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Sammanfattning 
Förskolor ska ha en likabehandlingsplan från och med april 2006. För att 

ingen ska behöva känna sig kränkt eller diskriminerad på förskolan ska 

likabehandlingsplanen också innehålla en åtgärdsplan.  Examensarbetets syfte 

var att ta reda på om likabehandlingsplaner på förskolor synliggörs i 

verksamheten.  Det var den huvudsakliga frågeställningen i arbetet. Tre 

förskollärare har intervjuats och två enheters likabehandlingsplaner har 

jämförts och observationer på förskolorna har gjorts. Examensarbetets resultat 

visar att det inte är lätt att följa en likabehandlingsplan där alla ska bli lika 

bemötta. Även om det finns en likabehandlingsplan på förskolor är det inte 

säkert att den används som den ska och att all personal är insatt i den.  
 

Alla människor har samma värde och rättigheter oavsett kön, kultur, bakgrund, 

sexuell läggning, religion, funktionshinder och grupptillhörighet. Ett av de 

mest ansvarsfulla arbeten som finns är att arbeta med barn. 

 

 

Nyckelord: Diskriminering, förskolan, jämställdhet, likabehandling,              

                    likabehandlingsplan 

                    Peer victimization 
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Inledning 
En likabehandlingsplanen måste finnas hos alla skolor och 

förskoleverksamheter och omfattas av lagen om förbud mot diskriminering 

och annan kränkande behandling av barn och elever (Lag 2006:67). Från och 

med april 2006 är det lag på att ha en likabehandlingsplan. Den 27 augusti 

2009 höll enheten jag gjorde min verksamhetsförlagda utbildning på 

kvällsmöte om likabehandlingsplanen som hade framställts för just deras 

verksamhet. De som deltog i mötet var förskollärare och barnskötare, 

enhetschefen, rektorerna och jag. Förskollärarna hade tidigare parats ihop två 

och två och varit ute runt om i landet på olika föreläsningar som handlade om 

likabehandling, förhållningssätt i förskolan och inspirationsarbete kring detta. 

Under mötet fick förskollärarna redovisa vad de hade upplevt. De flesta var 

mycket positiva till sina upplevelser. 

 

Likabehandlingsplanen har uppkommit för att ingen ska behöva känna sig 

diskriminerad eller kränkt på förskolan/skolan. Alla har samma rättigheter och 

värde oavsett kön, kultur, bakgrund, sexuell läggning, religion eller 

funktionshinder. Alla människor har en stark drift att få tillhöra, det är så vi 

utvecklas (Mothander, 2006).  Det är kontakten med andra människor som 

formar oss. Känsla av trygghet och tilltro till ens egen emotionella och sociala 

kompetens grundas i förskolan. 

 

Historik 
Det internationella samarbetet kring de mänskliga rättigheterna utvecklades 

efter andra världskriget. Efter kriget diskuterades hur människor borde bli 

behandlade och att man i världen behövde enas om alla människors lika rätt. 

Staten och hela offentliga sektorn ska ansvara för att allas rättigheter främjas 

och skyddas. Staten ansvarar för de mänskliga rättigheterna och att de omsätts 

i praktiken. Genom förskolan ska detta ske genom socialt stöd och 

uppmuntran (Utrikesdepartementet och Integrations- och 

jämställdhetsdepartementet, 2007). 

 

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling trädde 

i kraft 1 april 2006. Syftet med lagen återfinns i 1§: 

 
 ”Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att 

motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål 

att motverka annan kränkande behandling.” (2006:67, 1§) 

 

Lagen syftar till att se allas likavärde och den demokratiska värdegrunden ska 

genomsyra hela verksamheten så väl för stora som små. Innan lagen kom i 

bruk hade barn inte alls samma skydd mot diskriminering som vuxna.  Barn är 

skolpliktiga från 7 till 16 års ålder men har väldigt liten chans till att själva 

bestämma över vilka kompisar och lärare de ska ha i skolan vilket är 

ytterligare en anledning till att ha en lag mot diskriminering. Lagen gäller all 

verksamhet som omfattas av skollagen (1985:1100) det vill säga 

förskolverksamheten, skolbarnomsorgen, grundskolan, gymnasieskolan, 

särskolan, specialskolan, sameskolan och den kommunala vuxenutbildningen. 

 

År 2006 fick Sverige sin första Barn- och elevombudsman. Samma år kom en 

ny lag med syfte att främja barns och elevers rätt till en harmonisk och trygg 
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förskole- och skolmiljö. Lagen fick namnet Lagen mot diskriminering och 

annan kränkande behandling av barn och elever.  Lagändringar görs, byter 

plats och förändras hela tiden i samband med alla övergripande förändringar i 

samhället i stort och arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. 

