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Abstrakt 

Syftet med arbetet är att få kunskap om hur pedagoger i förskolan arbetar för att främja 

likabehandling, samt om det skiljer sig i hur kunniga pedagogerna är inom ämnet. 

 

Metoden som använts är halvstrukturerade intervjuer där fem olika pedagoger 

intervjuats vid tre olika förskolor. Två av förskolorna drivs i privat regi och en drivs i 

kommunal regi. Pedagogerna är alla kvinnor med olika lång erfarenhet inom yrket. 

 

Resultatet visar att samtliga pedagoger har kunskaper kring vad likabehandling innebär 

och varför man ska arbeta med det. Det skiljer sig dock lite i hur djupa kunskaper de 

har. Samtliga arbetar tillsammans i arbetslaget när planen ska skrivas och personalen tar 

med jämna mellanrum del av dess innehåll varje termin.  

Alla förskolorna förmedlar likabehandlingsplanen till barn och föräldrar men det skiljer 

i tillvägagångssätt. Två av förskolorna är mer aktiva i att få föräldrarna involverade i 

planen. Alla pedagogerna anser att de arbetar tillräckligt mycket med likabehandling 

men två uppger att de tror att man skulle kunna göra ännu mer. 
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Inledning 

I förskolans styrdokument, Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (2010), finns stycken som 

handlar om att barnen på förskolan ska få lära sig att förstå att alla människor inte är 

lika. Barnen ska genom förskolan bygga en grund där de hyser respekt för alla 

människor oavsett var de kommer ifrån eller vad de har för bakgrund. 

Skollagen tar också upp frågor som rör likabehandling. I den menar man att det i 

verksamheterna skall råda nolltolerans gentemot alla typer av kränkningar och 

diskrimineringar. Alla som arbetar inom förskolan måste se till att kränkningar av alla 

sorter tas på allvar och att de följs upp på ett vedertaget sätt. Det är även skollagen som 

säger att alla verksamheter skall ha en plan för hur man bemöter kränkningar och 

diskriminering. Denna plan är den som i många verksamheter (samt i denna 

undersökning) kallas likabehandlingsplan. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att få kunskap i hur pedagoger i förskolan arbetar för att främja 

likabehandling. Jag vill också veta om det finns skillnader i hur mycket kunskaper 

pedagogerna har runt begreppet likabehandling. 

 

Frågeställningar 

1. Kan pedagogerna definiera begreppet likabehandling? 

2. Hur arbetar de med likabehandling och anser de att de gör tillräckligt? 

3. I vilken utsträckning får barn och föräldrar ta del av likabehandlingsplanerna? 
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Bakgrund 

Vad säger läroplanen? 

 Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i 

 andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om 

 individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan 

 utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 

 eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller 

 funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Verksamheten 

 ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra 

 utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors 

 uppfattningar och levnadssätt. 

  Läroplan för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2010, s.6) 

 

Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2010), skall inget barn behöva bli 

diskriminerat med anledning av kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning hos anhöriga, eller funktionsnedsättning. De skall inte heller utsättas 

för några andra typer av kränkningar. Alla som arbetar inom förskolans verksamhet 

skall sträva efter att motverka de traditionella könsrollerna. Pojkar och flickor skall ges 

samma förutsättningar till att hitta nya intressen och testa nya färdigheter. 

Läroplanen säger också att verksamheten skall anpassas till alla barn som deltar i den, 

oavsett om det finns behov av hjälp och stöd skall barnen få samma möjlighet att 

utvecklas. Barnen skall alla få uppleva hur det är att känna sig behövda i gruppen och få 

uppleva den känsla av välbehag som det innebär att göra framsteg och övervinna hinder 

(Skolverket, 2010). 

 

Skollagen 

Skollagen ersatte i januari 2009, tillsammans med Diskrimineringslagen, den tidigare 

lagen från 2006 som hette Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande 

behandling av barn och elever. Skollagen tar upp frågor som rör kränkande behandling 

medan diskrimineringslagen tar upp frågor om just diskriminering. 
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Enligt Edling (2012) betonas i skollagen vikten av nolltolerans gentemot alla sorters 

kränkningar samt att alla som arbetar inom skolan och förskolan är skyldiga att se till att 

kränkande behandling tas på allvar och följs upp på ett riktigt sätt. I fall där personal vid 

en skola eller förskola får reda på att en kränkning utförts säger skollagen att denne 

måste meddela det till rektor/förskolechef som i sin tur måste vidare rapportera till 

huvudmannen. Huvudmannen har i sin tur skyldighet att omgående starta en utredning 

(Edling, 2012). 

