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förskollärares syn på likabehandlingsarbetet samt vilka kunskaper och 
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1 Inledning 

Likabehandlingsarbetet i förskolan syftar till att skapa lika möjligheter för lärande 
och utveckling för alla barn. Det handlar om att skapa en förskola utan 
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Anställda i förskolan 
förmedlar och förankrar demokratiska värden och mänskliga rättigheter 
(Diskrimineringsombudsmannen, 2012; Skolverket, 2016). Att värna om barns 
mänskliga rättigheter och att implementera FN:s barnkonvention i förskolan är en 
del i likabehandlingsarbetet.  Likabehandlingsarbetet ska genomsyra hela 
verksamheten, alla som berörs i förskolan ska ges möjlighet att aktivt delta i 
likabehandlingsarbetet. Förskolan ska uppmuntra delaktighet i arbetet för att främja 
lika rättigheter och förebygga diskriminering och kränkande behandling 
(Diskrimineringsombudsmannen, 2012). 
Förskolans verksamhet ska aktivt arbeta med likabehandlingsarbete, en del av 
likabehandlingsarbetet är att skapa förståelse och acceptans för alla människors olika 
förmågor och förutsättningar (Skolverket, 2016; SFS 2010:800). Det blir ett problem 
när förskolepersonal inte synliggör den mångfald av människor som finns i vårt 
samhälle. Konsekvensen blir då att vissa personer upplever sig exkluderade, detta 
riskerar även att de blir utsatta för diskriminering och kränkande behandling. 
 Diskrimineringsombudsmannens handledning Lika rättigheter i förskolan 
(2012) pekar på att diskriminering och kränkande behandling kan kopplas till 
rådande normer. En norm kan till exempel vara tvåkönsnormen som bygger på 
föreställningen att det endast finns två kön, man och kvinna. Denna norm leder till 
att de som inte ingår i normen blir exkluderade. I förskolan finns både Skollagen 
(SFS 2010:800) och Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som skydd mot 
kränkningar, trakasserier och diskriminering. Enligt dessa lagar har förskolan i 
uppgift att aktivt arbeta mot kränkningar, trakasserier och diskriminering.  
 Barn ska ha insikt om sina rättigheter att påverka sin vardag vilken lyfts fram i 
Diskrimineringslagen (SFS 2008:567), Skollagen (SFS 2010:800) samt de mänskliga 
rättigheterna (Regeringskansliet, 2008). Dessa rättigheter kan ses som en del i 
förskolans likabehandlingsarbete. Det finns dock forskning som visar på att barn 
sällan inkluderas i detta arbete, vilket förskolans värdegrundsarbete har kritiserats 
för (Dolk, 2013). Det finns en maktobalans mellan barn och vuxna, både på förskolan 
men också i samhället i stort. För att öka barns delaktighet och inflytande i 
likabehandlingsarbetet behöver förskolepersonalen därför granska sin egen 
maktposition för att på så sätt också minska risken för att utsätta barn för kränkande 
behandling, trakasserier eller diskriminering. 
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1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Denna studie belyser vikten av likabehandlingsarbetet i förskolan samt normers 
påverkan i arbetet med likabehandling. Utifrån egna erfarenheter har vi observerat 
att det förekommer att olikheter bland människor problematiseras eller osynliggörs i 
förskolan. Förskolans likabehandlingsarbete syftar till att värna om och arbeta för 
alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna som FN:s allmänna 
deklaration uppger Regeringskansliet (2008). Vi kommer därmed att genomföra 
denna studie genom att besvara dessa frågor: 

 Hur ser förskollärare på likabehandlingsarbete i förskolan? 

 Vad anser förskollärare att de behöver för kunskaper och förutsättningar för att 
kunna bedriva ett framgångsrikt likabehandlingsarbete? 

1.2 Begreppsförklaringar 

I denna studie finns det vissa relevanta begrepp som vi under denna rubrik har valt 
att förklara och tydliggöra. 
 
Diskriminering: 
Diskriminering av en person innebär att någon behandlas orättvist utifrån 
grundläggande värden (SFS 2008: 567). I diskrimineringslagen (2008) finns det sju 
diskrimineringsgrunder och dessa är: ålder, sexuell läggning, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, funktionsnedsättning, religion eller annan 
trosuppfattning eller kön. Enligt diskrimineringslagen (2008) har en person blivit 
utsatt för diskriminering om denne behandlas sämre än någon annan utifrån dessa 
sju diskrimineringsgrunde. Svaleryd och Hjertson (2012) menar att en annan form av 
diskriminering är när uttrycket ”behandla alla lika” tillämpas och kan bidra till att 
personer i relation till någon av de sju diskrimineringsgrunderna blir utsatt för 
indirekt diskriminering.  
 
Kränkande behandling: 
Kränkande behandling innebär att en person utsätts för ett uppträdande som kränker 
personens värdighet utan att vara en diskriminering enligt diskrimineringslagen (SFS 
2010: 800). 
 
Trakasserier: 
Trakasserier definieras i diskrimineringslagen (SFS 2008: 567) som ett uppträdande 
som kränker någons värdighet och att denna kränkning har ett samband med någon 
av de sju diskrimineringsgrunderna, det vill säga kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 
funktionsnedsättning, ålder eller etnicitet. 
 
Diskrimineringsombudsmannen: 
Diskrimineringsombudsmannen (2012) är en chef för den statliga myndigheten som 
tillsätts av regeringen. Diskrimineringsombudsmannen är till för att följa upp och 
granska hur diskrimineringslagen efterföljs av verksamheter, till exempel förskolor 
och skolor. Diskrimineringsombudsmannen utsågs 1 januari 2009. 
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1.3 Uppsatsens disposition 

I detta avsnitt redovisas studiens disposition, det vill säga vilket innehåll de olika 
delarna i arbetet har. I följande bakgrundskapitel, hänvisar vi till och presenterar 
tidigare forskning kring studiens valda ämne. I den tidigare forskningen ingår 
artiklar, avhandlingar och annan relevant kurslitteratur samt 
Diskrimineringsombudsmannens stödmaterial för förskolan. Vi redogör för de sju 
diskrimineringsgrunderna och de två lagar som ska skydda barn och vuxna från att 
utsättas för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i förskola och 
skola, dessa lagar är diskrimineringslagen (SFS 2008: 567) och skollagen (SFS 2010: 
800). Därefter redovisas vilka förutsättningar som krävs för ett framgångsrikt 
likabehandlingsarbete samt vilka svårigheter och möjligheter likabehandlingsarbetet 
har i förskolan. Vidare fortsätter kapitlet med hur normer byggs och omformas och 
behovet av att vidga normerna i samhället. Därefter presenteras det teoretiska 
perspektivet som i denna studie är ett normkritiskt.  
 Metodkapitlet inleds med det urval vi gjort till studien samt den hermeneutiska 
ansats som studien utgår ifrån samt undersökningens genomförande. Därefter 
redogör vi för den datainsamlingsmetod vi använt oss av i våra intervjuer samt hur 
bearbetningen av empirin gått till. Vi presenterar även de forskningsetiska 
överväganden vi tagit hänsyn till med syfte att skydda känsliga uppgifter. I 
analysmetoden beskriver vi hur empirin är kategoriserad. Avslutningsvis i 
metodkapitlet redogör vi för metodkritik där vi argumenterar för de val vi gjort samt 
studiens tillförlitlighet. 
 Resultatkapitlet är uppdelat i fem kategorier som vi valt att utforma utifrån den 
insamlade empirin. Därefter följer analysen som är indelat i tre underrubriker där vi 
tolkat vårt resultat med hjälp av vårt teoretiska perspektiv. Vi sammanfattar sedan 
resultatet i en resultatsammanfattning.  
 Vidare följer diskussionskapitlet där vi för en resultatdiskussion utifrån vårt syfte 
och våra frågeställningar. Därefter presenteras studiens slutsats. Vi har sedan en 
metoddiskussion där vi utvärderar vår metod. Vidare följer en redogörelse för 
studiens betydelse för förskollärarprofessionen. Avslutningsvis ger vi förslag till 
fortsatt forskning. 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för tidigare forskning inom 
likabehandlingsarbetet. I början av kapitlet redogör vi för vad vi använt oss av för 
litteratur. Vi fortsätter sedan med att ta upp vad lagen ställer för krav på förskolans 
verksamhet vad gäller likabehandlingsarbetet. Sedan redogör vi för vad litteraturen 
tar upp gällande förutsättningar för ett framgångsrikt likabehandlingsarbete. Vidare 
presenteras vad litteraturen tar upp vad gäller normbygget i förskolan. Till sist 
beskriver vi vårt teoretiska perspektiv, det normkritiska perspektivet. 

2.1 Tidigare forskning 

För hitta relevant litteratur till studien genomfördes litteratursökningar i databaserna 
ERIC (ProQuest) och SwePub. Sökorden som användes var till exempel: Equality, 
Feelings, Empathy, Preschool, Teachers. Sökningar genomfördes även på SwePub 
med liknande sökord såsom: Likabehandling, Likabehandlingsarbete, Empati, 
Känslor, Normer och Normkritik. Vi har även använt oss av relevant litteratur till vår 
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studie som till exempel förskolans olika styrdokument och kurslitteratur som belyser 
normkritik och likabehandlingsarbetet i förskolan. 

