. Några exempel som deltagare har framfört är 

samarbetsövningar mellan barnen för att sammansvetsa gruppen samt diskussioner om 

hur man är mot varandra. Ytterligare ett exempel är att personal har gjort rollspel där de 

visat barnen olika situationer som kan få dem att tänka till, de har ställt frågor om hur 

olika scenarion kan kännas och sedan diskuterat detta i förebyggande syfte. Högläsning 

av böcker som utmanar barnen att reflektera och diskutera saker som en deltagare 

uttrycker ”sätter lite krux i huvudet på dem ibland” är också något som framkommer i 

resultatet vilket kan bidra till barns delaktighet. Barn som ännu inte har språket kan 
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göras delaktiga med stöd av GAKK (grafiskt kommunikationsstöd och TAKK (tecken 

som kommunikationsstöd).  

 

Endast två förskollärare nämner likabehandlingsplanen i koppling till barns delaktighet, 

dock visar det sig att synpunkterna kring detta skiljer sig åt. Å ena sidan framgår det att 

barn inte är särskilt medvetna om att det finns en likabehandlingsplan och att 

förskolepersonalen i stället haft fokus på barnens eget inflytande och att de ska kunna 

påverka vad som sker generellt. Å andra sidan framkommer det att 

likabehandlingsplanen har visats för barnen vid exempelvis samlingar där de samtalat 

kring vad innehållet innebär så att barnen ska veta att det är ett viktigt dokument.   

 

Resultatet visar att det främst är de äldsta barnen som inkluderas likabehandlingsarbetet. 

Detta visar sig genom trygghetsvandringar på förskolan eller intervjuer med barnen där 

de får berätta hur de känner sig i förskolans olika rum och miljöer. De yngre barnen 

görs inte delaktiga i samma utsträckning men på andra sätt som exempelvis genom 

samtal. Det framkommer även att barn görs delaktiga genom skapande av ”kompis-

solar” där de får bidra med hur en bra kompis är och att man ska hjälpa varandra. Även 

”kompisböcker” nämns som ett material för de yngre barnen att arbeta med och samtala 

kring hur man är mot varandra. I resultatet framhålls vikten av att göra barn delaktiga 

genom samtal i stället för att bara ge tillsägelser till de barn som uttrycker sig 

nedsättande mot andra. Det är av betydelse att låta alla barn komma till tals och att inte 

sätta en negativ stämpel på barn som exempelvis slagits då det kan finnas en 

bakomliggande orsak till att barnet har behövt försvara sig.  

Kränkande behandling och diskriminering  

Denna kategori visar hur förskollärare och rektorer förklarar begreppen kränkande 

behandling och diskriminering. Analysen av resultatet kan relateras till det normkritiska 

perspektivet som Skolverket (2013) hävdar har betydelse för att motverka att någon 

utsätts för diskriminering och kränkande behandling. Majoriteten av deltagarna anser att 

kränkande behandling är ett svårt begrepp att definiera. Det framkommer även att 

begreppet anses vara diffust. Vi ser att förskollärare och rektorer har en viss 

medvetenhet om att förhålla sig kritiskt till rådande normer. Avslutningsvis redovisas 

ett diagram (se figur 1).  

 

Gällande bland annat de traditionella könsnormerna som finns i samhället framgår det 

av resultatet att vårdnadshavare kan bidra till att upprätthålla dessa genom de kläder och 

leksaker de handlar till barnen samt hur de pratar om kön i hemmet. En av 

förskollärarna menar att det kan medföra en viss attityd hos barnen.  

 

Kränkande behandling är enligt intervjusvaren ”något som man är emot” och inte vill 

ska förekomma. Sammantaget menar flertalet deltagare att kränkande behandling 

innebär att någon utsätts för något nedsättande som inte känns okej, att man tar illa vid 

sig. Det kan vara något som gör att man tar åt sig på ett personligt sätt gällande något 

man gör eller hur man ser ut. Kränkande behandling kan ske både vuxna emellan och 

mellan barn samt från vuxna till barn och tvärtom. Åsikterna skiljer sig dock gällande 

om barn kan kränka andra vilket en deltagare anser att de inte kan förrän i skolåldern. 
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Ett undantag enligt deltagaren kan vara om ett barn har en funktionsnedsättning och 