 

Skollagen säger också att det alltid skall finnas en handlingsplan för hur man inom varje 

specifik verksamhet skall ta itu med fall av kränkningar och diskriminering. Denna plan 

kallades enligt Edling (2012) tidigare för En årlig plan vilket nu har bytts ut mot En 

plan mot kränkande behandling. Inom många verksamheter kallas den istället för 

Likabehandlingsplan. Planen skall uppdateras årligen och alla som arbetar inom 

verksamheten skall ta del av den. Det är även viktigt att barn och föräldrar delges 

innehållet i den. I den dagliga verksamheten är det också viktigt att man, tillsammans 

med både barn och arbetslag, arbetar med frågor som rör kränkningar och 

diskriminering (Edling, 2012). 

 

Diskrimineringslagen 

Diskrimineringslagen är en lag som sedan januari 2009 ersätter de sju 

diskrimineringslagar som fanns tidigare. Genom att slå samman sju lagar under en enda 

menar Gabinus Göransson, Slorach, Flemström & del Sante (2011) att lagen blir lättare 

att tolka och mer sammanhållen. Syftet med lagen är att främja och betona vikten av alla 

människors lika värde och rätt till att ”utvecklas utifrån individuella egenskaper och 

förutsättningar” (Gabinus Göransson, Slorach, Flemström, & del Sante, 2011, s.31). 

Diskrimineringslagen innebär ett förbud att missgynna, särbehandla eller på annat vis 

utesluta någon på grund av de olika diskrimineringsgrunderna. 

Diskrimineringsgrunderna delas in i sju olika kategorier; kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning samt ålder (Rimsten, 2012). 
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Vad är diskriminering? 

Ordet diskriminering härstammar från latinets ”discrimo” som betyder ”Jag avskiljer”. 

Det som avgör huruvida någon eller något avskiljer sig är normer (Svaleryd & Hjertson, 

2012). Diskriminering förklaras av Edling (2012) och Svaleryd och Hjertson (2012) 

med att någon kränks eller behandlas sämre än någon annan med koppling till 

diskrimineringsgrunderna. Svaleryd och Hjertson (2012) menar också att man kan 

definiera begreppet med att säga att en individ fråntas rätten att vara sig själv. Enligt 

Skolverket (2012) definieras ordet diskriminering med att en individ missgynnas 

antingen direkt eller indirekt av anledningar som kopplas till diskrimineringsgrunderna. 

Skolverket menar att diskriminering endast kan förekomma om det finns makt hos den 

som diskriminerar, det vill säga att den som diskriminerar är vuxen. Diskriminering kan 

inte ur juridisk synpunkt förekomma mellan barn (Skolverket, 2012).  

Diskriminering som företeelse kategoriseras ibland efter vilken typ av diskriminering 

det gäller. Gabinus Göransson, m.fl. (2011) kallar kategorierna för direkt diskriminering 

och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering innebär att en individ särbehandlas 

och missgynnas på grund av härkomst, kön religion eller någon av de andra 

diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas eller 

särbehandlas på grund av en bestämmelse, ett kriterium eller ett tillvägagångssätt som 

kan verka neutralt men som är diskriminerande (Gabinus Göransson, Slorach, 

Flemström, & del Sante, 2011). 

 

Vad är en kränkning? 

En kränkning är enligt Skolinspektionen (2012) en handling som kränker en persons 

integritet och värdighet utan att ha grund i någon av diskrimineringsgrunderna. 

Edling(2012) förklarar att en kränkning handlar om en enskild individs upplevelser till 

skillnad från diskriminering som handlar om att individer utsätts för kränkning av 

anledningen att de tillhör en utsatt grupp (Edling, 2012). Kränkningar kan blandas ihop 

med trakasserier som också är handlingar som kränker någon, trakasserier har dock 

alltid grund i diskrimineringsgrunderna. Mobbing är ett annat begrepp som används 

frekvent i sammanhang där individer upplever sig kränkta. Skillnaden mellan mobbing 

och kränkning är att mobbing är kränkande händelser som pågår under en längre tid, en 

kränkning kan vara en engångshändelse (Skolinspektionen, 2012).
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Metod 

Val av metod 

Jag har valt att genomföra min studie genom att göra kvalitativa intervjuer. Anledningen 

till att jag valde att göra intervjuer istället för till exempel en enkät är för att jag ville få 

en chans att komma ut på förskolorna och träffa de som skulle delta i studien.  