2.1.1 Vad säger lagen? 

Likabehandlingsarbetet i förskolan grundar sig på diskrimineringslagen (2008). I 
diskrimineringslagen finns det sju diskrimineringsgrunder vilka är: kön, 
könsöverskridande identitet, religion, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, ålder 
och sexuell läggning. Dessa diskrimineringsgrunder har för avsikt att motverka 
diskriminering och främja alla människors lika möjligheter och rättigheter (SFS 
2008: 567). Arbetet med likabehandling är en process som handlar om att synliggöra 
och medvetandegöra fördomar, värderingar, beteenden för att undersöka hur dessa 
påverkar tryggheten, bemötandet och kvaliteten i förskolan (Svaleryd och Hjertson, 
2012). I förskolan har förskolechef och huvudmän enligt lag ansvar för att 
likabehandlingsarbetet genomförs (SFS 2010: 800). Denna lag anger att 
huvudmännen och förskolechefer har ansvar för att möjliggöra en förankring av de 
olika planerna och dokument som krävs enligt skollagen och diskrimineringslagen. 
Från och med den första januari 2017 har kravet på att revidera 
likabehandlingsplanen ersatts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation på 
hur förskolan aktivt arbetar med åtgärder för att förebygga diskriminering och 
kränkande behandling (SFS 2008: 567). Förskolan har också en skyldighet att ha 
riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier 
(Skolverket, 2017).  

2.1.2 Förutsättningar för ett framgångsrikt likabehandlingsarbete 

Förskolan ska uppmuntra till diskussion och dialog för att på så sätt ge varje barn 
möjlighet att bilda sin egen uppfattning, förskolan ska även vara öppen för skilda 
uppfattningar (Skolverket, 2016).  I diskrimineringslagen, skollagen samt i 
konventionen om de mänskliga rättigheterna lyfts det tydligt fram att det är av vikt 
att barn vet om att de har rätt att påverka sin vardag på förskolan (Svaleryd & 
Hjertson, 2012). Forskning visar att barn sällan inkluderas i likabehandlingsarbetet, 
vilket är en kritik mot förskolans värdegrundsarbete (Dolk, 2013). Dolk (2013) lyfter 
fram att det finns en maktobalans mellan vuxna och barn i förskolan, dels för att barn 
hamnar i en beroendeställning till vuxna i och med ett omsorgsbehov och dels för att 
förskolepersonalen behöver anpassa verksamheten efter styrdokumenten. 
Barnkonventionen (2009) lyfter dock att barn ska bli lyssnade på och har samma rätt 
som vuxna att uttrycka sina åsikter i frågor som berör dem. Förskolepersonalen 
måste därför bli medvetna om sin makt för att inte riskera att kränka barn i 
förskolan. Barn ska göras delaktiga och inkluderas i likabehandlingsarbetet i och med 
förskolans demokratiska uppdrag (Salmson & Ivarsson, 2015; Skolverket 2016). 
 I likabehandlingsarbetet är det av stor vikt att all personal har en samsyn på vad 
en kränkande behandling är för något, att alla förstår och vet vad en kränkande 
behandling är (Svaleryd & Hjertson 2012). Det är också, enligt Svaleryd och Hjertson 
(2012) av stor vikt att alla tar sitt ansvar och rapporterar in om det skulle förekomma 
kränkande behandlingar i verksamheten. Författarna menar vidare att det krävs en 
dialog på alla nivåer i arbetet mot kränkande behandling för att nå en gemensam 
förståelse. Det krävs enligt författarna samsyn mellan politiker, förskolechefer, 
förskolepersonal, vårdnadshavare och barn på vad kränkande behandling och 
diskriminering innebär för att kunna utföra ett framgångsrikt arbete mot detta. 
Svaleryd och Hjertson (2012) hävdar att genom att ha en tydlig styrning i 
likabehandlingsarbetet blir det lättare att agera som individ. Om förskolepersonal 
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inte har kunskaper om vad kränkningar är och varför de sker så är det svårt att arbeta 
förebyggande mot dem (Svaleryd & Hjertson, 2012). Enligt skolverket (2011) syftar 
förskolans likabehandlingsarbete både till att skapa en trygg miljö där alla får 
möjlighet att utvecklas och lära samt att respekten för alla människors lika värde ska 
förankras. I och med att likabehandlingsarbetet är så pass brett har det, enligt 
rapporter från Skolverket (2011), bidragit till att många förskollärare känner en 
osäkerhet till hur de kan arbeta med likabehandling praktiskt i verksamheten 
(Langmann & Månsson, 2016). Turnšeks (2013) forskning visar att det är vanligt 
förekommande bland förskollärare att koppla ihop likabehandling med rättvisa. I 
Turnšeks resultat framkommer det att endast en tredjedel av en grupp förskollärare 
anser att likabehandling handlar om att se på varje barns olika förutsättningar och 
behov. De övriga förskollärarna anser att likabehandling handlar om att behandla 
varje individ likadant.   
 Svaleryd och Hjertson (2012) beskriver fem tips för att motverka diskriminering. 
Dessa är: ledarskapet, budskapet, handling, närvaro och uppföljning. Författarna 
beskriver att för att motverka diskriminering krävs det ett tydligt ledarskap i dessa 
frågor. Det krävs också, enligt författarna, ett tydligt budskap där det är av stor vikt 
att kommunicera att det är nolltolerans mot kränkande behandlingar. I detta arbete 
är det också viktigt att agera på den information som kommer fram i verksamheten 
då alla har ett eget ansvar (Svaleryd & Hjertson, 2012). Det handlar också, enligt 
Svaleryd och Hjertson (2012), om att vara närvarande som vuxen för att kunna se och 
höra om det förekommer kränkande behandling och i så fall kunna sätta in åtgärder 
mot detta. Författarna menar att arbetet även är i behov av uppföljning, att de som 
arbetar i förskolan är noga med att följa upp arbetet och att utvärderingen sker 
kontinuerligt. Smith (2013) poängterar att egenskaper som empati, medmänsklighet 
och sympati är en förutsättning för att kunna arbeta med likabehandling, dessa 
egenskaper är av vikt att utveckla under barns tidiga år. För att detta ska kunna 
utvecklas krävs det att barnet är omgiven av kärleksfulla vuxna som kan vägleda 
barnen i denna emotionella utveckling (Smith, 2013). Läroplan för förskolan (2016) 
anger att barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som råder i 
ett demokratiskt samhälle påverkas av vuxnas förhållningssätt. Det är därför av stor 
vikt att vuxna i förskolan är goda förebilder som visar empati, medmänsklighet och 
sympati (Smith, 2013). 
 Även Farstad Peck, Maude och Brotherson (2013) anser att lärares empatiska 
förmåga är av vikt i arbetet med likabehandling de menar att empati handlar om att 
sätta sig in i en annan persons situation, denna förmåga är av betydelse för 
likabehandlingsarbetet. Författarna påstår att lärare som driver en inkluderande 
pedagogik där olikheter välkomnas, skapar en övergripande känsla av gemenskap 
vilket även får goda effekter utanför verksamheten. Vidare menar författarna att 
pedagogers empati ökar pedagogens förståelse för barns reaktioner. Hellman (2013) 
påpekar att ett arbete med att främja barns självkänsla, trygga relationer och 
gemenskap gynnar även arbetet med att vidga normerna i förskolan. Sorin (2004) 
beskriver att barn behöver få hjälp och stöd i att hantera och förstå sina känslor för 
att kunna nå sin fulla potential i utvecklingen, för att kunna förstå andras känslor 
behöver vi först förstå våra egna. Författaren menar vidare att barn som har svårt att 
hantera sina känslor är mer arga, frustrerade och irriterade, detta ökar riskerna för 
konflikter men kan också hindra positiva relationsbyggen. Sorin (2004) menar att för 
att öka förståelsen för sina känslor behövs det vuxna som bekräftar barns känslor och 
låter barn uttrycka sina känslor utan att skada sig själv eller andra. Vidare hävdar 
Sorin (2004) att genom att både utveckla och träna barns kognitiva förmåga samt 
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känslohantering ökar vi chanserna att tillgodose barns behov och stärker 
möjligheterna för barns framtida utbildning och liv.  
 Kompetensutbildning inom likabehandlingsarbetet är till fördel när förskolans 
personal ska upprätthålla likabehandlingsarbetet och synliggöra och utveckla detta i 
verksamheten för att förhindra och förebygga diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling (Diskrimineringsombudsmannen, 2012). Turnšek (2013) 
anser att det centrala i ett väl fungerande likabehandlingsarbete i förskolan är 
förskollärares förhållningssätt. Att uppskatta skillnader hos människor och ha ett 
intresse i att förstå andra människor och deras livsval är av stor vikt hos 
förskolepersonal i arbetet med likabehandling (Turnšek, 2013). Svaleryd och 
Hjertson, 2012) hävdar att vuxennärvaro också är en viktig del i 
likabehandlingsarbetet. De menar att förskolepersonalen behöver vara med och 
uppmärksamma om det förekommer kränkningar, diskriminering eller trakasserier 
och för att kunna göra detta behöver förskolepersonalen vara närvarande och föra en 
dialog med barnen. 