andra barn förminskar barnet på grund av den, då är det också en ”kränkande 

behandling” då detta blir en medveten handling. Deltagarens inställning i stort är att 

kränkande behandling bara är något vuxna kan utföra på grund av sin maktposition. En 

kränkning kan vara allt från det ”pyttelilla” till något verbalt, fysiskt eller genom 

blickar. Däremot framkommer det att mobbning oftast är mer synligt än en kränkning 

som inte alltid behöver vara det. Deltagarnas utsagor visar att kränkningar kan vara 

svårtolkade av andra än den som blivit kränkt, men att en upplevd kränkning alltid ska 

tas på allvar då det är individen själv som känner om den blivit kränkt eller ej.  

 

Hur barn och vuxna uttrycker sig när de blivit kränkta kan skilja sig åt enligt deltagarna. 

Förmåga och vilja att berätta är också något som kan vara en skillnad mellan vuxna och 

barn. Eftersom barn kan ha svårt att meddela att de blivit kränkta kan vuxna behöva 

tolka om en kränkning har skett. En deltagare uppgav: 

 

Det är svårt det där, för egentligen säger man ju att en kränkning bara kan 

avgöras av den som känner sig kränkt, så det kan ju vara väldigt olika. Sen 

är det ju skillnad med barn och vuxna för att ett barn sällan uttrycker att 

det känner sig kränkt, då måste vi vuxna ta ansvar för det. (R1) 

 

I resultatet framhålls att begreppet diskriminering är grövre än en kränkning. 

Diskriminering definieras utifrån resultatet som någonting negativt kopplat till ålder, 

etnisk tillhörighet eller liknande som kommenteras till någon. Det framkommer att 

diskriminering är när någon på grund av exempelvis sin ålder eller kön blir åsidosatt. 

Exempelvis att man tar för givet att pojkar eller flickor är på ett visst sätt kan medföra 

olika konsekvenser och begränsningar för barn. Diskriminering innebär också att inte ha 

samma rättigheter som andra har, det kan exempelvis visa sig genom exkludering av 

barn eller vuxna som har andra förutsättningar. Som ovan nämnts om kränkande 

behandling anser några deltagare att även diskriminering endast kan utföras av vuxna på 

grund av deras maktposition. En av deltagarna ger ett exempel på om en pojke vill bära 

klänning och den vuxna säger ”ja, men då kanske vi ska börja kalla dig för ett 

tjejnamn”. Vad gäller att barn diskriminerar andra barn uttrycker en deltagare: 

 

Vi har inte upplevt att någon har blivit diskriminerad för att man kanske 

lever med andra familjeförhållanden, dom trycker ju inte ner, det är 

snarare kanske avundsjuka, varför har min kompis två mammor och inte 

jag? (F3) 

 

Slutligen uttrycker förskollärare och rektorer en svårighet gällande arbete mot 

diskrimineringsgrunderna. Tre deltagare upplevde att kön var den diskrimineringsgrund 

som var svårast att arbeta mot (figur 1). Etnisk tillhörighet ansåg tre deltagare var 

svårast. En deltagare uppgav att sexuell läggning var svårast att arbeta mot. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck nämnde en deltagare var svår. Fyra deltagare 

ansåg att religion eller annan trosuppfattning var svår att arbeta mot. En deltagare 
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uttryckte att ålder var svårast. Ingen av deltagarna uppgav att diskrimineringsgrunden 

funktionsnedsättning var svår att arbeta mot och en deltagare var neutral och ansåg inte 

att någon av de sju diskrimineringsgrunderna var svår att arbeta mot.  

 

 
Figur 1: Diagrammet ovan visar hur förskollärare och rektorer svarar på frågan gällande 

vilken eller vilka av de sju diskrimineringsgrunderna de anser är svåra att arbeta mot. 

 

Diskussion 
Under denna rubrik diskuteras metodavsnittet och studiens resultat med stöd av 

bakgrundens litteratur och tidigare forskning. 

Metoddiskussion 

Den valda metoden för studien kommer här nedan att diskuteras, gällande för- och 

nackdelar som vi har upptäckt med vår valda metod under studiens gång.  

 

Eftersom vi hade förbestämda frågor och i en särskild ordningsföljd anser vi att 

intervjuerna hade en struktur som var enkel att följa. Bryman (2018) och Stukát (2011) 

belyser detta som en strukturerad intervju och detta medförde att vi inte missade några 

viktiga frågor. 