Den 1 januari 2009 trädde en ny diskrimineringslag i kraft. Sju 

diskrimineringslagar fördes samman och blev till en lag (SFS 2008:567). 

Samtidigt gick Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk 

diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell 

läggning och Handikappombudsmannen ihop och blev 

Diskrimineringsombudsmannen – DO.    Diskrimineringsombudsmannen 

arbetar nu enat mot all diskriminering.  Lagförändringen innebär ett starkare 

skydd för barn och skärper kravet på tydligheten och det målinriktade arbetet i 

likabehandlingsplanerna.  

 

Vad är likabehandling? 
I propositionen från regeringen, Trygghet, respekt och ansvar – om förbud 

mot diskriminering och annan kränkande behandling, står att läsa att man 

aktivt ska utgå från att arbeta för att alla barn ska behandlas väl. För att det 

lättare ska gå att nå det målet föreslogs att alla enheter ska ha en egen 

likabehandlingsplan (Prop. 2005/2006:38) och förslaget drevs igenom. När vi 

talar om likabehandling tänker vi oftast i former av likadana = samma behov = 

samma behandling (Öhman, 2009a). Men egentligen handlar det bara om lika 

värde och att alla har samma värde oavsett kön, ras, skillnader, religioner, 

klasstillhörighet, ålder, utseende, hälsa, kultur, fattig, rik och så vidare 

(Öhman, 2009a). Alla som arbetar inom förskoleverksamheten har ett ansvar 

att motverka dessa handlingar när de uppstår i någon form (Öhman, 2009a). 

Vi ska inte acceptera indirekt diskriminering, våld, hot, trakasserier, rasism 

eller någon annan kränkande handling.  

 

Huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen bestämmer skall se 

till att det finns en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet. Planen 

ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan 

kränkande behandling. I planen skall planerade åtgärder redovisas. Planen 

skall årligen följas upp och ses över (Lag 2006:67) I förskolan måste alla 

aktivt arbeta med att verkligen behandla alla lika och hjälpa till att bygga upp 

barnens självkänsla och relationer till den sociala verksamheten (Öhman, 

2009a). Genom att arbeta tillsammans kan de som arbetar med barn bli mer 

medvetna om värderingar och konsekvenser vissa beteenden medför.  

 

Barn ska växa upp och formas till självständiga och ansvarsfulla individer. I 

de nya lagarna används inte ordet mobbning. Det har ersatts av kränkande 

behandling och diskriminering.  Orden täcker bättre in de olika formerna av 

negativa handlingar som barn kan bli utsatta för (Lumholdt, 2009b). 

Pedagogikprofessor Solveig Hägglund i Karlstad uppmärksammar i boken 

Utstött – en bok om mobbing något hon kallar banal mobbing. Det är när 

negativa handlingar blir så vardagliga och vanliga att ingen lägger märket till 

dem. Tidigare räckte det med att se över och aktualisera 

likabehandlingsplanen en gång per år. Men nu ska det skrivas nya planer varje 

år. Skolverket har allmänna råd för hur förskolor bör lägga upp och handla i 

olika frågor vad gäller likabehandling (Lumholdt, 2009b). Skolverkets 
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Allmänna råd och kommentarer för arbetet med att främja likabehandling är 

nu under omarbetning och riktlinjer för förskolans likabehandlingsarbete finns 

också i handledningen Förebygga diskriminering främja likabehandling i 

förskolan som utgavs under 2008 i samarbete mellan Barn- och 

elevombudsmannen och andra ombudsmän.  

 

Definitioner för olika kränkningar 
Det finns fem diskrimineringsgrunder och de är kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. 

Diskrimineringsgrunderna ligger till grund för FN:s konvention om mänskliga 

rättigheter. Kränkande behandling är ett samlingsnamn för olika begrepp av 

kränkning. Här följer de olika uttrycken, samlingsbegreppen, för olika former 

av kränkningar. Gemensamt för alla begreppen är att de alla är kränkande mot 

alla människors lika värde. Kränkningar utförs av en eller flera personer och 

riktas mot en eller flera personer. Kränkningar kan äga rum vid enstaka 

tillfälle eller vara återkommande. De kan vara fysiska, psykiska, verbala eller 

bild- och textburna. Här följer några förklaringar till ord som definierar vad 

som inte är likabehandling (Öhman, 2009a). 
 