2.1.3 Normbygget i förskolan 

Normer byggs av alla på förskolan, både barn och vuxna, för att barn ska förstå sin 
roll i deras omvärld skapar de normer, vilket är en överlevnadsstrategi (Salmson & 
Ivarsson, 2015). För att kunna bryta mönster och ifrågasätta strukturer och normer 
behöver vi våga granska oss själva (Svaleryd & Hjertson, 2012). Enligt Läroplan för 
förskolan (2016) ska förskolan lägga grunden till ett livslångt lärande. Svaleryd och 
Hjertson (2012) hävdar att det är av vikt att vuxna i förskolan ser sig själva som 
lärande individer på samma sätt som barnen, för att likabehandlingsarbetet ska 
fortsätta utvecklas krävs det att pedagoger i förskolan vågar granska sig själva och 
vara öppna för nya kunskaper. Salmson och Ivarsson (2015) framhåller att för att 
utöka handlingsutrymmet på förskolan krävs det att pedagoger får syn på de normer 
som verkar begränsande. Författarna menar vidare att med medvetna pedagoger kan 
normer förändras och breddas genom situationer och interaktioner, för att detta ska 
vara genomförbart krävs ett aktivt arbete under en längre period. Individens 
handlingsutrymme ökar när normerna breddas och blir inkluderande (Salmson & 
Ivarsson, 2015). Dolk (2013) poängterar att det finns en dubbelhet när vi talar om 
arbetet med normer. Författaren menar vidare att vi med normer på ett lättare sätt 
kan förhålla oss till vår omvärld, det gör också att vi känner en trygghet i hur vi ska 
agera i olika situationer. Salmson och Ivarsson (2015) påpekar att normer som 
begränsar vårt handlingsutrymme, eller kränker en viss grupp av människor eller en 
enskild individ är sådana normer som vi aktivt behöver arbeta med att bekämpa eller 
bredda. Författarna menar att normer byggs även genom positiv förstärkning, även 
om de synliggörs när det bryts. Våra förväntningar signaleras med kropp, språk, 
minspel och rösten när vi ger beröm, detta är en del i normbyggandet men genom att 
öka kunskaperna kring vårt agerande så blir vi också medvetna om hur vårt 
bemötande påverkar barnen (Salmson & Ivarsson, 2015). 

2.1.4 Teoretiskt perspektiv 

Vi har i denna studie valt att utgå från ett normkritiskt perspektiv. För att tydliggöra 
vad ett normkritiskt perspektiv är för något behöver vi ge en förklaring på vad 
normer innebär. Salmson och Ivarsson (2015) beskriver att normer är som osynliga 
regler som finns överallt i samhället, dessa regler påverkar hur vi gör och vad vi gör i 
vissa situationer eller i sociala sammanhang. Författarna menar vidare att en norm 
blir som mest synliggjord när någon bryter mot den, detta leder i sin tur ofta till 
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utanförskap och i vissa fall diskriminering. Normer är situationsbaserade och styrs 
efter vad som är majoritet både på en samhällelig nivå men även i mindre grupper 
(Salmson & Ivarsson, 2015). Upprepade handlingar blir budskap och detta i sin tur 
gör att normer etableras (Svaleryd & Hjertson, 2012). Dolk (2013) hävdar att normer 
är tydligt kopplade till makt eftersom de normer som råder i samhället får människor 
att anpassa sina tankesätt efter dessa normer, medvetet eller omedvetet. Författaren 
påpekar att makten som normerna inger handlar inte om att de personer som inte 
följer normerna ska straffas utan att människor självmant börjar göra det som anses 
vara rätt, det handlar alltså om att förebygga att några fel görs alls. Det normkritiska 
perspektivet har vuxit fram sedan lagen mot kränkande behandling och 
diskriminering infördes (Langmann & Månsson, 2016). Salmson och Ivarsson (2015) 
framhäver att normkritik är ett perspektiv som synliggör normer och dess 
konsekvenser men för att förändra och vidga normerna behöver vi utföra handlingar 
och dessa handlingar kallas för normkreativitet. Författarna menar att 
normkreativitet syftar till att skapa förändringar i verksamheten. Det normkritiska 
perspektivet syftar till att ifrågasätta sociala normer som leder till att människor 
kategoriseras i normala och avvikande identiteter (Salmson & Ivarsson, 2015). 
 Langmann och Månsson (2016) påpekar att vi människor betraktas som 
ömsesidigt beroende och socialt konstruerade individer som formas av och är med 
och omformar samhällets normer. Författarna menar att det normkritiska 
perspektivet därför syftar till att se vad vuxna och barn gör istället för att se vad de är. 
Vidare menar författarna att det normkritiska perspektivet inte handlar om att skapa 
ett normfritt samhälle utan att vidga normerna för att på så sätt öka 
handlingsutrymmet i samhället. Ett sätt att göra detta är att på olika sätt utmana de 
rådande föreställningarna om vad som är det normala (Langmann & Månsson, 2016). 
Genom att synliggöra och medvetandegöra samhällets rådande normer riskerar vi 
inte att reproducera nya normer som kan leda till trakasserier eller diskriminering 
(Salmson & Ivarsson, 2015). 
 Salmson och Ivarsson (2015) framhäver att det i det normkritiska perspektivet 
finns vissa begrepp som är centrala, dessa är problematisera, normalisera, tolerans 
och acceptans. Författarna menar att med ett problematiserande förhållningssätt 
ligger fokus på de normer som har för avsikt att utmana och dessa blir även 
förstärkta. Författarna menar vidare att det är olikheterna som ligger i fokus, det 
normbrytande ses som något avvikande och istället för att förändra eller vidga 
normen så befästs normen ytterligare. Salmson och Ivarsson (2015) menar att med 
ett normaliserande förhållningssätt arbetar man med att bredda de normer som har 
för avsikt att utmana, fokus ligger inte på olikheterna utan det som anses vara norm 
ses som likvärdigt och självklart. Författarna menar att acceptans innebär att de 
personer som är utanför de rådande normerna ses som likvärdiga med de personer 
som följer de rådande normerna. Tolerans i sin tur, enligt Salmson och Ivarsson 
(2015), bygger på ett maktförhållande. Författarna beskriver att de som följer de 
rådande normerna är de som avgör om de som inte följer de rådande normerna blir 
tolererade. Detta maktförhållande är så självklart att vi ofta inte ser det (Salmson & 
Ivarsson, 2015). 
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3 Metod 

I detta avsnitt redogör vi för hur vi gått tillväga i denna undersökning för att uppnå 
studiens syfte och kunna svara på studiens frågeställning, vi kommer även att 
motivera valet av metod. 
 Denna studie har en kvalitativ ansats. Syftet med detta är att få en djupare 
förståelse inom ett visst område och vi valde att använda oss av intervjuer för att 
kunna undersöka våra forskningsfrågor.  Att studiens ansats är kvalitativ är lämplig 
eftersom vi vill undersöka och synliggöra förskollärares förhållningssätt till 
likabehandlingsarbetet samt vad de anser att de behöver för kunskaper och 
förutsättningar för att kunna bedriva ett framgångsrikt likabehandlingsarbete. När vi 
väljer att göra en studie med en kvalitativ ansats kan vi analysera och tolka vår 
insamlade data med hjälp av tidigare forskning samt vårt teoretiska perspektiv för att 
på så sätt få en djupare förståelse för förskollärares uppfattning om 
likabehandlingsarbetet i förskolan (Bryman, 2010). 

3.1 Urval 

Till denna studie tillfrågades tio förskollärare i vår närhet, så kallat 
tillgänglighetsurval (Bryman, 2010). Två av våra kontaktade förskollärare hänvisade 
till kollegor som ville medverka i vår studie. Vi informerade de tillfrågade 
informanterna om undersökningens syfte och innehåll med hjälp av vårt missivbrev 
(se bilaga. 1). Två av de förskollärare som vi kontaktade valde att tacka nej till att 
medverka i studien, på grund av tidsbrist. En av de tillfrågade informanterna hade tid 
att göra en intervju senare än vad som skulle passa in i vår tidsplan och därför fick vi 
tacka nej till att genomföra den intervjun. Studien bygger på nio olika förskollärares 
svar på våra semistrukturerade intervjuer. Tre av förskollärarna arbetar med barn 
mellan 1-3 år, och sex av förskollärarna arbetar med barn 3-5 år. Förskollärarna som 
vi intervjuat arbetar på fem olika förskolor. Detta val gjorde vi eftersom vi ville öka 
bredden på vår studie genom att försöka få syn på olika uppfattningar kring 
förskolans likabehandlingsarbete. Anledningen till att vi endast valde att intervjua 
förskollärare är för att de har det övergripande ansvaret för att driva 
likabehandlingsarbetet framåt i verksamheten. 
 Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer. Anledningen till att vi valde 
detta är för att vi ville se tydliga likheter och skillnader mellan informanternas syn på 
likabehandlingsarbetet samt vad de anser att de behöver för att bedriva ett 
framgångsrikt likabehandlingsarbete. Genom att göra semistrukturerade intervjuer 
blir också intervjun mer som ett samtal och skapar möjlighet till följdfrågor som kan 
förtydliga och utveckla informanternas svar (Bryman, 2011). Vi upplevde att våra 
intervjuer i och med detta blev givande samtal där vi fick syn på vikten av 
likabehandlingsarbetet samt svårigheter och möjligheter i detta arbete. 