 

Studien innehåller åtta intervjuer där varje student genomförde fyra stycken. Förutom 

att vi ville undvika en ojämn maktbalans mellan deltagaren och den som intervjuade 

upptäckte vi även att detta sparade oss tid. Med tanke på tidsbrist och svårighet i att få 

tag i endast förskollärare med varierad arbetserfarenhet behövde vi tänka om och vidga 

urvalet till även rektorer. Dock anser vi att vi fick ett djupare perspektiv genom att 

tillfråga rektorer. Franzén (2014) förklarar vikten av att resonera kring vilka för- och 

nackdelar ett val kan innebära. Vi ser enbart fördelar med att inte ha genomfört några 

Diagram för de diskrimineringsgrunder som förskollärare 
och rektorer anser är svårast att arbeta mot 

Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck

Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning

Sexuell läggning Ålder

Funktionsnedsättning
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intervjuer med personer som vi har haft en koppling till. Detta med tanke på att vi därför 

har kunnat förhålla oss tämligen neutrala och oberoende under intervjuerna.  

 

Både skriftligt och muntligt har vi informerat deltagarna om studiens syfte och 

tillvägagångssätt för insamling av data samt deras anonymitet och rättigheter (Löfdahl, 

2014), vilket gör att vi kan vara relativt säkra på att all information har nått ut till varje 

deltagare. Tillvägagångssättet med ljudupptagning anser vi var ett bra val då vi kunde 

vara närvarande och lyssna aktivt under intervjuerna. Detta hade inte varit möjligt om vi 

i stället hade fört anteckningar. Om vi hade antecknat hade det varit svårt att få med all 

information som deltagarna uttryckte under intervjun (Wehner-Godée, 2010). En 

nackdel med att använda ljudupptagningsinstrument var att inspelningarna varierade i 

kvalitét. I god tid innan intervjuerna ägde rum hade vi behövt se över lagringsutrymmen 

i enheterna men även gjort provinspelningar för att kunna bedöma ljudkvalitéten. 

Utskrifterna av intervjuerna skrevs in i dokument nära inpå avslutad intervju, detta för 

att underlätta och säkra att alla intervjuinspelningar fanns kvar på enheterna då det var 

en viss problematik med tekniken.  

 

Vårt sätt att bearbeta råmaterialet upplevde vi fungerade bra då vi kunde analysera 

materialet steg för steg och på så vis blev det enklare att komma vidare i processen. 

Benämningarna av deltagarna ansåg vi blev mer enhetliga och tydligare att följa i texten 

än om vi hade använt oss av fiktiva namn. Våra benämningar av deltagarna medförde 

att deras identiteter ej kunde identifieras i vårt sparade material, vilket vi också har 

förvarat på ett säkert och oåtkomligt sätt för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Bryman (2018) beskriver att en studies trovärdighet grundar sig på bestämmelser och 

regler. Detta har vi noggrant förhållit oss till under varje del av studien när vi beskrivit 

tillvägagångssätt, kontakt med deltagare och deras anonymitet.   

Resultatdiskussion 

Resultatet kommer här nedan att diskuteras utifrån bakgrundens litteratur och tidigare 

forskning.  

 

I vår studie framkommer vikten av att medvetandegöra sig själv och granska sitt eget 

förhållningssätt. DO (2015) framhåller att sådan reflekterande granskning är nödvändig 

för att kunna bli medveten om hur de egna normerna och värderingarna påverkar det 

egna och det gemensamma arbetet. Sandström et al. (2013) belyser hur personalen 

talade och hur de faktiskt agerade i verkliga situationer skiljde sig åt. Trots att 

personalen i detta fall var väl medvetna om rådande normer kopplat till kön så visar sig 

inte denna medvetenhet i det praktiska arbetet. Att personalens förhållningssätt inte helt 

stämmer med värdegrundsarbetets mål, redovisar även Skolinspektionen (2018) med 

tidigare forskning. Utifrån studiens resultat kan vi se att en medvetenhet finns i 

förskollärares och rektorers förhållningssätt, dock kan en viss skillnad i bemötandet av 

flickor och pojkar ändå förekomma i förskolan. Detta tolkar vi som att personalen 

behöver bli ännu mer medveten och stärka sitt förhållningssätt för att kunna agera 
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utifrån värdegrunden i verkliga situationer i utbildningen. DO (2015) betonar att 

likabehandlingsarbetet ska genomsyra alla situationer i förskolan. Därför menar vi att 

arbetet ständigt måste vara en pågående process i utbildningen. Medvetenhet måste 