Mobbning 

Mobbning är när kränkandet upprepas vid flera tillfällen, vilket skiljer 

mobbing från andra kränkande handlingar. Exempel är hot, fysiskt våld, 

uteslutning ur gruppen, trakasserier så som ignorans, att göra miner eller 

gester, att ge blickar, himla med ögonen eller att förolämpa eller förtala.  

 

Diskriminering 

Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande 

behandling av individer eller grupper av människor utifrån olika grunder så 

som etnisk tillhörighet, religion, kön, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning.   

 

Sexuella trakasserier 

Sexuella trakasserier är kränkningar som har med kön att göra eller anspelar 

på sexualitet. 

 

Rasism 
Rasism är kränkningar som bygger på en föreställning om en folkgrupp, eller 

sin egen folkgrupps överlägsenhet. Man tror att vissa folkgrupper eller 

tillhörigheter är mindre värda och är därför legitima att förtrycka, utnyttja eller 

kontrollera. 

 

Främlingsfientlighet 

Främlingsfientlighet är när motvilja finns mot grupper som inte är som en 

själv. 

 

Homofobi 

Homofobi är när man har en motvilja, en uppfattning och/eller en värdering 

individuellt, gruppvis eller när ett samhälle ger negativ syn på homo- och 

bisexualitet och homo- och bisexuella personer. 
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Relationsarbete i förskolan 
I förskolans läroplan Lpfö 98 står att läsa att alla barn har rätt att utveckla en 

positiv uppfattning om sig själv och tilltro till sin förmåga. En kränkning av 

minsta slag kan hämma utvecklandet hos en individ (Öhman, 2009b). Det 

finns en lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande 

behandling av barn och elever. Det är barnen själva som ska ha 

tolkningsföreträde av lagen. Många barns kränkningar och uteslutningar sker 

helt omedvetet. Det är viktigt att inte lägga skuld på barnet utan förstå att det 

kan vara annat som ligger bakom ett beteende. Man måste vara medveten om 

att konflikter uppstår i vårt samhälle och då också på förskolan (Lumholdt, 

2009c). Det finns alltid barn som inte får vara med och leka, barn som 

kommenterar hånfullt någon annans verk och varandra, barn som knuffas, 

barn som tar någons hink och spade och som bråkar om turordning. Barn har 

också en tendens att bli tjatiga och gnälliga om vuxna inte lyssnar på dem. 

Många konflikter som uppstår mellan barn kan de lösa själva och som vuxen 

gäller det att känna av hur mycket man ska lägga sig i en konflikt. Viktigt att 

komma ihåg är att inte ställa för höga krav på barn när det gäller att klara av 

saker på egen hand (Lumholdt, 2009a). Leken har en mycket stor betydelse på 

förskolan och är viktig för att barnet ska utveckla sin identitet.  Leken 

avspeglar verkligheten och genom leken lär man också in verkligheten. Det är 

viktigt att inte skuldbelägga barn. Varken de barn som vill vara med och leka, 

de som vill leka själva, de som slår och förstör eller ägnar sig åt andra 

negativa handlingar. Ett otrevligt beteende kan vara ett sätt att utagera vad 

barnet känner eller tänker för något annat än vad som visas. Det gäller att 

stötta barnet i att känna vad de är det är det känner, ta ansvar för sina känslor 

och hjälpa barnet bearbeta känslorna. Beteende av olika slag är ett väl använt 

uttryck för barns känslor (Lumholdt, 2009a).   

 

Regeringens uppdrag för likabehandling 
I Svensk författningssamling (SFS) från Sveriges Riksdag finns skollagen att 

läsa. Den är skriven av utbildningsdepartementet och kan lätt nås från 

regeringens hemsida. I den står att det allmänna, kommunen, anordnar 

pedagogisk verksamhet i form av förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 

Alla barn oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska 

förhållanden ska ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet. 

Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 

landet. Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i 

samarbete med hemmet, främja deras harmoniska utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall 

hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. Verksamheten i skolan skall 

utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. 

Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår miljö. Särskilt ska den som verkar inom skolan 

främja jämställdheten mellan könen och aktivt motverka alla former av 

kränkande behandling såsom mobbing och rasistiska beteenden (Lag 

1999:886). Förskoleverksamheten, skolan och skolbarnomsorgen ska på 

socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att 

fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I 

fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer 2 a kap. 

18 § och kap. 16a § denna lag av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan 
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behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Lag 

(2009:433). Regeringen har bestämt att kommunen är huvudman för 

skolväsendet och måste rapportera till socialkontoret om barns frånvaro och 

annat oönskat beteende som försiggår (Skollag 1985:1100). 