3.2 Genomförande 

Efter att vi valt ämne och innehåll för studien fastställde vi en tidsplan. I tidsplanen 
beskriver vi studiens olika faser och när dessa ska genomföras och avslutas. 
Tidsplanen är till för att kunna säkerställa att arbetet kommer bli kontinuerligt och 
för att säkerställa studiens kvalitet (Bryman, 2011). 
 Till denna studie valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer vilket 
kännetecknas av en intervjuguide, vi som intervjuare använder oss av intervjuguiden 
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som innehåller elva frågor som stöd i samtalet. Anledningen till att vi valde att göra 
semistrukturerade intervjuer är för att vi i denna studie vill få en bild av 
informanternas egna uppfattningar och synsätt. För att kunna få det menar Bryman 
(2011) att det är fördelaktigt att göra semistrukturerade intervjuer, att ha en 
frågeguide att utgår ifrån men att följdfrågor är möjligt och att vi som intervjuar kan 
följa informantens svar på ett annat sätt för att få mer detaljerade och djupa svar. 
Detta för att öka tillförlitligheten och kvaliteten på studien. 
 Under studiens gång har vi formulerat texten tillsammans, de tillfällen då vi inte 
haft möjlighet att befinna oss på samma plats valde vi att skriva i olika färger. På så 
sätt kunde vi se vem som skrivit vad och sen gå igenom det tillsammans för att 
säkerställa att arbetet blir vårt gemensamma men också för att båda ska kunna 
granska texten och hitta eventuella brister eller utvecklingsområden. 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

För att samla in empiri har vi genomfört nio intervjuer med olika förskollärare från 
fem olika förskolor. I intervjuerna har vi använt oss av en frågeguide som stöd. 
Frågorna i frågeguiden formulerades i syfte att få syn på normer inom förskolan som 
kan påverka likabehandlingsarbetet, detta för att kunna tolka empirin genom vårt 
teoretiska perspektiv. Under intervjuerna använde vi oss av ljudinspelning efter 
godkännande av samtliga informanterna att göra detta. Anledningen till att vi valde 
att använda oss av denna metod är för att möjliggöra en noggrann analys av det som 
våra informanter berättade under intervjuerna och kunna. Men även för att kunna 
göra resultatet och analysen tillförlitlig (Bryman, 2011). Varje intervju tog mellan 30-
60 minuter och transkribering genomfördes tätt inpå intervjutillfället för att öka 
tillförlitligheten i studien. 

3.2.2 Databearbetningsmetod 

Vi startade databearbetningen med att dela upp våra transkriberingar utefter vem 
som intervjuat, eftersom vi i samtalet om intervjuerna identifierat att förskolorna vi 
valt skiljer sig åt. I inläsningen av empirin markerade vi förskollärarnas svar med 
hjälp av färgpennor för att tydligt kunna identifiera likheter och skillnader i 
förskollärarnas likabehandlingsarbete. Dessa markeringar har resulterat i olika 
mönster och teman i resultatet och analysen (Tjora, 2012). Under studiens process 
har vi fått synpunkter och tips från vår handledare på hur vi ska kunna tydliggöra 
vårt resultat. Detta har bidragit till att vi vid flera tillfällen omformulerat och 
omkategoriserat vår empiri. 

3.3 Etiska ställningstaganden 

Vi har genomfört studien i enlighet med de fyra forskningsetiska kraven, det vill säga 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet och nyttjandekravet. 
Genom det utskickade missivbrevet, som beskriver studiens syfte och innehåll har vi 
uppnått informationskravet. För att uppnå samtyckeskravet skickade vi i tidigt skede 
ut förfrågan om medverkan i studien, där förklarade vi att medverkan i studien är 
frivilligt och att informanten kan hoppa av när som helst under studiens gång. Vi kan 
även intyga konfidentialitet då vi behandlar alla uppgifter från informanterna med 
konfidentialitet, det vill säga utan personuppgifter som kan härledas till 
informanterna. Studien har också genomförts i enlighet med nyttjandekravet då alla 
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insamlade uppgifter om informanterna endast använts till forskningsändamålet. 
(Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017). 

3.4 Analysmetod 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod för att tolka vår empiri. Vi transkriberade 
intervjuerna ordagrant och läste därefter igenom alla intervjuer för att hitta likheter 
och skillnader i empirin. I denna process hittade vi också olika teman som vi har valt 
att utforma vårt resultat utifrån för att göra resultatet och analysen tydligare. När vi 
läste igenom alla intervjuer så strök vi under och antecknade tankar som vi fick för att 
på så sätt kunna gå tillbaka och reflektera och analysera detta. Vi har också plockat ut 
vissa citat från våra intervjuer för att göra resultatet mer tydlig. 

3.5 Metoddiskussion 

Vi har i denna studie genomfört nio semistrukturerade intervjuer för att på så sätt 
kunna undersöka hur förskollärare ser på likabehandlingsarbetet och vad de anser att 
de behöver för att kunna bedriva ett framgångsrikt sådant. Vi upplever att detta har 
varit en bra intervjuform till detta arbete då det lett till ett samtal kring studiens 
undersökningsområde, vilket vi tror kan ha varit svårare med till exempel en 
strukturerad intervju där svaren riskerar att inte bli lika öppna. Vi upplever de 
semistrukturerade intervjuerna som relevant till vår studie då vi lyckats få 
innehållsrik empiri till vårt syfte och våra forskningsfrågor men också fått mycket 
annan information kring de undersökta förskolornas likabehandlingsarbete som gjort 
vi anser har gjort studiens resultat djupare. 
 En sak som vi tänkt på i efterhand är hur det påverkar hur vi som intervjuar 
formulerar oss när vi ställer frågor under intervjutillfällena. En av frågorna vi hade i 
vår frågeguide var: “Vilka möjligheter/ svårigheter finns det i arbetet med 
likabehandling?”, en av oss formulerade det och sa “Vilka svårigheter eller 
möjligheter finns det i arbetet med likabehandling? Vid transkriberingen 
uppmärksammade intervjuaren att informanterna endast svarade på vilka 
svårigheter de kunde se i likabehandlingsarbetet. Vi tänker att det kan vara på grund 
av formuleringen av frågan som det blev på det sättet. 
 Några av förskollärarna som blev tillfrågade om att delta i intervjun angående 
deras likabehandlingsarbete valde att tacka nej. Vi har reflekterat lite kring om det 
kan vara så att detta är ytterligare ett tecken på den osäkerhet som verkar finnas 
angående likabehandlingsarbetet i förskolan. Vi tänker att de som tackat ja känner ett 
större engagemang och att de är insatta i likabehandlingsarbetet på ett annat sätt. 
Om så är fallet finns det en risk att vi missat de som känner att de inte är så trygga i 
arbetet och att vi på så sätt missat en del intressant information som hade gett oss ett 
mer varierat resultat. Detta hade å ena sidan möjligtvis kunnat undvikas med till 
exempel enkäter som inte blir lika utlämnande som en intervju, men då hade vi å 
andra sidan inte fått lika djupa svar därför valde vi ändå att genomföra intervjuer till 
denna studie. 
 För att säkerställa denna studies tillförlitlighet har vi försäkrat alla informanter 
om att vi genomför denna studie i enlighet med de forskningsetiska principerna. Vi 
valde också att spela in våra intervjuer för att på så sätt säkerställa att vi gör en 
tillförlitlig tolkning av det som sades vid intervjutillfällena. Bryman (2011) menar att 
en inspelningssituation kan göra att informanten känner ett visst obehag och att detta 
kan leda till att svaren inte blir lika ingående. Vi valde med tanke på detta att befinna 
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oss på informanternas arbetsplats, i en miljö där de känner sig trygga för att på så 
sätt göra att våra svar blir mer tillförlitliga. Vi har också utformat våra intervjufrågor 
utefter tidigare forskning, styrdokument och relevanta teorier för att på så sätt 
säkerställa att vi i vår studie kan besvara våra forskningsfrågor och vår studies syfte. 
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4 Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultaten av våra intervjuer med förskollärare. Resultatet 
är uppdelat i fem kategorier: Förskollärares syn på likabehandlingsarbetet, Att arbeta 
med känslor och gränssättningar, Arbetslaget, Diskutera eller praktisera 
likabehandling och avslutningsvis De yngsta barnen och likabehandlingsarbetet. 
 