”sitta i benmärgen” för att personalen inte ska agera på rutin vilket kan leda till att 

omedvetna handlingar uppstår. Denna medvetenhet kommer till uttryck hos vissa av 

denna studies deltagare. Resultatet framhäver betydelsen av att uppdatera sig och 

repetera diskrimineringslagen och trygghetsplanen för att skapa sig en förståelse av 

dem. Enligt majoriteten av deltagarna i studien kan arbetet med likabehandling för att 

motverka kränkande behandling och diskriminering aldrig upphöra eller bli färdigt.  Vi 

tolkar detta som att de allra flesta förskollärare och rektorer inser betydelsen av 

likabehandlingsarbetet i förskolan samt att likabehandlingsplanen ska vara ett levande 

dokument som kontinuerligt ska arbetas med i vardagen.  

 

Vi anser att kommunikation har stor inverkan på hur sammanhållande 

likabehandlingsarbetet blir. Resultatet visar betydelsen av gemensamma diskussioner 

och samtal i arbetslaget. Skolinspektionen (2018) understryker att personalen bör 

utforma en ömsesidig helhetsbild av likabehandlingsarbetet, vilket leder till att arbetet 

också ska innebära att barnen är delaktiga. Skolverket (2011) menar att involverande 

arbete tillsammans med barnen kan bidra till att personalen får syn på miljöer som är 

undanskymda och där diskriminering och kränkande behandling kan förekomma. Detta 

nämns i resultatet då det framkom att barn inkluderades i vandringar på gården där 

barnen själva fick berätta om sådana riskområden. Personalen behöver dessutom sprida 

ut sig och vara där barnen är samt göra kartläggningar för att själva kunna upptäcka 

dessa områden. Kartläggningarna behöver därefter följas upp så att åtgärder kan vidtas. 

Detta är något som DO (2015) påpekar måste ske systematiskt genom bland annat 

dokumentation och utvärdering. Om dokumentation och kartläggning inte används i 

förskolan kommer heller inga brister att kunna upptäckas och därmed inte heller 

åtgärdas. Paananen och Lipponen (2016) argumenterar för att barn kan få mer jämlika 

möjligheter om pedagogisk dokumentation används som redskap för att granska 

utbildningen. Detta kan tolkas som att förskolepersonalen behöver ta mer stöd från 

pedagogisk dokumentation för att kunna upptäcka och åtgärda brister i utbildningen.  

 

Vad gäller likabehandlingsarbetet är det väsentligt att fundera kring innehållet i de 

böcker som finns på förskolorna. Nästan alla deltagare i studien har uppgett att de i 

någon grad funderat kring vilket innehåll böckerna på förskolan har. Detta anser vi 

behöver göras mer kontinuerligt och mer medvetet. Enligt Børve och Børve (2017) kan 

ett visst innehåll i material påverka vad barn tar med sig och avspegla sig i hur de leker, 

exempelvis gällande könsnormer. Som utbildad kan man välja att hoppa över olämpliga 

stycken vid högläsning för barnen, medan en omedveten vikarie kanske bara läser 

boken rakt av utan att reflektera över innehållet. Det kan bidra till att snäva normer inte 

motverkas utan sprids till barnen.  

 

Planeringen av förskolemiljön har betydelse för likabehandlingsarbetet visar forskning 

enligt Børve och Børve (2017). Även DO (2015) lyfter fram att likabehandlingsarbetet i 
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förskolan ska med fördel genomsyra både material och utrymmen. Børve och Børve 

(2017) menar att förväntningar och normer formas utifrån hur rummen ser ut och vad 

för material som finns. Ett alternativ som resultatet visar kan vara att förskolan erbjuder 

könsneutralt material samt att exempelvis ”dockvrån” byter benämning till 

”lägenheten”. Børve och Børve ger exempel på att dockvrån är en plats som styr vilka 

lekar som är tänkta för platsen. Dessutom menar Henkel och Tomičić (2009) att 

rummens utformning och materialutbud styr och kan påverka barns val av lek. Vi tolkar 

deltagarnas svar som att det finns en medvetenhet hos förskollärare och rektorer kring 

hur material och miljö påverkar barnen och deras möjligheter. Genom att exempelvis 

benämna rum med könsneutrala ord som beskrivits ovan kan fler barn inkluderas.  