En intervju kan enligt Kvale och Brinkmann (2009) utföras på en mängd olika sätt 

beroende på vad  man pratar om för ämne, vad man vill få fram för resultat och vem 

man intervjuar. En forskningsintervju skiljer sig från andra intervjuer genom att parterna 

i intervjun inte är likställda, det är forskaren som bestämmer över samtalet och styr det i 

den riktning han/hon önskar (Kvale & Brinkmann, 2009). Mina intervjuer har varit 

halvstrukturerade, vilket enligt Gillham (2008) innebär att alla respondenter fått samma 

frågor och att frågorna är öppna. En öppen fråga är en fråga som kan få olika långa och 

fylliga svar beroende på vem den ställs till (Gillham, 2008).  

 

Urval 

I min studie har fem pedagoger vid tre olika förskolor deltagit. Samtliga pedagoger är 

utbildade förskollärare. Två av de tre förskolorna är privata och en är kommunal. 

Pedagogerna har arbetat olika länge inom förskoleverksamhet men är alla mellan 40-55 

år gamla. Urvalet av pedagoger som deltog i studien var slumpmässigt eftersom 

personalen själva fick välja ut vem eller vilka som skulle delta. 

 

Under min studie har jag endast haft kontakt med pedagoger vid de olika förskolorna. 

Förskolebarnen har inte deltagit eller på något sätt berörts av den. 

 

Tillvägagångssätt 

Under intervjuerna valde jag att spela in vad som sades med hjälp av en videokamera. 

Anledningen till att jag valde just en kamera var för att det var vad jag hade till hand 

och som fungerade att sedan lägga in i datorn för att lyssna igenom. Då jag i förväg 

provade med en röstinspelare blev filerna i fel format för datorn och gick inte att 

använda.  
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Jag har inte filmat för att få bilder utan har endast använt mig av kameran för att spela in 

ljud. Samtliga filmer är med svart bakgrund, endast vad som sägs kommer fram. 

 

Vid arbetets början skickade jag ut mejl som innehöll en kort förfrågan om huruvida 

förskolorna var intresserade av att delta i min studie, mejlet skickades till tio olika 

förskolor varav tre meddelade att de var intresserade av att delta. Då jag fått detta 

klartecken skickade jag ut mitt missiv, även detta via mejl. I mejlet bad jag dem också 

att gå igenom informationen tillsammans i arbetslaget och sedan meddela mig vilken av 

pedagogerna jag skulle göra min intervju med. Därefter ringde jag runt och bokade in 

tider. Då jag kände att jag inte ville att de skulle känna det som en börda att jag skulle 

komma anpassade jag mig vid tidsbokningen så att de kunde välja att ta intervjun vid 

tider då de hade möjlighet att gå undan från barngruppen en stund utan att det blev för 

lite personal på plats.  

 

Databearbetning 

Efter att jag gjort varje intervju satte jag mig ner för att lyssna igenom och transkribera. 

Med hjälp av transkriptionerna har jag sedan sållat ut de data som jag tycker är relevant 

för min undersökning och sammanställt svaren så materialet blev lätt överskådligt.  

 

Etiska överväganden 

Vid studier som innebär att man på något vis får information av en annan människa 

finns en del etiska aspekter som måste tas i beaktande. Några av de viktigaste delarna 

som måste övervägas är anonymitet, konfidentialitet, tystnadsplikt och sekretess 

(Vetenskapsrådet, 2011).  Denna studie uppfyller de etiska kraven genom att 

pedagogerna som ställt upp på intervjuerna informerats både muntligen och skriftligen 

om att alla ljudfiler och uppgifter kommer att lagras på högskolan, samt att det färdiga 

arbetet inte kommer att innehålla sådant som kan härledas tillbaka till den förskola de 

kommer från.  Inga obehöriga personer kommer att ha tillgång till några uppgifter som 

kan identifiera de personer eller förskolor som deltagit.  

Att presentera sig själv och den forskning man gör är något som Gillham (2008) anser 

är av stor vikt för att visa att man är seriös och pålitlig i sitt arbete.  
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Även Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är av största vikt att de man vill ha 

som deltagare i en studie är informerade om syftet med studien, vem som utför studien 

samt vad deras roll i studien är. Därför innehöll missivet (se bilaga 1) information om 

vem jag är, varför jag gör denna studie samt kontaktuppgifter till såväl mig som min 

handledare. Genom missivet informerades också pedagogerna om att de när som helst 

kan avbryta sitt deltagande.  

 

Validitet och Reliabilitet 

Validitet handlar om forskningens giltighet och om forskningen undersöker det som 

avsågs. Reliabilitet handlar om hur pålitlig undersökningen är. En undersökning med 

god reliabilitet kan replikeras av andra forskare och fortfarande få samma eller liknande 

resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Reliabiliteten i en intervju kan försämras om den intervjuade ger olika svar till olika 

intervjuare. Den kan även försämras av att intervjuaren ställer ledande frågor eller 

ändrar formuleringen på frågorna mellan olika intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009).  