4.1.1 Förskollärares syn på likabehandlingsarbetet 

Informanterna uppger att likabehandlingsarbetet innebär ett arbete mot kränkande 
behandling, att ingen ska bli kränkt varken barn eller vuxna. De beskriver också att 
arbetet innebär att tillgodose varje individs behov och behandla alla med respekt. Vår 
studie visar hur förskollärare ser på vad som ingår i likabehandlingsarbetet till 
exempel berättar de att arbetar mycket med värdegrundsfrågor genom att träna på 
samspel, lyssna på varandra och komma överens. 
 En av informanterna beskriver ett arbete med den mångfald som finns på 
förskolan genom ett projekt som de kallar “Min familj” eftersom en av de aktiva 
åtgärderna i deras likabehandlingsplan är att barnen på förskolan ska finnas 
representerade i förskolans miljö. Förskolepersonals vilja och intresse att driva 
likabehandlingsarbetet påverkar i vilken utsträckning likabehandlingsarbetet 
genomförs. Informanterna beskriver vidare vikten av att se fördelarna med 
likabehandlingsarbetet istället för att se det som en arbetsbelastning vilket de hävdar 
förekommer bland viss förskolepersonal. 
 Två av informanterna menar att kunskap om olika religioner och 
trosuppfattningar påverkar i vilken utsträckning dessa synliggörs inom förskolan. 
Förskollärarna uppger att det även finns en rädsla att peka ut olikheter till exempel 
som religion genom att synligöra och samtal om dessa. Informanterna menar att de 
behöver knyta kontakt och skapa förtroende mellan hem och förskola för att på så 
sätt kunna lyfta kulturella högtider eller kulturella olikheter utan att riskera att 
trampa någon på tårna. I arbetet med att göra verksamheten mer inkluderande och 
vidga normerna kring vilka högtider vi uppmärksammar har förskollärarna gått från 
att enbart belysa traditionella svenska högtider, som till exempel jul och midsommar, 
till att ta reda på vilka högtider barnen i verksamheten uppmärksammar. I våra 
intervjuer har vi identifierat att mångfald på förskolan kan ses som både en resurs 
och en begränsning i arbetet med diskrimineringsgrunderna i likabehandlingsarbetet. 
Förskollärarna påpekar att när mångfalden synliggörs i verksamheten, till exempel 
som barn i behov av särskilt stöd eller etnicitet, så är det lättare att arbeta mer 
medvetet med den diskrimineringsgrunden. Ett exempel på en informant som menar 
att mångfald är en förutsättning för att arbeta med att vidga normer är: 

 “Vi är ganska förskonade från olikheter, vi har väldigt få barn med funktionshinder eller 
annan religion eller annan hudfärg eller annan familjekonstellation, så vi möts inte speciellt 
mycket av det. Och det kan vara en nackdel för oss att man inte ställs inför vissa frågor” 
(Informant 2). 

 

Samtliga informanter menar att en del i likabehandlingsarbetet är att arbeta med att 
vidga de rådande normerna. En av våra informanter erbjöd en pojke kjol när han inte 
hade något ombyte. Förskolläraren upplever att det ibland finns motstånd till att 
utmana könsnormer på förskolan. Informanten berättar också att denne hade 
misstankar om att kollegorna hade ifrågasatt detta val om de hade varit närvarande 
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vid situationen. Informanten berättar också att en annan pojke hade kommenterat 
klädbytet och att pojken som hade fått kjolen då tagit av sig den. 

4.1.2 Att arbeta med känslor och gränssättningar 

Samtliga informanter menar att en del av likabehandlingsarbetet är att arbeta med 
barns känslor, att samtala kring och sina egna och andras känslor. Pedagogerna 
hjälper barnen att sätta ord på känslor, bekräfta känslor och uppmärksamma andras 
känslor, de arbetar också med att kunna beskriva hur man vill bli bemött vid till 
exempel ilska, detta menar informanterna främjar barns utveckling av empati. I våra 
intervjuer kan vi utläsa att förskollärarna arbetar med att bekräfta barns känslor och 
kopplar arbetet till likabehandling och kränkande behandling. Ett exempel på en 
informant som arbetar med erkännandet av och barns rätt till sina känslor är en 
informant som beskriver en situation med två barn i sandlådan: 

 ”Igår hade vi ett barn som puttade ett annat barn över sandlådekanten så att hon 
började blöda på kinden och då tog vi en diskussion om det, att det inte är okej och att man blir 
ledsen och sådär. Den här pojken, då sa han ingenting, utan ja men lyssnade på mig, jag ville ha 
ögonkontakt för att se att han förstod mig, men sen när jag trodde att jag var färdig med den här 
diskussionen då, så säger han såhär att – Jag vart sur för hon stod på bordet. Jaha tänkte jag, då 
fick det en lite annan vändning helt plötsligt. Han hade ju inte sagt något innan men då var det 
ju precis som att han tänkte lite liksom. - Ja men det är ju inte heller okej då att hon förstör din 
lek. Men också hur sur man än blir så får man ju inte puttas. Det är liksom de här leden, att 
förankra det hos barnen, men att de känner att de också blir lyssnade till och att det också blir 
en diskussion och inte en monolog, som det lätt blir” (Informant 3). 

 Samtliga informanter uppger också att de samtalar mycket om gränssättning och 
att ordet “Stopp” är viktigt att respektera, ingen kan tvinga någon till något. En av 
informanterna beskriver också att de för tillfället arbetar mycket med “Stopp min 
kropp” och barns rätt till integritet. 

4.1.3 Arbetslaget 

Samtliga informanter uppger att reflektion och diskussion i arbetslaget samt under 
arbetsplatsträffar är en viktig del i likabehandlingsarbetet. Detta för att få en samsyn 
kring bemötandet av barnen, eftersom bristen på samsyn kan påverka 
likabehandlingsarbetet negativt. En av informanterna beskriver att de på deras 
förskola haft en levande dialog i arbetslaget kring deras bemötande utifrån kön, 
denne berättar att “Vi har påmint varandra om att inte gulla för mycket med tjejerna 
eller bedöma deras klädsel eller ta notis om de kommer och har en ny klänning” 
(informant 1). Informanten beskriver att det är lätt att hamna i traditionella 
könsroller, men att de genom en levande diskussion och påminnelser till varandra 
har lyckats komma ifrån dessa. En av informanterna menar att utbildning i 
normkreativitet har varit till stor hjälp i dessa diskussioner och även ökat 
regelbundenheten i arbetet med likabehandling. 
 Behovet av självreflektion och medvetenhet kring vad “jag” har med mig i min 
ryggsäck är viktigt i arbetet med normer och värden är något som alla informanter 
beskriver är en viktig del i likabehandlingsarbetet. Informanterna beskriver också att 
normer styr deras handlande och att de försöker få syn på de normer som finns inom 
förskolan, de menar att detta är en förutsättning för ett framgångsrikt 
likabehandlingsarbete. Våra informanter framhäver att det inte bara är enskilda 
konflikter som vi ska arbeta med i likabehandlingsarbetet utan det handlar om att 
arbeta förebyggande och främjande med hur vi bemöter varandra. Genom att titta 
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mer på diskrimineringsgrunderna och föra en diskussion om vad dessa innebär har 
de istället börjat undersöka verksamhetens tillgänglighet. 
 Samtliga informanter efterfrågar ett gemensamt ansvar för arbetet med 
likabehandling, de beskriver att det lätt hamnar på några personer i verksamheten. 
Detta bidrar till att likabehandlingsarbetet inte alltid följs upp och blir ett 
systematiskt arbete vilket informanterna lyfter som en förutsättning för ett 
framgångsrikt likabehandlingsarbete. För att få likabehandlingsplanen mer 
närvarande har två av förskolorna arbetat med tvärgrupper inom förskolan, där de 
över arbetslagen diskuterar och reflekterar kring förskolans värdegrund, 
diskrimineringsgrunder och kränkande behandling. De gemensamma diskussionerna 
och reflektionerna i dessa tvärgrupper är en metod för att öva på att granska sig själv 
och verksamheten. Informanterna menar att det finns en risk att när diskussioner 
och reflektioner handlar om vuxnas förhållningssätt kan tas emot som 
personangrepp, vilket de anser inte gynnar utvecklingen i likabehandlingsarbetet. 
Detta menar informanterna leder till att diskussionerna ofta handlar om kränkningar 
och diskrimineringar mellan barn. Till exempel menar en av informanterna att: 
 

”Det lättaste för pedagogerna är just att se konflikten mellan barn, x slår x, det är synligt det kan 
man ta ifrån sig och att inte behöva se strukturen. Se förskolans strukturella, vi diskriminerar 
säkert utifrån strukturer, har alla barn tillgång till alla rum? Det finns säkert massa saker du kan 
titta på, åldersdiskriminering finns säkert men vi går sällan ut och tittar på vår verksamhet utan 
vi diskuterar tänkte scenarion” (Informant 5). 