 

Kommunens uppdrag för likabehandling 
Kommunerna ska ha en Skolplan att utgå från gjord av Barn- och 

utbildningskontoret eller liknande enhet. I skolplanen står om ambitioner, 

viljeinriktningar och prioriteringar.  Skolplanen uttrycker kommunens 

långsiktliga politiska vilja för barnomsorgen och skolan. Det är en 

övergripande plan som ligger till grund för alla lärande verksamheter från 

förskola och grundskola till gymnasium och vuxenutbildning. Planen ska vara 

aktiv för att göra kommunen till en attraktiv skolkommun där alla oavsett 

förutsättningar ska få och finna stöd att utveckla sitt lärande och ständigt 

kunna utveckla och förbättra sitt kunskapsresultat. Visionen bygger på att 

kunna erbjuda en likvärdig utbildning till alla av högsta kvalitet och att alla 

ska var medskapare i sin egen lärprocess. Skolplanen är kommunens 

övergripande styrdokument för att visa hur de lokalt vill arbeta inom de olika 

skolreformerna för att nå utbildningsmålen.   

 

Förskolans uppdrag för likabehandling 
Varje förskoleenhet upprätthåller en arbetsplan som konkretiserar hur enheten 

ska arbeta för att nå målen i läroplanen. Varje enhet formar sedan sin egen 

handlingsplan och likabehandlingsplan efter sin arbetsplan. Efter 

handlingsplanerna ska varje enskild person i arbetslagen tydliggöra utifrån 

den gemensamma planen, sin egna personliga plan med mål för att bidra till 

att enheten ständigt förbättrar sina resultat (Barn- och utbildningskontoret). 

Förskolans uppdrag är att skapa en miljö som är inkluderande för alla barn 

(Jonsdottir, 2007). Förskolan har i uppdrag att förebygga och motverka 

kränkande behandling och ska arbeta för att främja barns lika rättigheter och 

förebygga diskriminering  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på om det finns en likabehandlingsplan på 

varje förskola och om likabehandlingsplanen syns i den dagliga verksamheten, 

och i så fall hur den används. Jag ville också undersöka om vissa barn eller 

grupper behandlades olika inom samma enhet. Frågor som jag har ställt till 

förskollärarna är; 

- vet de vad som menas med själva begreppet likabehandling. 

- hur länge de har arbetat med likabehandling på sin förskola. 

- hur arbetar de med likabehandling. 

- vad innebär likabehandling för förskollärarna och barnen. 

- följer förskolorna allmänna råd om likabehandling. 

-  tar de som arbetar på förskolorna verkligen sig tid att se alla barnen. 

 

Metod  
Jag har valt att göra en kvalitativ studie med hjälp av observationer och 

intervjuer. Jag har undersökt tre förskolor varav två ligger i samma kommun 

och den tredje i en kommun inte så långt ifrån de andra två. Kommunen med 

två förskolor i är uppdelad i östra och västra förskoleenheten och jag har valt 

en förskola ur varje enhet. Jag tog kontakt med förskolorna och bad om att få 
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deras likabehandlingsplaner och det var inga problem förutom att en av dem 

inte hade någon tillgänglig. På en av förskolorna har jag talat med en 

avdelningsansvarig förskollärare och på de andra två förskolorna har jag talat 

med förskollärare och enhetschefer. Jag har valt att göra intervjuer med 

förskollärare och har observerat sammanlagt 15 barn i grupp för att kunna nå 

mitt syfte med uppsatsen. Jag har valt att byta ut förskolornas namn till 

förskola 1,2 och 3 och likaså numrerat förskollärarna jag intervjuat. Det har 

jag gjort för att anonymisera förskolorna. 

 

Kvalitativ studie var att föredra då jag ville upptäcka och beskriva hur 

fenomenet likabehandling synliggjordes, eller inte synliggjordes, i 

förskoleverksamheten. Intervjuerna jag gjort var uppsökande intervjuer –

fältintervjuer (Stukát, 2005, s.40). Det innebär att intervjuerna gjordes på ett 

för respondenterna tryggt ställe. Observationerna jag gjorde på förskolorna 

blev något mitt i mellan osystematiska och deltagande. Det är svårt att inte 

vara deltagande på förskolan i barngrupp. Efter att ha gått igenom allt mitt 

samlade material valde jag att ta bort en del. Det jag tog bort var sådant jag 

inte såg relevant för min studie i slutändan, så som hur det påverkar 

förskolebarn att merparten av alla förskollärare är kvinnor. I min 

undersökning av förskolorna har jag också samlat information om föräldrarnas 

förväntningar på förskoleverksamheten och barnens lärande under vistelsen på 

förskolan. Till den undersökningen tog jag hjälp av redan färdigformulerade 

ifyllda frågeformulär som fanns på förskolan, och så intervjuade jag sju 

föräldrar i förskolans hall vid hämtning eller lämning. Jag beslutade att ta bort 