I denna undersökning kan reliabiliteten ifrågasätta då frågorna vid intervjuerna 

formulerades olika trots att de skrevs i förväg. Resultatet av undersökningen kan ha 

påverkats genom att frågorna inte ställdes på samma sätt till alla deltagare. Detta 

berodde på att intervjun inte var helt strukturerad och samtalen blev väldigt olika. Ibland 

fick mina frågor vara följdfrågor mer än huvudfrågor vilket resulterade i att de ibland 

formulerades annorlunda.  
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Resultat 

Undersökningsgruppen 

Tabell 1: Undersökningsgruppen uppdelade efter kriterierna: kön, år inom yrket och typ av verksamhet 

Kön År inom yrket Typ av verksamhet 

Kvinna 30 Kommunal 

Kvinna 21 Privat 

Kvinna 18 Privat 

Kvinna 25 Privat 

Kvinna 22 Privat 

 

Kunskap kring likabehandling 

Samtliga pedagoger har en aning om vad likabehandling är, det skiljer sig dock i hur de 

definierar begreppet samt i hur kunniga de är inom ämnet.  

En kvinna med 18 års erfarenhet i yrket säger: 

Likabehandling tycker jag är när barnen blir behandlad efter den person man är. 

Att man blir lika behandlad. Man kan ju vara olika men att det ska finnas en plan 

så att alla ska bli omhändertagen tycker jag är likabehandling. Men lika behöver 

inte vara lika för alla. 

 

En annan kvinna med 22 års erfarenhet menar att likabehandling innebär att:  

Man har lika värde och det spelar ingen roll vad man har för förutsättningar, 

sämre eller bättre. Om man kommer från andra länder, olika kön, funktionshinder 

eller vad som helst så är man värd precis lika mycket och bör behandlas som den 

unika människa man är. 

 

Tre av pedagogerna kunde ge utförliga bra svar på vad likabehandling innebär medan 

två endast kunde uppge att det innebär att behandla alla lika. 

 

Planerna arbetas fram gemensamt 

Alla verksamheterna har likabehandlingsplaner och inom samtliga är 

likabehandlingsplanerna skrivna gemensamt av personalgruppen. I den kommunala 

förskolan har de dock en speciell mall att utgå från när de ska skriva planen. Kommunen 
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har en övergripande likabehandlingsplan för alla sina förskolor men varje förskola har 

ett eget avsnitt med sin egen plan. 

De som arbetar i förskolan har på samtliga tillfrågade förskolor tagit del av 

likabehandlingen, dels genom att de varit med när den skrevs och dels genom att de 

regelbundet under varje termin läser den och tar upp delar av den på personalmöten och 

liknande. En kvinna med 18 års erfarenhet förklarar: 

Vi kan gå tillbaka och läsa den, det ska vi försöka göra lite nu och då. Men vi har 

ju gjort den på en planeringsdag tillsammans så då har ju alla tagit del av den. 

 

Samtliga pedagoger anser att de arbetar tillräckligt mycket med likabehandling. Två av 

pedagogerna som arbetar i privat verksamhet anser att man kanske skulle kunna göra 

mer men är i det stora hela nöjda med hur man arbetar. 

 

Hur når man ut med planernas innehåll till föräldrar och barn? 

Alla förskolorna förmedlar sina likabehandlingsplaners innehåll till föräldrarna på 

föräldramöten och utvecklingssamtal. De två privata förskolorna lägger även ut 

likabehandlingsplanerna på sina hemsidor så att föräldrarna kan ta del av den där. 

Kvinna med 25 års erfarenhet: 

Den ligger ute på vår hemsida och vi har tagit upp den på föräldramöten. På 

hemsidan finns ett formulär som de kan skriva ut hemma om de funderar på 

något. Om de tycker att de har blivit illa behandlad eller kränkt eller något sådant 

så kan de lämna den anonymt i vår postlåda. 

 

En av de privata förskolorna arbetar med likabehandling som tema och de arbetar aktivt 

för att förmedla sin likabehandlingsplan med dess innehåll och värderingar till både 

barnen och föräldrarna. En kvinna med 22 års erfarenhet berättar om hur de gör för att 

nå ut till föräldrarna: 

Föräldrarna får grunden på föräldramötet vi har på hösten och de får reda på vad 

den innehåller och vart den finns. Den finns i vår hall, alltid upphängd och vem 

som helst, ja vi rekommenderar att alla läser den, de får något ex av den. Som 

sagt, de får del av den under hösten och sen under januari eller februari är de här 

representanterna med och utvärderar. Då har de andra föräldrarna fått gått till 

representanterna och tycka och säga sina åsikter. 
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När likabehandlingsplanen ska förmedlas till barnen menar de alla att de integrerar det i 

allt de gör. De menar också att de samtalar med barnen och diskuterar hur man är en bra 

kompis, vad man ska göra om någon är ledsen och så vidare. En förskola använder sig 

av något som de kallar samråd som de har med barnen varje månad. Det är vid dessa 

tillfällen som de pratar och diskuterar med barnen och det är även då de tar upp om det 

är några speciella frågor som de vill ta med barnen. De skriver även ”kompisregler” 

tillsammans med barnen vid samråden. 