 
Genom att träna på att problematisera, reflektera och våga se kritiskt på sin egen 
verksamhet menar informanterna flyttar fokus från konflikter mellan barn till den 
egna verksamheten och personalens förhållningssätt. 
 Informanterna menar att det är svårt att påpeka när de anser att en kollega 
kränker ett barn. De menar att detta ska rapporteras till chefen men att det kan vara 
svårt att göra detta i ett arbetslag då ett fungerande samarbete mellan personalen 
måste fortsätta. Samtliga informanter tror att det överlag behöver rapporteras mer 
incidenter till chefen. Tryggheten i arbetslaget påverkar hur personalen vågar 
ifrågasätta och kritiskt granska verksamheten och sig själva. En av informanterna 
upplever att olika kunskapssyn ibland försvårar likabehandlingsarbetet, till exempel 
menar denne att äldre kollegor ofta har ett stadietänk kring barns utveckling och 
därför riskerar att åldersdiskriminera. 
 Informanterna bekräftar att på förskolorna finns det olika uppfattningar om vad, 
kränkande behandling, trakasserier och diskriminering faktiskt är. Dessa begrepp 
måste diskuteras och lyftas upp i sitt sammanhang när det sker kränkningar och 
diskriminering så att de får en gemensam definition. 
 

“En kränkning betyder så olika för mig och min kollega och för någon annan man ser olika saker 
vad en kränkning är och sen den som avgör om det är en kränkning är den personen som bli 
utsatt. Alltid.” (Informant 6). 

 
Samtliga informanter lyfter vikten av en stark och tydlig styrning från chefen som en 
förutsättning i likabehandlingsarbetet, de efterfrågar också en chef som är lyhörd och 
vågar vidta åtgärder vid diskriminering och kränkande behandling. En av 
informanterna efterfrågar högre krav från chef och uppdragsgivare att 
likabehandlingsarbetet ska synas i verksamheten. Informanterna menar också att det 
är viktigt att ha en tydlig likabehandlingsplan, som är utformad efter verksamhetens 



 15 

behov för att kunna implementeras i verksamheten. De menar att styrningen från 
chefen ska konkretiseras och fokusera på hur verksamheten kan göras bättre för 
barnen. Informanterna menar att ett sätt att vidareutveckla likabehandlingsarbetet är 
att kunna ifrågasätta sin verksamhet med hjälp av en pedagogisk utvecklare. Några av 
informanterna uttalar sig positivt kring kravet på ökad dokumentation utifrån 
diskrimineringslagen, de menar att detta leder till förebyggande åtgärder istället för 
att likabehandlingsplanen fungerar som handlingsplan när kränkande behandling, 
trakasserier eller diskriminering redan har skett. 
 

4.1.4 Diskutera eller praktisera likabehandling 

I det främjande och förebyggande likabehandlingsarbetet ingår bland annat samtal 
med barn om allas lika värde, trygghetsronder där barn får beskriva sina upplevelser 
av förskolans miljö. Två av informanterna berättar att för att väcka tankar hos barnen 
kring hur vi bör vara mot varandra använder pedagogerna sig av dramatisering av 
kritiska scenarion som barnen kan komma med förslag på olika lösningar. Ett annat 
verktyg som pedagoger använder sig av för att främja den sociala samvaron är 
Kompisböckerna. Pedagogerna använder sig av Kompisböckerna för att ta upp olika 
dilemman som uppstår i förskolan, detta blir ett verktyg för att få barnen att 
reflektera kring olika handlingar. Informanterna poängterar vikten av att vara en god 
förebild och att bemöta barn med respekt och vara lyhörd för barns uttryck. En av 
informanterna menar att:  
 

“Du kan undervisa kring ordet värdegrund och kring målet med värdegrund, vilka rättigheter 
barn har, människors lika rättigheter och vad demokrati är men i grund och botten handlar det 
om mitt förhållningssätt till barnen” (Informant 5). 

  
Gemensamt för våra informanter är att de alla beskriver vikten av en god 
föräldrakontakt, de beskriver att det är pedagogernas ansvar att berätta om 
likabehandlingsplanen och likabehandlingsarbetet. Att informera vårdnadshavarna 
om likabehandlingsplanen menar informanterna kan ses som en trygghet i att 
vårdnadshavarna vet om förskolans skyldigheter i form av åtgärder vid kränkande 
behandling och diskriminering. Några av förskollärarna har gemensamt att 
vårdnadshavarna inte har svenska som modersmål. Vilket påverkar metoderna 
personalen använder sig av för att beskriva och delge vårdnadshavarna för att kunna 
göra dem delaktiga i likabehandlingsarbetet. Att vissa vårdnadshavare inte har 
svenska som modersmål leder till att vissa pedagoger undviker att prata om 
likabehandlingsplanen. De menar att samtalet ibland kan kännas trevande och 
pedagogerna känner en osäkerhet om de förstår varandra. På en av förskolorna 
uppger informanterna att de tar upp likabehandlingsplanen och 
likabehandlingsarbetet på utvecklingssamtalet. Informanterna upplever att 
vårdnadshavarna sällan efterfrågar likabehandlingsarbetet de menar att det därför är 
ännu viktigare att berätta om arbetet och de olika stegen för att skapa möjligheter till 
vårdnadshavares delaktighet. En metod för att göra vårdnadshavare delaktiga i 
likabehandlingsarbetet som en av informanterna beskrev var att låta dem göra en 
trygghetsrond på förskolan där de uppskattade vad de trodde barnen kände i varje 
rum. En annan metod för att göra vårdnadshavarna delaktiga är att visa vilka 
möjligheter som finns för barnen på förskolan genom foton. 
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 Samtliga informanter uppger att det är enklare att diskutera förhållningssätt och 
bemötande än att praktisera detta. Under en av intervjuerna framkommer det att 
informanten inte tänker på att arbetet med bemötande och förhållningssätt är ett 
innehåll i likabehandlingsarbetet. Informanten berättar 

 “För mig sådär så tänker jag aldrig att jag arbetar med likabehandling utan jag tänker mycket 
att man lyssnar in vad barnen vill och att jag respekterar dem som likvärdiga medborgare” 
(Informant 2). 

På en av de undersökta förskolorna har pedagogerna skillnader i hur de behandlar 
barn utefter kön. De har därför aktivt arbetet med att påminna varandra om deras 
förhållningsätt och hur deras förväntningar på respektive kön kan upprätthålla 
traditionella könsroller. 

4.1.5 De yngsta barnen och likabehandlingsarbetet 

De tre informanter som arbetar med barn i åldrarna ett till tre år framhåller att det är 
en större risk att vuxna kränker de yngsta barnen. De upplever att det är normaliserat 
att de yngsta barnen gråter och gör motstånd, detta menar informanterna inte är i 
enlighet med förskolans demokratiuppdrag. 
 

”Jag kan nästan känna att det är enklare att kränka ett utav de yngsta barnen eftersom de har 
svårare att säga ifrån, gråt och motstånd till att exempelvis gå ut riskerar att bli normaliserat. 
Ibland missar pedagoger att förklara för barn varför vi behöver göra som vi gör” (Informant 6).  

 
 Informanterna efterfrågar en större medvetenhet kring vuxnas makt i förskolan. Ett 
exempel på ett maktförhållande mellan barn och vuxna är när en av informanterna 
berättar att barnen hade blivit tillsagda att ha stövlar till utflykten i skogen trots sol 
och uppehåll, personen som utformade denna “regel” för barnen hade själv 
gympaskor vid utflykten. Informanterna lyfter att en åtgärd för att öka de yngsta 
barnens möjlighet till delaktighet och kommunikation till exempel kan vara bildstöd 
och teckenstöd. Demokratiarbetet lyfts av förskollärarna fram som viktigt i arbetet 
med likabehandling, informanterna arbetar med att lyfta barn med låg status för att 
kompensera för makthierarkier i barngruppen. Ett sätt att arbeta med detta menar 
informanterna är att arbeta med barns röst och att allas röst är viktig, till exempel 
genom att rösta om olika beslut som ska tas, detta menar informanterna är en 
förberedelse för senare i livet. 
 Samtliga informanter menar att närvarande vuxna i barngruppen är en 
förutsättning för förebyggande åtgärder och för att kunna se och höra när 
kränkningar uppstår. Informanterna menar att tid och personaltäthet begränsar 
möjligheten till detta arbete, en informant beskriver att: 
 

“Det händer ganska många saker på förskolan som man skulle kanske vilja lyfta bland barnen 
men det är många saker som vi ska hinna med på vår dag men man hinner bara med de 
viktigaste sakerna som man har sett upprepas, att prioritera det för att stoppa det. Det är ju 
tråkigt för vi vill jobba med alla delar” (Informant 6). 