det ur min studie då arbetet hade blivit för stort och informationen inte var 

relevant. Jag kom in på vinklingen om manligt och kvinnligt föredöme också 

då de flesta förskollärare är kvinnliga. Men då ansåg jag att det kom utanför 

gränsen för min studie och mer in på genusliknande former.  

 

Pålitligheten i studien anser jag vara god då jag intervjuat förskollärare från 

olika förskolor och förskollärarna inte fått frågorna innan intervjuerna ägt rum 

har de inte kunnat tala med varandra om dem heller. Observationerna gjorda i 

barngrupp är också direkta, det vill säga utan förberedelser. Av etiska 

principer talade jag om för förskollärarna att deras svar på mina frågor skulle 

komma att användas i min studie och fick deras samtycke. 

 

Avgränsning av material 
När jag varit på förskolorna och gjort intervjuerna och observationerna så 

valde jag ut och avgränsade informationen jag samlat. Det finns hur mycket 

som helst att ta upp och observera inom det här området. Förskollärarna jag 

intervjuade kom gärna in på genusfrågor men det var inte min mening att göra 

en studie om så materialet kom inte med. Även i mina observationer kunde jag 

se mycket som var utifrån genusperspektiv men hade jag tagit med allt 

material hade studien blivit större än jag tänkt mig, så jag selekterade valda 

delar ur materialet. När jag letat litteratur att läsa till min studie har det funnits 

mycket att välja mellan och även där har jag fått begränsa mig till bara en del 

av vad jag hittat. 

 

Resultat 
Resultaten av studien kommer att redogöras genom sammanfattningar av 

intervjuerna med förskollärarna och på sammanfattningar av observationerna 
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jag gjort på förskolorna. Resultaten blev lite annorlunda än vad jag hade trott 

från början, särskilt i observationerna. Mitt antagande var att alla förskolor 

hade en likabehandlingsplan vilket inte var fallet visade det sig men 

framförallt blev det tydligt i en av observationerna. Detta kommer att 

redovisas nedan. 

 

Intervju med tre förskollärare 
Jag har gjort intervjuer med förskollärare på tre olika förskolor. Samtalen har 

varit mer i samtalsform och diskussionsform än intervju. Anledningen till att 

jag intervjuat förskollärare är att undersöka om de har en likabehandlingsplan 

och om de verkligen följer denna i sitt dagliga arbete i verksamheten. På två 

av de tre utvalda förskolorna fick jag i princip samma svar på frågorna. Den 

tredje förskolläraren visste om att alla förskolor numera ska ha en 

likabehandlingsplan, men förskolan höll fortfarande på att arbeta med att 

sammanställa en likabehandlingsplan. 

 

Intervju med förskollärare 1 och 2 
Förskollärarna 1 och 2 har arbetat med likabehandlingsplanen från att det blev 

bestämt att de skulle ha en egen sådan, alltså sedan år 2006.  Likabehandling 

på förskolorna betyder att barn och vuxna ska må bra och trivas på förskolan 

och att ingen ska känna sig kränkt eller utanför. Alla ska få känna sig hörda 

och känna att de kan utvecklas i det de gör. Förskollärarna håller en öppen och 

bra dialog med föräldrarna och försöker se varje förälder som lämnar och 

hämtar sitt barn. Förskolläraren som är på plats vid hämtning och lämning tar 

emot föräldern och barnet vid lämning och vinkar av barnet vid hämtning. Vid 

dessa små stunder tillsammans med föräldrarna kan förskolläraren uppdatera 

föräldrarna om vad som kommer att ske under dagen, vad som har skett, 

informera om något särskilt men också få reda på om det är något föräldern 

vill förmedla.  

 

Föräldrarna är välkomna att besöka verksamheten när de vill och de har också 

öppendagar då förskolorna bjuder in föräldrar och syskon på fika. 

Förskollärarna menar att en dialog med föräldrarna är viktig eftersom det ger 

både barn och föräldrar en trygghet att känna personal och plats där barnen 

vistas under i vissa fall större delen av veckan. På frågan om barnen blir lika 

behandlade får jag till svar att det är en omöjlighet. Barnen ska ju bemötas 

individuellt och behöver olika stöd och hjälp i sin utveckling. Särskilt de 

mindre barnen har många olika behov. Förskollärarna menar att de möter 

barnen där de är och plockar upp vad just det barnet behöver för tillfället. 