Förskolan som har likabehandling som tema arbetar mer fokuserat med att nå ut till 

barnen. Kvinna med 22 års erfarenhet berättar om hur de gör: 

Just nu jobbar vi med att man ska vara ljus för varandra. Om man glädjer någon 

annan blir man ett ljus för en annan människa. Om man behandlar den efter de 

värden man har så blir man själv ett ljus och man ser ett ljus tändas i den andras 

ögon när den får hjälp, beröm, uppmuntran och så. Sen har vi massa material som 

vi jobbar med. Vi läser och spelar teatrar och draman. Vi är mycket så hela 

personalen. Vi spelar teater och improviserar och gör en massa saker för att det 

ska bli tydligt för barnen hur man ska behandla varandra. Det är jätteviktigt att vi 

är föredömen vi i personalen, ja alla vuxna på förskolan ska vara bra förebilder 

för barnen. Vi ska aldrig prata illa om varandra, om föräldrar, om folk på gatan. 

Vi ska försöka vara föredömen. 

 

Skiljer sig likabehandlingsarbetet beroende på om verksamheten är 

kommunal eller privat? 

Den kommunala förskolan arbetar med likabehandling och har en likabehandlingsplan 

som de har hjälpts åt att skriva i arbetslaget. Deras likabehandlingsplan ingår som en del 

i kommunens övergripande likabehandlingsplan. Alla som arbetar i verksamheten har 

tagit del av planen genom att vara med när den skrivs samt genom att läsa den. 

Tillsammans med barnen arbetar de för att fästa de värderingar och budskap som 

likabehandlingsplanen förmedlar. Detta gör de genom samtal, diskussioner och 

intervjuer. Kunskaperna kring ämnet finns till viss del men är inte så stora som man 

skulle önska, vilket förskolläraren på den förskolan själv uttrycker.  
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Vid de privata förskolorna arbetar man också aktivt med likabehandling och har en 

likabehandlingsplan som personalen gemensamt skrivit. Här har de sin egen plan som 

de skrivit utifrån de rekommendationer och krav som finns. Alla som arbetar i 

verksamheten har tagit del av planens innehålls genom att vara med då den skrivs samt 

genom att ofta gå tillbaka och läsa i den. Med barnen arbetar de aktivt genom samtal, 

diskussioner och samråd. Här är kunskaperna stora. Man är påläst och intresserad av att 

lära sig mer och förbättra verksamheten på alla plan. 

 

Sammanfattning 

Alla pedagogerna är medvetna om vad likabehandling innebär och vad som krävs i 

verksamheten för att styrdokumentens krav ska uppfyllas. De är överens om att det är 

ett viktigt ämne som man måste ha i åtanke i alla delar i verksamheten. 

 

På alla förskolorna skriver de sina likabehandlingsplaner tillsammans i personalgruppen 

vilket gör att alla som arbetar med barnen vet vad som står i den. Det som skiljer lite är 

att den kommunala förskolan har en stor övergripande likabehandlingsplan med ett 

avsnitt som rör den enskilda verksamheten. De privata förskolorna har en mall att följa 

men skriver innehållet i sina likabehandlingsplaner själva. De privata förskolorna är 

också mer noga med att personalen ska gå tillbaka och läsa i planen med jämna 

mellanrum för att fräscha upp minnet. 

 

Samtliga förskolor förmedlar sina planer till barn och föräldrar. Det skiljer dock mycket 

i hur de gör. Den kommunala förskolan pratar om planen vid föräldramöten men har 

inte så mycket mer kontakt med föräldrarna angående den. De privata förskolorna har 

planerna på sina hemsidor så föräldrarna enkelt kan gå in och läsa i den. Den ena har 

dessutom ett exemplar av den upphängd i hallen så föräldrarna kan bläddra i den. Den 

förskolan väljer även ut föräldrarepresentanter som medverkar när planen ska skrivas 

och utvärderas. 