 

Resultatet visar att likabehandlingsarbete innebär hur arbetslaget får med sig barnen i 

arbetet. Barnen har även deltagit i samtal kring hur man är en bra kompis. Om barnen 

inte har språket för att kunna diskutera kan förskollärare använda sig av GAKK 

(grafiskt kommunikationsstöd) och TAKK (tecken som kommunikationsstöd) för att 

ändå möjliggöra barnens delaktighet. DO (2015) framhåller att barns behov och olika 

förutsättningar ska beaktas. Detta kan vi se genom beskrivning av hur förskollärare 

inkluderar barnen i undervisningen och hur de arbetar för att stödja de barn som behöver 

mer stöd i språk och kommunikation. I Dolks (2013) studie redovisas att pedagoger i 

diskussion om likabehandlingsarbete och barns delaktighet höll dessa arbeten isär från 

varandra i stället för att väva samman dem. Detta avspeglar sig även i vad som 

framkommit i vår studie. Vidare framhåller Dolk att inkludering i 

likabehandlingsarbetet har visat sig avse barn som uppnått en viss ålder eller mognad. 

Av resultatet framgår att det främst är de äldsta barnen som inkluderas i 

likabehandlingsarbetet medan de yngsta barnen inte inkluderas i någon större 

omfattning. Vi anser att barnen behöver bli inkluderade så snart de börjar på förskolan 

för att varje barn ska få vara sig själv och även respektera andra (Skolverket, 2011). 

Studien visar att deltagare nämnt ”kompisböcker” som utgångspunkt i samtal 

tillsammans med de yngre barnen. Enligt Skolverket (2013) möjliggörs delaktighet 

genom kommunikation i samspel med förskollärare och mellan barnen vilket kan främja 

barns identitetsskapande. Barns delaktighet i förskolan menar Dolk (2013) möjliggör att 

barnen kan ha en aktiv roll i skapande av relationer och att de kan bidra till att påverka 

normer och den pedagogiska utbildningen. Det är därför av betydelse att personalen 

deltar aktivt och är närvarande i barns vistelse på förskolan och ger dem de verktyg de 

behöver för att finna trygghet i sig själva samt att visa respekt och förståelse för andras 

olika identiteter. Detta är även något som Skolverket (2018) hänvisar till.  

 

En förskollärare delger att likabehandlingsplanen har visats för barnen och de har 

samtalat kring vad innehållet innebär – exempelvis hur man behandlar varandra. DO 

(2015) belyser att barns engagemang i likabehandling är viktigt för att barnen ska kunna 

agera självständigt om det händer något medan personalen är frånvarande. Detta är ett 

argument att ta fasta på när det gäller att arbeta tillsammans med barnen kring 

likabehandling och att medvetet anpassa viktig information så att det blir greppbart för 
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barnen. Skolverket (2011) fastslår att när barnen inkluderas i diskussion om normer kan 

de också bidra till att motverka kränkande behandling och diskriminering.  

 

För att kränkande behandling och diskriminering ska kunna förhindras i förskolans 

utbildning behöver också vikarier och annan personal vara informerad om 

likabehandlingsarbetet, detta stöds även av DO (2015). Mindre än hälften av deltagarna 

uppger att alla som arbetar på förskolan ska vara medveten om likabehandlingsarbetet, 

dock menar majoriteten av deltagarna att de inte hinner informera vikarier som arbetar 

vid enstaka tillfällen. Det är tydligt att både förskollärare och rektorer är medvetna om 

problematiken med att inte alla som arbetar i förskolan är insatta i ämnet. Tidsbrist i 

förskolan är idag ett problem som inte förskollärare kan bära ansvaret för. En av 

deltagarna som nämnt problematiken med detta hänvisar till att det är en fråga för 

politikerna att lösa. Vi anser att detta även kan vara en fråga för kommunen och privata 

aktörer att se över då nya vikarier och annan personal anställs. Varje ny anställd borde 

få en grundutbildning gällande bemötande, värderingar, normer och arbetssätt mot 

bakgrund av läroplanen. Även de vikarier som redan finns i systemet borde få någon 

slags grundutbildning.  