 
Samtidigt berättade en av våra informanter att tidsbrist inte var ett problem, hon 
menade att vi har 40 timmar i veckan och vi väljer själva vad vi vill göra med dem. 
Men hon menade också att det är mycket annat än likabehandlingsarbetet som ska 
finnas med i verksamheten. 
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4.2 Analys 

I detta kapitel kommer vi att göra en analys på vår insamlade empiri utifrån det 
normkritiska perspektivet. Vi har delat upp analysen i tre kategorier, barns rätt till 
känslor och integritet, normvidgande samt begränsningar i likabehandlingsarbetet. 
Detta för att vi kunnat utläsa i vår empiri att detta är innehåll som samtliga 
informanter tagit upp som relevant i förskolans likabehandlingsarbete. Med vårt 
teoretiska perspektiv som grund har vi kunnat få syn på hur likabehandlingsarbetet 
påverkas beroende på om förskollärarna använder sig av ett problematiserande eller 
ett normaliserande förhållningssätt (Salmson & Ivarsson, 2015). Vi har också kunnat 
utläsa olika situationer där acceptans eller tolerans har förekommit och hur detta 
påverkar likabehandlingsarbetet. 
 

4.2.1 Barns rätt till känslor och integritet 

Ur vår empiri kan vi utläsa att förskollärarna arbetar med att bekräfta barns känslor 
och kopplar arbetet till likabehandling och kränkande behandling, vilket kan tolkas 
som ett förebyggande och åtgärdande arbete mot kränkande behandling. Att arbeta 
med känslor på det här sättet kan ur det normkritiskt perspektiv ses som ett sätt att 
låta alla människor ha rätt till sina känslor, det finns normer i vårt samhälle som 
begränsar människors känslouttryck för att inte uppfattas som alltför dramatiska 
eller aggressiva. Informanterna visar på en medvetenhet kring att vidga denna norm 
för att öka den empatiska förmågan som en följd av att förstå sina egna och andras 
känslor. Detta minskar kränkningar och konflikter i förskolan samt ökar barns 
möjlighet till att skapa goda relationer och empatiska förmågor, nu och i framtiden 
(Farstad Peck, Maude och Brotherson, 2013). En av informanterna beskriver också 
att de för tillfället arbetar mycket med “Stopp min kropp” och barns rätt till integritet. 
Detta kan utifrån Svaleryd och Hjertson (2012) ses som ett sätt att förebygga och 
främja kränkande behandling. Utifrån det normkritiska perspektivet kan vi se att 
detta arbetssätt med gränssättning ökar barns rätt till integritet och sätt egna gränser 
för vad som känns okej. Utifrån diskrimineringsgrunden ålder erkänns också yngre 
barns till personlig integritet och gränssättning.   
 Några av våra informanter menar också att likabehandlingsarbetet handlar om 
att arbeta med värdegrundsfrågor genom att träna på samspel, lyssna på varandra 
och komma överens. Detta kan, ur ett normkritiskt perspektiv å ena sidan ses som ett 
sätt att förstärka normer om hur barn och vuxna bör bete sig mot varandra, 
pedagoger uppmuntrar till samarbete och att komma överens å andra sidan behöver 
dessa normer ifrågasättas, behöver människor alltid samarbeta och komma överens? 
Dock kan detta normförstärkande förstås som nödvändigt då samarbete och dialog 
mellan människor är behövligt för att vårt samhälle ska fungera utan större 
konflikter. Arbetet med att förankra alla människors lika värde och tillgodose varje 
barns individuella behov visar på en medvetenhet kring behovet av att acceptera 
mångfald för att på så sätt skapa ett samhälle med vidgade normer. 
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4.2.2 Normvidgande 

Vi kan utläsa att det finns ett normvidgande arbete på de undersökta förskolorna. 
Informanterna beskriver till exempel att det är lätt att hamna i traditionella 
könsroller men genom att vara normkritiska, ha en levande diskussion och att 
påminna varandra om språkets betydelse för upprätthållandet och omformningen av 
normer, har de lyckats komma ifrån dessa. Utifrån informanternas uttalande kring 
detta kan vi, genom vårt teoretiska perspektiv, utläsa att det fortfarande finns 
traditionella könsnormer som verkar begränsande i verksamheten. Genom reflektion 
och diskussion kring förskolepersonals förhållningssätt gentemot flickor respektive 
pojkar har de dock påbörjat arbetet med att bryta dessa könsnormer. Detta eftersom 
förskolepersonalen såg att denna norm begränsar flickor och pojkars möjligheter i 
verksamheten. Genom att utföra handlingar för att förändra och vidga normer har 
personalen praktiserat normkreativitet (Salmson & Ivarsson, 2015). En av 
informanterna beskriver även ett arbete med den mångfald som finns på förskolan 
genom ett projekt som de kallar “Min familj” eftersom en av de aktiva åtgärderna i 
deras likabehandlingsplan är att barnen på förskolan ska finnas representerade i 
förskolans miljö. Utifrån ett normkritiskt perspektiv kan detta ses som ett sätt att 
inkludera och belysa olika religioner och trosuppfattningar i förskolans verksamhet, 
att belysa olika högtider kan även ses som ett sätt för pedagoger att arbeta i enlighet 
med Läroplan för förskolan. Det kan också ses som ett sätt att vidga normerna på 
förskolan eftersom att informanterna i utvärderingen av förskolans 
likabehandlingsarbete sett att barns olika bakgrunder och etniciteter ofta blir 
osynliggjorda. För att bryta mönster och ifrågasätta strukturer och normer behöver vi 
granska oss själva (Svaleryd och Hjertson, 2012).  
 En del i likabehandlingsarbetet är att arbeta med att vidga de rådande normerna. 
Ett exempel på hur förskollärare medvetet kan arbeta med att vidga normer är en 
situation där en informant erbjöd en pojke kjol när han inte hade något ombyte. 
Detta kan ses som ett sätt att arbeta med att normalisera könsöverskridande uttryck. 
Förskolläraren upplever att det ibland finns motstånd till att utmana könsnormer på 
förskolan och menar precis som Svaleryd och Hjertson (2012) samt Salmson och 
Ivarsson (2015) att våra förväntningar på kön behöver diskuteras och granskas för att 
kunna omforma dessa normer. Informanten berättar också att denne hade 
misstankar om att kollegorna hade ifrågasatt detta val om de hade varit närvarande 
vid situationen. Informanten berättar också att en annan pojke hade kommenterat 
klädbytet och att pojken som hade fått kjolen då tagit av sig den, detta är ett tydligt 
exempel på hur de som är inom normen är de som avgör om den som går utanför 
normen blir tolererad eller inte. Detta exempel visar också tydligt hur normer i 
vardagen kan förstärkas eller förändras genom olika förhållningssätt. Denna situation 
visar att normer har stor makt på människor, både i denna specifika situation men 
också i samhället (Dolk, 2013). Utifrån vårt teoretiska perspektiv kan vi utläsa att 
pedagoger behöver få syn på normer som verkar begränsande för att kunna vidga 
handlingsutrymmet på förskolan. För att kunna bryta mönster och ifrågasätta 
strukturer och normer behöver vi våga granska oss själva. Exemplet med informanten 
som erbjöd pojken kjol visar också att vissa situationer leder oss in på normkreativt 
arbete, det är därför viktigt att förskollärare tar tillvara på dessa tillfällen för att på så 
sätt kunna vidga normer. I denna situation är det också viktigt att tänka på det som 
samtliga informanter påpekar, att vi tänker på hur vi formulerar oss eftersom vi 
ständigt förmedlar olika typer av normer, med till exempel kroppsspråk, ordval och 
handlingar. Förskolläraren i detta fall hade kunnat uttryckt motstånd till att pojken 
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skulle ha kjol eller alternativt problematiserat ombytet, till exempel “Nu blev det lite 
tokigt”, detta hade kunnat resultera i att förstärka normen kring könsuttryck. 
 Utifrån vårt teoretiska perspektiv kan vi utläsa att informanterna har identifierat 
en åldersnorm som normaliserar små barns gråt vilket riskerar att de yngsta barnens 
känslor inte tas på allvar. Konsekvensen av detta blir att de yngsta barnen inte får 
hjälp att sätta ord på sina känslor vilket skulle främja utvecklingen av den empatiska 
förmågan (Sorin, 2014; Farstad Peck, Maude & Brotherson, 2013). Som vi tog upp i 
bakgrunden finns det enligt Salmson och Ivarsson (2015) en maktobalans i förskolan. 
Denna maktobalans blir synlig i ett exempel från en av våra informanter. 
Informanten berättar att barnen hade blivit tillsagda att ha stövlar till utflykten i 
skogen trots sol och uppehåll, personen som utformade denna “regel” för barnen 
hade själv gympaskor vid utflykten, detta visar på en åldersdiskriminering. Detta 
visar också på att förskolan inte alltid uppfyller sitt demokratiuppdrag (Läroplan för 
förskolan, 2016). Utifrån det normkritiska perspektivet kan detta beskrivas som en 
maktnorm som råder i förskolan. Det är de vuxna som har makten över barnen i 
verksamheten. Vi kan dock utifrån våra intervjuer utläsa en större medvetenhet kring 
detta och att informanterna har påbörjat ett normkreativt arbete för att vidga denna 
norm och låta barnen få mer delaktighet och inflytande över sin vardag i enlighet 
med Läroplan för förskolan (2016). Vi har även identifierat en annan utmaning i 
demokratiuppdraget, att göra vårdnadshavare delaktiga och få inflytande över 
verksamheten när förskolepersonal och vårdnadshavare inte har ett gemensamt 
modersmål. Bristen på gemensam språkförståelse försvårar kommunikationen 
mellan parterna. Enö (2013) beskriver att relationen mellan förskolepersonal och 
vårdnadshavare som saknar gemensamt modersmål enkelt hamnar i en maktobalans 
när vårdnadshavarna inte på samma vis kan uttrycka sina önskemål. Denna 
problematik har studiens informanter uppmärksammat och de menar att de behöver 
vara väldigt medvetna om sin makt i de relationer där den gemensamma 
språkförståelsen brister. Ytterligare en svårighet som vi identifierat i arbetet med 
demokrati är när förskolepersonal har olika syn på demokrati, kunskap och 
människor. En av våra informanter upplever till exempel att olika kunskapssyn 
ibland försvårar likabehandlingsarbetet. Denne menar att äldre kollegor ofta har ett 
stadietänk kring barns utveckling och därför riskerar att åldersdiskriminera. Detta 
uttalande visar, utifrån ett normkritiskt perspektiv, att det finns normer kopplade till 
ålder som begränsar handlingsutrymmet på förskolan. Denna norm begränsar även 
barns möjlighet till delaktighet och inflytande, när barns möjlighet att delta i 
aktiviteter och utforska förskolans material är kopplat till deras ålder. 
 Ur ett normkritiskt perspektiv kan arbetet med värdegrundsfrågor tolkas som ett 
sätt för förskollärare att öka barns acceptans för olikheter. Några av våra informanter 
beskriver att de arbetar med Kompisböckerna för att ta upp olika dilemman som 
uppstår i förskolan, detta blir ett verktyg för att få barnen att reflektera kring olika 
handlingar och få barnen att reflektera över olika lösningar och hur situationer kan 
lösas på flera olika sätt. Detta kan förstås som ett sätt att upprätthålla det arbete som 
arbetslaget ska bedriva med förskolans normer och värden i enlighet med Läroplan 
för förskolan. Detta är också ett sätt att arbeta förebyggande och främjande mot 
kränkande behandling och diskriminering. I och med att lyfta olika synsätt på 
dilemman och att barn får ta del av varandras tankar och erfarenheter ökar 
acceptansen för olika uppfattningar och erfarenheter kring olika situationer. 
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4.2.3 Begränsningar och möjligheter i likabehandlingsarbetet 