 

Pedagogerna är överens om att man i verksamheterna arbetar med likabehandling i 

tillräckligt stor utsträckning. Två av dem medger dock att man kanske skulle kunna göra 

lite mer ändå.
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete var att få kunskap i hur förskollärarna arbetar för att främja 

likabehandling och förebygga diskriminering och kränkningar. Jag ville också veta om 

det fanns skillnader i hur mycket kunskaper förskollärarna har runt begreppet 

likabehandling samt om det finns skillnader i kunskaperna kring likabehandling 

beroende på om verksamheten drivs i privat eller kommunal regi. 

 

De pedagoger som intervjuades i denna undersökning var alla överens om att 

likabehandling är ett viktigt ämne som man arbetar med kontinuerligt i verksamheterna. 

De hade alla en aning om vad begreppet innebär men det fanns stora skillnader i hur 

kunniga de var inom ämnet. En av de privata förskolorna arbetade med likabehandling 

som tema i sin verksamhet och pedagogerna ansåg att det är ett så viktigt ämne att det 

skall genomsyra allt som görs med barnen. Detta stämmer överens med att läroplanen 

för förskolan, Lpfö98 (Skolverket,2010) säger att förskolan i sin verksamhet skall arbeta 

för att ge barnen en förståelse för att alla människor är lika mycket värda. Inget barn 

skall i förskolan behöva bli illa behandlat på grund av sin etniska tillhörighet, sitt kön, 

sin religion och dylikt. De skall inte heller utsättas för någon annan form av 

kränkningar. Förskolans verksamhet skall enligt Lpfö 98 (2010) ge barnen förmåga att 

känna empati, omsorg och omtanke om andra. De ska också få förståelse för att andra 

människor kan vara annorlunda och att det finns skillnader i hur människor lever sina 

liv.  

Skollagen säger att det alltid skall finnas en handlingsplan för hur man inom varje 

specifik verksamhet skall ta itu med fall av kränkningar och diskriminering. Denna plan 

kallas enligt Edling (2012) Likabehandlingsplan . Alla som arbetar inom verksamheten 

skall ta del av den och det är även viktigt att barn och föräldrar delges innehållet i den. I 

den dagliga verksamheten är det också viktigt att man, tillsammans med både barn och 

arbetslag, arbetar med frågor som rör kränkningar och diskriminering (Edling, 2012). 

Detta är någon som samtliga informanter har vetskap om och som de arbetar med i 

verksamheten. De har olika slags tillvägagångssätt men alla är medvetna om vikten av 

att nå ut också till barnen och föräldrarna. 
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Eftersom endast en kommunal förskola representeras i undersökningen kan man inte dra 

några slutsatser när det gäller skillnader mellan privata och kommunala förskolor. För 

att kunna göra det hade det krävts att fler förskolor av båda sorter deltog i 

undersökningen. Detta planerade jag från början att göra, dock fick jag aldrig möjlighet 

att komma ut till fler förskolor då de jag frågade ansåg att de hade för mycket att göra i 

verksamheten för att kunna avsätta tid till att delta i min undersökning. Det var alltså 

inget som jag kunde påverka. 

 

Metoddiskussion 

Denna undersökning utfördes vid tre olika förskolor, fem kvinnliga förskollärare med 

olika lång erfarenhet deltog. En förskola drivs i kommunal regi och två drivs i privat 

regi.  Jag använde mig av en kvalitativ intervju med halvstrukturerade frågor (Kvale & 

Brinkmann, 2009) vilket gav mig skiftande och omfångsrika svar. Vid intervjuerna 

valde jag att spela in vad som sades för att inte riskera att missa något viktigt. Jag kunde 

helt koncentrera mig på samtalet, vilket var skönt och gav mycket då jag hann med att 

ställa följdfrågor utan att det blev några avbrott för att skriva. Nackdelen med att spela 

in var att samtliga som blev intervjuade hade svårt att slappna av på grund av vetskapen 

om att det de sade spelades in. Kanske hade jag kunnat få mer utförliga och spontana 

svar om jag dokumenterat på något annat vis. 

 

 

Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet är min egen förmåga att ställa 

intervjufrågor. Enligt Gillham(2008) kräver en intervju att den som håller i intervjun har 

lärt sig teknikerna i hur man ställer bra frågor för att intervjun ska få bra svar. En tanke 

som väckts angående detta är att det kanske hade varit lättare att skicka ut ett formulär 

och låta informanterna svara via ett mail eller liknande, å andra sidan kanske jag inte 

fått så utförliga och ärliga svar om de haft mer betänketid bakom sina svar.
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Bilaga 1 
Missiv 

 

Hej, 

 

Jag som skickat detta brev heter Emma Varga och läser förskollärarprogrammet vid 

Högskolan i Gävle där jag nu påbörjat min sista termin och skall skriva ett 

examensarbete. Syftet med arbetet är att ta reda på hur förskolepedagoger arbetar för att 

främja likabehandling och förebygga diskrimineringar. För att ta reda på detta har jag 

tänkt göra intervjuer och det är därför som du fått detta brev.  