 

Eftersom alla utom en förskollärare ansåg att någon eller några av 

diskrimineringsgrunderna var svårare att arbeta mot tolkar vi det som att mer utbildning, 

gemensamma reflektioner och diskussioner behövs. Detta för att öka kunskapen och 

medvetenheten hos förskollärare och rektorer så att de ska kunna arbeta aktivt mot varje 

diskrimineringsgrund så att ingen form av diskriminering sker i förskolan. Studien visar 

att majoriteten av deltagarna har uppgett att begreppet kränkande behandling är 

svårdefinierat. Det framkommer även att begreppet upplevs som diffust. Vi anser att 

begreppsdefinitionen som tidigare har redovisats i studien har betydelse för förståelsen 

av begreppens innebörd och för att kunna skilja dem åt. Dessutom visar studien en viss 

osäkerhet kring vad som är diskriminering och vad som är kränkande behandling. Detta 

anser vi tyder på att mer utbildning för förskolepersonal behövs.  

 

I resultatet kan vi urskilja svar på att kränkande behandling kan ske både mellan barnen, 

mellan vuxna och att vuxna kan kränka barn samt att barn kan kränka vuxna. Dock 

menar en deltagare att barn inte kan kränka andra barn, utan att det enbart är vuxna som 

kan göra det på grund av sin maktposition. Enligt Stoor-Grenner och Kirves (2010) 

visar internationell forskning att barn i förskoleålder visar upp liknande beteenden som 

barn i skolåldern när det gäller mobbning. Yngre barn kan därför även mobba andra 

barn menar författarna. I resultatet framkom även att diskriminering är grövre än en 

kränkning. Några deltagare ansåg att endast vuxna kan diskriminera på grund av sin 

maktposition. Detta menar Svaleryd och Hjertson (2018) stämmer till viss del, men när 

det gäller trakasserier, som också är kopplat till diskriminering, krävs ingen koppling till 

makt vilket gör att även barn kan utsätta andra för detta. Om förskollärare inte är 

medvetna om att barn kan trakassera tror vi att många händelser passerar obemärkt 

förbi, som egentligen är viktiga att uppmärksamma och agera mot för att alla barn ska 

kunna vara trygga och må bra vilket är grundläggande enligt Skolverket (2018).  
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I Meyer och Leonardis (2018) studie ger de ett exempel på att barn med föräldrar av 

samma kön upplevde oro inför hämtning på förskolan av föräldrarna. Denna oro ska 

inte behöva uppstå då Skolverket (2011) menar att problematiken ska fokuseras till 

normerna och inte de som ”avviker” från dem. Detta är inte något specifikt som visat sig 

i vår studie, men det är inte omöjligt att det är så för en del barn. Dock uppgav en 

förskollärare att ett barn uppvisade avundsjuka då ett annat barn hade två mammor, 

vilket indikerar på att klimatet gällande olika sexuella läggningar åtminstone på den 

förskolan var relativt öppet. Som deltagare har nämnt kan normbrytande böcker bidra 

till att normalisera olikheter i förskolan. Resultatet visar att förskollärare får arbeta hårt 

med att bekämpa normer och traditionella mönster förknippat med vad som är 

maskulint och feminint. Detta antyder att de i sin undervisning arbetar kritiskt mot 

rådande normer på förskolan för att alla barn ska få vara sig själva. Svaleryd och 

Hjertson (2018) menar att det är utgångspunkten för normkritik. Slutligen belyser 

resultatet hur normer är kopplat till samhället och att vårdnadshavare ibland 

upprätthåller normerna genom exempelvis vad de handlar för kläder till barnen och hur 

de samtalar om kön och normer i hemmet. Detta kan bidra till att barnen får med sig 

vissa föreställningar hemifrån. Vi tolkar detta som att även vårdnadshavarna behöver 

göras mer delaktiga i likabehandlingsarbetet så att de kan bli mer medvetna kring 

stereotypiska normer och föreställningar som råder i samhället. På så vis kan 

likabehandlingsarbetet bli mer kvalitativt.  