Förskollärarna anser också att ingen får favoriseras och ingen ska vara utanför 

gruppen. De barn som syns mest och får mest uppmärksamhet är kanske inte 

de barn som är i mest behov av stöd och hjälp av förskollärarna. Ibland hinner 

förskollärarna inte med att se och höra barn som leker i ett annat rum eller 

viskar till varandra. Förskollärarna anser att barnen inte ska skyddas mot livet 

utan mera socialiseras. Att leva i dagens samhälle är att kunna vara en god och 

rättvis socialt engagerad invånare. På frågan om barn blir lika behandlade blev 

svaret både ja och nej - det beror på hur man ser det och vad som är 

nödvändigt för verksamheten och barnen/barnet just i ögonblicket.  

 

Båda förskolorna reviderar sin likabehandlingsplan en gång per året. Då går 

enhetschefen tillsammans med förskollärarna igenom planen och ser på vad de 
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har gjort, vad de skulle vilja ändra på och hur det ska göras, vad vissa saker 

innebär och vilka mål man har uppnått respektive inte uppnått. De bearbetar 

likabehandlingsplanen hela tiden och strävar framåt och allt efter hur grupper, 

sammansättningar och konsultationer ändras måste planen förhandlas och 

skrivas om. I frågan om hur de använder likabehandlingsplanen så är det inget 

förskolorna har framme för att titta på hela tiden för att följa till punkt och 

pricka. De tar fram den då och då för att läsa igenom och veta vad de arbetar 

och strävar mot. Förskollärarna säger att det är mera sunt förnuft och känsla 

som styr i verksamheten, men att de hela tiden tänker och tränar sig i 

likabehandling.   

 

Intervju med förskollärare 3 
Förskola 3 har ingen likabehandlingsplan ännu i sin verksamhet. Den har varit 

på gång länge men inte kommit ut än. Förskolläraren visar mig handledningen 

Förebygga diskriminering främja likabehandling från JämO med flera. Den 

ligger i ett skåp på deras kontor så där kan de gå och titta om de vill. Den här 

intervjun blir väldigt kort. 

 

Observation från förskola 1 
Under ett av mina besök på förskola 1 studerade jag barnen och deras 

sammanhållning i gruppen. Besöket blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. 

En av de ordinarie förskollärarna var borta så förskolan hade tagit in en 

vikarie. Ett av barnen på förskolan verkade vara väldigt framåt verbalt och 

motoriskt samtidigt som barnet är kort för sin ålder. Min observation visade 

att vikarien favoriserade det barnet framför de andra barnen och personalen. 

Vikarien är inte utbildad förskollärare men har arbetat på förskolor i många år. 

Under en samling tillsammans med hela gruppen sa vikarien vid flera tillfällen 

att just det här barnet var så framåt och gulligt och att hon skulle kunna ta med 

honom hem. Efter barnens vila vände vikarien ryggen mot de andra barnen 

framför ögonen på mig och tog upp det korta barnet i sin famn. Barnet som 

favoriserades hade hört av vikarien att det var kort och gulligt varpå barnet 

ställde sig bredvid sina kompisar för att jämföra sin längd. Barnet undrade 

över hur långt det var så övrig personal sa att barnet var långt men att de andra 

barnen i nuläget var längre. Det resulterade i att förskollärarna på avdelningen 

började arbeta med temat långt och kort.   

 

Öhman (2009b) skriver i sin bok att det finns vuxna bråkmakare också bland 

pedagogerna i förskolan. Det kan var personer som inte kan omsätta sina 

etiska ståndpunkter i praktisk handling, utan snarare styrs av sina känslor i 

stunden och kanske inte inser hur deras beteende påverkar både barns 

självvärdering och vad de lär sig. Det krävs både mod och personlig styrka 

från den övriga personalen att våga ta upp detta dilemma.   

 

Observation från förskola 3 
Under ett VFU-tillfälle observerade jag ett barn som inte riktigt var med i 

gruppen men var med i verksamheten. För förskollärarna fanns barnet likt alla 

barn och var alert och med i allt som gjordes men i den fria leken var barnet 

näst intill luft för de andra barnen. Barnet satt i sin egna lilla värld mitt ibland 

de andra barnen som lekte.  När det var dags för lunchen fick det ”tysta” 

barnet ett utbrott och skulle inte äta något. Barnet blev jätteledset och gick och 

gömde sig under en bänk i lekhallen. En förskollärare försökte få fram barnet 
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men gav upp och lät barnet vara ifred.  En annan förskollärare satte sig sedan 

efter lunchen tillsammans med barnet i en lugn vrå och istället för att säga att 

det inte var acceptabelt att bete sig på detta viset så lät förskolläraren barnet 

förstå att det fick vara arg och ledsen. Om barnet talade om varför så kanske 

förskolläraren skulle kunna hjälpa barnet.  