Att delta och bli intervjuad är helt frivilligt och man kan ändra sig angående deltagande 

även efter att intervjun är gjord. Detta kommer jag då att respektera och allt material tas 

bort. Alla deltagare kommer att vara anonyma, ingen kommer att namnges. 

Tiden som behövs till att göra intervjun beror på hur mycket som finns att säga, men 

ungefär 30min. Om Du tycker det känns som lång tid att ta från verksamheten går det 

bra att ta intervjun en annan tid, huvudsaken är att vi kan vara ostörda. Under intervjun 

kommer jag att spela in vad som sägs och därför behöver vi sitta någonstans där det inte 

är allt för mycket andra ljud som stör. Ljudfilerna kommer sedan att lagras på högskolan 

några år innan de slängs. 

Jag är väldigt tacksam för all hjälp jag får med mitt arbete och jag hoppas att Du vill 

vara med. Tveka inte att ta kontakt med antingen mig eller min handledare Paula om det 

är något Du funderar över. 

Tack på förhand, 

 

Emma Varga   Paula Larsson 

Mail:    Mail:  

Telefonnr:    Telefonnr: 
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Bilaga 2 

Sammanställning av intervjufrågor och svar 

 

Kön? 

Kvinnor 

 

Ålder? 

52, 40, 41, 47, 43 

 

År inom yrket? 

30, 21, 18, 25, 22 

 

Privat eller kommunal förskola? 

Kommunal, Privat, Privat, Privat, Privat 

 

Hur skulle du definiera begreppet ”likabehandling”? 

1. ”Att man behandlar alla lika oavsett kön, intressen, ja allt egentligen.” 

2. ”Att alla ska behandlas lika.” 

3. ”Likabehandling tycker jag är när barnen blir behandlad efter den person man är. 

Att man blir lika behandlad. Man kan ju vara olika men att det ska finnas en plan 

så att alla ska bli omhändertagen tycker jag är likabehandling. Men lika behöver 

inte vara lika för alla.” 

4. ”Att alla ska få ha samma rättigheter och att det ska vara samma regler som 

gäller för alla. Men samtidigt får man ju vara lite lyhörd för det kan ju vara olika 

problem för olika människor.” 

5. ”Ja definition är inte så lätt. Man har lika värde och det spelar ingen roll vad 

man har för förutsättningar, sämre eller bättre. Om man kommer från andra 

länder, olika kön, funktionshinder eller vad som helst så är man värd precis lika 

mycket och bör behandlas som den unika människa man är.” 
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Har ni en likabehandlingsplan i er verksamhet? 

Ja på alla 

 

Vem utformar den? 

1. ”Den har vi skrivit. Det är både rektor, personal, barn och föräldrar som är 

inblandade i det.” 

2. ”Den har vi skrivit tillsammans i personalgruppen.” 

3. ”Den har vi skrivit tillsammans hela personalgruppen.” 

4. ”Den har vi i personalgruppen skrivit tillsammans på ett personalmöte.” 

5. ”Den har vi skrivit tillsammans hela personalen med chefen i spetsen.” 

 

Har alla som arbetar i verksamheten tagit del av likabehandlingsplanen? På vilket 

sätt? 

1. ”Ja alla är ju med och skriver den.” 

2. ”Ja genom att vi har arbetat fram den tillsammans. Sen kan vi gå tillbaka och 

läsa den, det ska vi försöka göra lite nu och då. Men vi har ju gjort den på en 

planeringsdag tillsammans så då har ju alla tagit del av den.” 

3. ”Alla har ju varit med och arbetat fram den. Och alla har läst den.” 

4. ”Ja, vi jobbar ju ihop den tillsammans så på det sättet har alla tagit del av den.” 

5. ”Ja det har de. Och det är även så att barnen har en egen del i planen och 

föräldrarna har en egen del i planen, på olika sätt. Föräldrarna, ja där väljer vi ut 

representanter och de får vara med och utvärdera den. Och de har också fått vara 

med och tycka och skriva och så.” 

 

Hur förmedlas likabehandlingsplanens innehåll till barnen och föräldrarna? 

1. ”Med barnen har vi intervjuer och samtal och diskussioner om hur man är en bra 

kompis och ja, hur man beter sig om någon blir ledsen eller, ja, behöver hjälp. 

Med föräldrarna tar vi upp på föräldramöten och utvecklingssamtal.” 