Slutsatser 

Syftet med vår studie var att få fördjupad förståelse och kunskap om hur förskollärare 

och rektorer ser på arbetet med likabehandling och arbete mot diskriminering och 

kränkande behandling. Studiens resultat baseras på förskollärares och rektorers 

erfarenheter och kunskaper om likabehandlingsarbete. Detta visar att trots att 

intervjuerna har genomförts på olika förskolor har förskollärare och rektorer ett 

liknande tankesätt gällande vad likabehandlingsarbete i utbildningen innebär samt vad 

som är viktigt att arbeta med i förskolan inom området. En viss variation har 

förekommit gällande vikten av barns delaktighet i undervisningen och vem som kan 

utföra kränkande behandling och diskriminering. Majoriteten av deltagarna i denna 

studie är samstämmiga om att all personal ska vara insatt och medveten om vad 

likabehandlingsarbete innebär, dock förhindrar tidsbristen att informationen når 

exempelvis vikarier som arbetar ett fåtal gånger. Under studien har vi kommit fram till 

att detta ansvar inte kan läggas på förskollärare och rektorer, utan det är något som 

måste beslutas om på högre nivå. Men eftersom likabehandlingsarbetet är beroende av 

att alla är involverade bör denna information framkomma på ett eller annat sätt, 

åtminstone i grundläggande form. Ett förslag är att det till exempel kan ske genom 

muntlig kommunikation från förskollärare till vikarier eller annan personal. Detta för att 

säkerställa att varje person som arbetar i förskolan har ett förhållningssätt enligt 

värdegrunden så att varje barn blir bemött med respekt och så att varje barn får samma 

förutsättningar i utbildningen. Nu sätts vikarier ofta in med kort varsel tillsammans med 

barnen utan att vikarierna är medvetna och har kunskap om kränkande behandling och 
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diskriminering. Med information skulle de kunna förebygga, upptäcka och motverka 

kränkande behandling och diskriminering så att det inte förekommer i förskolan. Vi drar 

även slutsatsen att det är viktigt att kunna särskilja begreppen för att kunna arbeta 

medvetet. Därför anser vi att kommunikation och samsyn är av vikt i ett arbetslag för att 

alla ska ha rätt kunskap. Det skulle kunna vara av betydelse att diskutera exempel på hur 

diskriminering och kränkande behandling kan se ut när det gäller förskolebarn, men 

även vuxna. Förskollärare och rektorer kan bidra till barns lärande och utveckling 

genom att grundlägga en trygghet och acceptans för olikheter när de arbetar med 

likabehandling på ett medvetet och aktivt sätt. För att förskollärare ska kunna vara goda 

förebilder för barn behöver likabehandlingsarbetet dagligen genomsyra hela arbetssättet 

och inte endast vara kopplat till undervisningssituationer.  

 

Vår förhoppning med denna studie är att bidra med ökad förståelse, kunskap och även 

nya synvinklar på ämnet. Vi tror oss kunna bidra med ökad medvetenhet hos rektorer 

och förskollärare samt att belysa vikten av att dagligen arbeta med likabehandling i 

förskolans utbildning.  

 

Vidare forskningsförslag 

Baserat på ett resultat i vår studie där förskollärare och rektorer uppgav att några av de 

sju diskrimineringsgrunderna är svårare att arbeta mot, kan ett förslag på vidare 

forskning vara att undersöka detta i en större omfattning till exempel vilka grunder som 

anses svåra och vad det kan bero på.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Informationsbrev 

 

Vi heter Lotta Ljung och Maria Nyberg och studerar vid förskollärarprogrammet, 

Högskolan i Gävle. Under höstterminen 2019 skriver vi vårt examensarbete i didaktik. 

Det ämne vi har valt att skriva om berör likabehandlingsarbete med inriktning mot 

diskriminering och kränkande behandling. Vi önskar er hjälp med att fördjupa våra 

kunskaper i detta arbete genom intervjuer med aktiva förskollärare.  

 

Under perioden v.40–42 (om ni vill delta och kan vid ett tidigare tillfälle är vi 

tillgängliga för detta också) är vår tanke att intervjuerna genomförs. Vi kommer att 

använda oss av ljudupptagningsinstrument för att sedan kunna analysera intervjuerna.  

 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete.  

 

Förskolans namn och alla deltagande anställda kommer att avidentifieras i det slutgiltiga 

arbetet. Allt insamlat material förvaras så att ingen obehörig får tillgång till det. När 

examensarbetet har examinerats kommer det sparas i högskolebibliotekets databas 

DIVA. 