 

När jag kom tillbaka till förskola 3 en vecka efteråt så hade situationen för 

barnet ändrats. Förskollärarna visste inte vad det var exakt som hade hänt men 

barnet var med i gruppen och lekte. Personalen hade inte sett någon särskild 

övergång för detta. Det bör tilläggas att barnet det handlar inte var något nytt 

förskolebarn utan hade gått på förskolan i fyra år.  

  

Diskussion   
I boken Hissad och dissad – om relationsarbete i förskolan (2009b) skriver 

Öhman om olika typer av kränkningar i förskolemiljö och om hur de kan 

hanteras. Hon ifrågasätter i början den goda barndomen. Varför den alltid 

utspelar sig i sommar och sol där allt är frid och fröjd och ingen är utanför. Vi 

som lever och lär – vi vet ju att så är inte fallet. Var och en ska få vara den 

man är och bli sedd för just det. Automatisk beter vi oss då schysstare mot 

varandra står det att läsa i mycket av den litteratur jag har läst för denna studie.  

Det är i mötet med andra vi lär oss och socialiseras. Så är det också för barn. 

Man behöver inte vara bästis med alla men man kan vara kamratlig och 

schysst. Precis som vi vuxna inte är bästa vänner med alla i vår omgivning. 

Men vi bör och skall vara ett gott föredöme för barnen och vi behöver då 

tänka på att barn gör som vi gör, inte som vi säger åt dem att göra. 

 

Odelfors (1998) skriver att ett större antal manlig personal skulle ge värdefulla 

erfarenheter av socialt och känslomässigt samspel som saknas i dagens 

förskola. Barn knyter an till sin vårdare för att kunna ta till sig vårdarens 

kunskap och klokhet från en livserfaren och en som har mer perspektiv på 

livet (Mothander, 2006). Barn formas mest av sina första år och de formas av 

sina vårdare vare sig det är föräldrarna, mor- och farföräldrarna, andra 

vårdnadshavare och auktoriteter eller förskolepedagoger. 

 
Varje barn utvecklar sin personliga kunskap och sin privata teori, baserad på sina 

unika erfarenheter av social samvaro både i och utanför förskolan (Öhman, 2009).  

 

Våren 2009 krävde för första gången Barn- och elevombudsmannen ett 

skadestånd för kränkning inom förskolan. Det var en barnskötare som kränkt 

en treårig pojke. Pojken ville inte äta mellanmål, utan göra färdigt sin 

pärlplatta i stället. Då hade barnskötaren satt pojken i en bygelstol så att han 

inte skulle kunna komma loss och äta sitt mellanmål. Pojken blev rädd och 

började gråta varpå barnskötaren skött över honom till andra sidan rummet 

och skrek åt honom att hålla tyst för han förstörde för de andra barnen. 

Händelsen bevittnades av ett annat barns föräldrar som talade om detta för 

pojkens föräldrar. Barnskötaren menade att man måste sätta gränser för 

barnen (Lumholdt, 2009c). Barn- och elevombudsmannen gjorde helt rätt i att 

påpeka att dessa gränser ska dras på annat sätt och kommunen detta hände i 

blev skadeståndsskyldig med 25 000 kronor till den utsatta pojken. 

Barnskötaren erbjöds arbete på en annan förskola. Detta exempel får mig att 

tänka på min observation i förskola 3. Jag anser att vikarien där inte handlade 

rätt mot vare sig det favoriserade barnet eller de andra barnen i gruppen. Hon 
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borde ha behandlat alla med lika stor respekt och sett till allas bästa. 

Observationen togs upp med enhetscheferna och utgången är inte klar ännu.  

Jag är fundersam över om vikarien på förskola 3 var insatt i 

likabehandlingsplanen eller om hon överhuvudtaget tänkte efter innan hon 

handlade så fel. Vikariens egna värderingar och normer kan ha spelat in men 

när man arbetar med barn måste man kunna lägga sådant åt sidan och tänka på 

barnens bästa. 