2. ”Ja, på föräldramöten berättar vi om likabehandlingsplanen och då får de ju gå in 

och läsa den, den finns på hemsidan, och så ska de godkänna den då. Med 

barnen, då har vi samråd en gång i månaden och då tar vi upp sådant som står i 

den.” 
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3. ”Vi har något som heter samråd en gång i månaden tillsammans med barnen. Då 

har vi olika frågor som vi tar upp med barngruppen utifrån 

likabehandlingsplanen. Föräldrarna får läsa, den ligger på hemsidan, och så får 

man godkänna den och också säga till om det är något som inte är bra.” 

4. ”Den ligger ute på vår hemsida och vi har tagit upp den på föräldramöten. På 

hemsidan finns ett formulär som de kan skriva ut hemma om de funderar på 

något. Om de tycker att de har blivit illa behandlad eller kränkt eller något 

sådant så kan de lämna den anonymt i vår postlåda. Med barnen har vi något 

som kallas samråd varje månad. Där pratar vi mycket om hur man ska vara mot 

varandra. Vi gör kompisregler och sådär. Om det uppstår något som vi känner 

att vi måste prata om med alla barnen så tar vi det, båda avdelningarna tar 

samma frågeställningar, på ett samråd.” 

5. ”På lite olika sätt naturligtvis för föräldrar och barn. Föräldrarna de får grunden 

på föräldramötet vi har på hösten och de får reda på vad den innehåller och vart 

den finns. Den finns i vår hall, alltid upphängd och vem som helst, ja vi 

rekommenderar att alla läser den, de får något ex av den. Som sagt, de får del av 

den under hösten och sen under januari eller februari är de här representanterna 

med och utvärderar. Då har de andra föräldrarna fått gått till representanterna 

och tycka och säga sina åsikter. Med barnen jobbar vi hela tiden med själva 

innehållet. Just nu jobbar vi med att man ska vara ljus för varandra. Om man 

glädjer någon annan blir man ett ljus för en annan människa. Om man behandlar 

den efter de värden man har så blir man själv ett ljus och man ser ett ljus tändas i 

den andras ögon när den får hjälp, beröm, uppmuntran och så. Så att vi jobbar 

med det med barnen hela tiden, och speciellt på höstarna när man ska få ihop 

grupperna. Sen har vi massa material som vi jobbar med. Vi läser och spelar 

teatrar och draman. Vi är mycket så hela personalen. Vi spelar teater och 

improviserar och gör en massa saker för att det ska bli tydligt för barnen hur 

man ska behandla varandra. Det är jätteviktigt att vi är föredömen vi i 

personalen, ja alla vuxna på förskolan ska vara bra förebilder för barnen. Vi ska 

aldrig prata illa om varandra, om föräldrar, om folk på gatan. Vi ska försöka 

vara föredömen.” 
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Anser du att ni arbetar för att främja likabehandling i tillräckligt stor 

utsträckning? Varför? Varför inte? 

1. ”Ja det tycker jag. Jag tycker att vi försöker behandla alla lika och att, ja jag 

tycker att vi försöker lära barnen att alla är lika värde oavsett kön, intressen jag 

allting.” 

2. ”Ja, det gör vi, fast man kan ju säkert göra mer.” 

3. ”Ja, det tycker jag faktiskt att vi gör. Genom att man jobbar så tätt med både 

barn, föräldrar och personal tycker jag faktiskt att vi jobbar hårt gentemot 

likabehandlingsplanen.” 

4. ”Svårt att säga men man gör så gott man kan i alla fall. Det är ju mycket att 

göra. Man skulle ju kunna vara där och peka på allt egentligen när det gäller 

barn, men det som vi ser tar vi tag i direkt i alla fall.” 

5. ”Ja, jag tycker vi har lagt en otroligt god grund för hela vårt arbete. Vad vi än 

gör så tycker jag att den genomsyrar allt. Grunden finns och vi är väldigt 

medvetna om den. Vi har mycket pedagogiska diskussioner i personalgruppen, 

hela tiden kan man säga. Varje personalkonferens tar vi upp det, en punkt där vi 

pratar om likabehandling och hur läget i gruppen är och så. Så jag kan tycka att 

vi har lagt en så god grund att det är tillräckligt, det är alltid aktuellt, varje dag. 

Sen kan man ju alltid hitta nya metoder och ibland kanske vi har, som just nu, då 

prioriterar vi att jobba med det. Det är mer tydligt, som väggen med ljuset. Vi 

skriver upp när barnen hjälper varandra så de får se. En annan gång jobbar vi 

kanske mer med matematik men då finns det ändå i grunden. Vi har alltid fokus 

på likabehandling.” 
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