 

Medverkan i vår undersökning, är helt frivillig att delta i och du kan när som helst 

avbryta deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt medgivande till oss som studenter 

tillstånd att spela in samtalet genom ljudupptagning där du medverkar. Vi står till 

förfogande för att svara på frågor under hela vår tid på förskolan samt efteråt via mejl. 

 

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

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

begränsas. Kontaktperson är vår handledare (kontaktuppgifter nedan), som också tar 

emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter.  

 

Vi är tacksamma för svar snarast möjligt.  

 

Med vänlig hälsning, 

Lotta Ljung och Maria Nyberg 

 

E-post: xxxxxx  

Tel: xxxxxxxxx  

 

E-post: xxxxxx 

Tel: xxxxxxxxx 

 

Kontaktperson Högskolan i Gävle:  

Handledare: Annie Hammarberg 

E-post: xxxxxxxxxxxxxxxx



 

 

Bilaga 2: Intervjuguide förskollärare  

 

Bakgrundsfrågor: 

• Vilket år tog du examen? 

• Hur många år har du varit verksam förskollärare? 

• Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

 

Likabehandlingsfrågor: 

• Är du ansvarig för likabehandlingsarbetet?  

• Vad innebär likabehandlingsarbete för dig? 

• Hur synliggör och arbetar ni med likabehandlingsplanen i förskolan? 

• När den ansvarige (om så finns) för området likabehandling går igenom ämnet 

på exempelvis personalmöten, vad för information delger då denna person om 

ämnet till övrig personal? Kan du ge exempel? 

 

Diskriminering och kränkande behandling:  

• Hur definierar du begreppet kränkande behandling? 

• Hur definierar du begreppet diskriminering?  

• Hur arbetar ni förbyggande mot kränkande behandling och diskriminering så att 

detta inte sker i verksamheten? 

• Vilken/vilka av de sju diskrimineringsgrunder anser du enklare eller svårare att 

arbeta mot? 

 

Förhållningssätt: 

• Upplever du att ni arbetar tillräckligt med likabehandling för att motverka 

kränkande behandling och diskriminering? 

• Hur ofta följer ni upp och utvärderar likabehandlingsplanen i verksamheten? 

• Hur inkluderar ni barnen i detta arbete? 

• Har ni utifrån ett likabehandlingsperspektiv granskat materialet som finns 

tillgängligt för barnen? Exempelvis böcker eller leksaker. 

 

I läroplanen för förskolan står det att:  

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 

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

utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande 

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

• Delges vikarier information om likabehandling, kränkande behandling och 

diskriminering? Och i sådana fall hur? 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3: Intervjuguide rektorer  

 

Bakgrundsfrågor: 

• Är du förskollärare i grunden? Om inte vilken grundutbildning har du? 

• Vilket år tog du examen? 

 

Likabehandlingsfrågor: 

• Är du ansvarig för likabehandlingsarbetet?  

• Vad innebär likabehandlingsarbete för dig? 

• Hur synliggör och arbetar ni med likabehandlingsplanen i förskolan? 

• När den ansvarige (om så finns) för området likabehandling går igenom ämnet 

på exempelvis personalmöten, vad för information delger då denna person om 

ämnet till övrig personal? Kan du ge exempel? 

 

Diskriminering och kränkande behandling:  

• Hur definierar du begreppet kränkande behandling? 

• Hur definierar du begreppet diskriminering?  

• Hur arbetar ni förbyggande mot kränkande behandling och diskriminering så att 

detta inte sker i verksamheten? 

• Vilken/vilka av de sju diskrimineringsgrunder anser du enklare eller svårare att 

arbeta mot? 

 

Förhållningssätt: 

• Upplever du att ni arbetar tillräckligt med likabehandling för att motverka 

kränkande behandling och diskriminering? 

• Hur ofta följer ni upp och utvärderar likabehandlingsplanen i verksamheten? 

• Hur inkluderar ni barnen i detta arbete? 

• Har ni utifrån ett likabehandlingsperspektiv granskat materialet som finns 

tillgängligt för barnen? Exempelvis böcker eller leksaker. 

 

I läroplanen för förskolan står det att:  

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 

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

utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande 

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

• Delges vikarier information om likabehandling, kränkande behandling och 

diskriminering? Och i sådana fall hur? 