 

Som vuxna människor måste vi tala om och göra klart för barnen att det är 

okej att känna och tycka på olika sätt och vis. Vi ska kunna tala om för de 

övriga barnen i gruppen att det är okej att någon vill vara ifred för sig själv ett 

litet tag.  Sökandet efter identitet börjar tidigt i barns liv. Det är viktigt att 

pedagogerna kan handskas med detta och redan på förskolan ska man kunna 

se en utveckling i barnens eget identitetsskapande. Barn måste få ta beslut 

själva om sin egen person, det vill säga kropp, själ, tanke och tid. Barnen 

måste få en egen chans att uppleva konsekvenserna av sitt eget handlande. 

Som vuxna måste vi naturligtvis ingripa när vi ser att det går tokigt eller att 

konsekvenserna kan bli förödande för barnet eller någon i dess omgivning. 

Det ger barnen självkänsla att lära sig hantera konsekvenserna av sitt eget 

handlande. Och vad kan vara bättre än en känsla och en tro på sig själv. Det är 

viktigt att tro att barn själva kan hantera detta på ett bra sätt. 

 

Slutsats 
På frågan om likabehandling syns i verkligheten så som det är tänkt måste jag 

svara att den inte syns som den borde. Man kan i praktiken inte få till det som 

det skrivs i teorin. Som förskollärare gör man sitt allra bästa och yttersta för 

att alla barn ska få så lika behandling som möjligt men alla har olika behov att 

tillgodose. När det gäller att ha likabehandling som en utgångspunkt och 

utifrån individen bedöma vad var och en behöver har förskolan kommit långt. 

Om man med likabehandling generellt menar att alla ska ha samma chans att 

pröva på det ena eller det andra har förskolan kommit längre. Men menar man 

att alla har lika förutsättningar är fel. Man har förutsättningar efter var och ens 

förmåga att utvecklas och nå sitt mål.  Vuxna får inte behandla barn olika på 

grund av utseende, storlek, religionstillhörighet exempelvis. Det om något är 

inte likabehandling.  

 

Fortsatt forskning 
Som fortsatt forskning rekommenderar jag att vidare undersöka detta ämne, men 

också på genusfronten om likabehandling och likabehandling vad det gäller 

kvinnor/flickor respektive män/pojkar. Ämnet jag kom in på i förskolan om 

manliga respektive kvinnliga förebilder vore intressant att veta mer om. Lika så 

föräldrars förväntningar på förskoleverksamheten. Att observera hur förskolebarn 

beter sig i likabehandling mot varandra vore också intressant att forska vidare om 

 

 

 

 

 

 

 



  

 17 

Referenser 

 

Hägglund, S (2007) Utstött: en bok om mobbing. Lärarförbundets förlag 

 

Jonsdottir, F (2007) Barns kamratrelationer i förskolan: samhörighet, tillhörighet, 

vänskap, utanförskap. Malmö: Högskolan 

 

Lag (1999:130) Utdrag ur diskrimineringslagar 

 

Lag (2006:67) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling 

av barn och elever  

 

Lpfö 98, Läroplan för förskolan, 2006, uppdaterad version. Stockholm: 

Studentlitteratur  

 

Lumholdt, H (2009) Bästa verktyget är att lyssna. Förskolan Nr 5 

 

Lumholdt, H (2009) Nya reglar om plan för likabehandling. Förskolan Nr 5 

 

Lumholdt, H (2009) Gränsen för mobbning är svår att dra. Förskolan Nr 5  

 

Mothander,  P (2006) Den livsviktiga anknytningen. Psykologtidningen 11, 4-9 

 

Odelfors, B (1998) Förskolan i ett könsperspektiv. Lund: Studentlitteratur 

       

Rithander, S (1991) Flickor och pojkar i förskolan: hjälpfröknar och rebeller. 

Solna: Almqvist & Wiksell 

 

Stukát, S (2005) Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Öhman, M (2009) Förebygga diskriminering främja likabehandling i förskolan. 

Stockholm: Diskrimineringsombudsmannen 

 

Öhman, M (2009) Hissad och dissad – om relationsarbete i förskolan. Malmö: 

Liber AB 

 

Dokument från Internet 

 
Regeringen (2007) Regeringens webbplats för de mänskliga rättigheterna (2009-10-20) 
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=6&module_instance=3&action=pod_show

&navid=7 

&subnavid=6&subnavinstance=3) 

 

www.skolverker.se 

 

Svensk författningssamling (SFS) - Riksdagen, Skollag (1885:1100)    
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:1100 

 

Svensk författningssamling (SFS) - Riksdagen, Skollag (2008:567) 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2008:567 

 

 



  

 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