Under en av intervjuerna framkommer det att informanten inte tänker på att arbetet 
med bemötande och förhållningssätt är ett innehåll i likabehandlingsarbetet. 
Informanten berättar  

“För mig sådär så tänker jag aldrig att jag arbetar med likabehandling utan jag tänker mycket att 
man lyssnar in vad barnen vill och att jag respekterar dem som likvärdiga medborgare” 
(Informant 2).  

Utifrån det normkritiska perspektivet kan detta tolkas som ett synsätt som begränsar 
arbetet med att vidga normer genom normkreativitet. Det kan även tolkas som att 
informanten vill bemöta alla likvärdigt och ge alla barn samma möjligheter till 
delaktighet och inflytande. Arbetet med att vidga normer samt att förebygga och 
förhindra kränkningar, trakasserier och diskriminering riskerar dock att inte bli 
synliggjort och medvetet på samma sätt. En av informanterna menar att utbildning i 
normkreativitet har varit till stor hjälp i diskussioner och ökat regelbundenheten i 
arbetet med likabehandling för att på så sätt vidga de rådande normerna. 
 Demokratiarbetet lyfts av förskollärarna fram som viktigt i arbetet med 
likabehandling. Informanterna arbetar med att lyfta barn med låg status för att 
kompensera för makthierarkier i barngruppen. Detta kan, utifrån det normkritiska 
perspektivet, ses som ett sätt att arbeta med att alla barn ska få lika mycket utrymme 
i förskolan. Det verkar å ena sidan finnas en norm i förskolan att alla barn ska ta lika 
mycket plats men å andra sidan har förskolan i uppdrag att alla barn har rätt till 
delaktighet och inflytande. Det kan i och med detta bli svårt för förskollärare att 
erbjuda alla barn samma möjligheter till detta om det finns tydliga maktförhållanden 
i barngruppen. 
 Vi kan utläsa att det finns en tidsbrist i förskolan, detta försvårar det 
normkritiska arbetet vilket kan riskerar att osynliggöra vissa normer, detta kan leda 
till att upprätthålla och normalisera samhällets rådande normer. En av våra 
informanter beskriver till exempel att: 
 

“Det händer ganska många saker på förskolan som man skulle kanske vilja lyfta bland barnen 
men det är många saker som vi ska hinna med på vår dag men man hinner bara med de 
viktigaste sakerna som man har sett upprepas, att prioritera det för att stoppa det. Det är ju 
tråkigt för vi vill jobba med alla delar” (Informant 6). 

 
Vi kan utifrån vår empiri utläsa att det finns en konflikträdsla i arbetslagen. Detta 
resulterar i att förskolepersonalen inte vågar ifrågasätta och föra en dialog kring 
handlingar och förhållningssätt. Detta riskerar att handlingar och förhållningssätt 
som kan kränka, trakassera eller diskriminera barn blir normaliserat. Informanterna 
menar att det är svårt att påpeka när de anser att en kollega kränker ett barn. De 
menar att detta ska rapporteras till chefen men att det kan vara svårt att göra detta i 
ett arbetslag då ett fungerande samarbete mellan personalen måste fortsätta. Detta är 
motsatsen till det som Svaleryd och Hjertson (2012) påpekar att all personal ska ta 
ansvar och rapportera in om kränkande behandling sker i verksamheten. Utifrån ett 
normkritiskt perspektiv blir det synligt att det finns normer inom arbetslagen som 
förhindrar att det sker en kunskapsutveckling kring konsekvenser av pedagogers 
förhållningssätt. Samtliga informanter uppger att det är enklare att diskutera 
förhållningssätt och bemötande än att praktisera detta. I förskolan finns en osäkerhet 
kring hur likabehandlingsarbetet ska praktiseras inom verksamheten (Langmann och 
Månsson 2016). I förskolan krävs en samsyn kring bemötandet av barnen, eftersom 
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bristen på samsyn kan påverka likabehandlingsarbetet negativt. Detta kan, utifrån ett 
normkritiskt perspektiv, förstås som en metod för att skapa gemensamma normer 
kring hur förskolepersonal bemöter varandra och barnen. Informanterna menar  
också att bristen på samsyn leder till att likabehandlingsplanen inte levandegörs. 
 Diskrimineringsombudsmannen (2012) uppger att alla som berörs i förskolan ska 
ges möjlighet att aktivt delta i likabehandlingsarbetet. Detta kan vi se genom att 
vårdnadshavarna har fått likabehandlingsplanen presenterad samt att denna finns 
tillgänglig för dem att ta del av och ge synpunkter på. Utifrån vårt teoretiska 
perspektiv kan vi utläsa att förskollärarna har en medvetenhet kring den mångfald 
som finns i förskolan och att de därför anpassat sin verksamhet utifrån detta. Om 
förskollärarna inte hade haft kunskap och medvetenhet om detta hade risken varit att 
de utövat indirekt diskriminering, till exempel genom att likabehandlingsplanen 
endast finns tillgänglig på svenska och att många av vårdnadshavarna därmed inte 
kunnat ta del av den och förstå den på samma sätt som om den finns tillgänglig på 
deras eget modersmål. Detta riskerar också att minska vårdnadshavarnas möjligheter 
till delaktighet i likabehandlingsarbetet. Vi kan, utifrån studiens resultat, se att 
förskollärarna på de undersökta förskolorna anpassar metoderna för att skapa 
möjlighet för vårdnadshavarna att vara delaktiga i likabehandlingsarbetet.  

4.3 Resultatsammanfattning 

Genom intervjuer har studien synliggjort att likabehandlingsarbetet är komplext och 
innehåller många olika delar och nivåer. Dessa nivåer är att förbjuda diskriminering, 
kränkande behandling och trakasserier, det är även att arbeta förebyggande och 
förhindrande samt att arbeta främjande. I dessa nivåer ingår även att förankra och 
följa upp arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier. 
Likabehandlingsarbetet handlar också om att som pedagog utmana sina normer och 
träna på att se strukturer för att kunna upptäcka diskriminering och kränkande 
behandling. Samtliga informanter menar på att grunden till ett framgångsrikt 
likabehandlingsarbete handlar om att konkretisera likabehandlingsplanen så att den 
kan praktiseras i vardagen istället för att bli en handlingsplan när kränkande 
behandling, trakasserier och diskriminering redan har hänt. En förutsättning för 
detta arbete är en stark och tydlig styrning som efterfrågar hur förskolan aktivt 
arbetar med likabehandling. Studien visar på en varierad kunskap och medvetenhet 
kring olika normer som begränsar handlingsutrymmet, samtliga förskollärare 
bekräftar att det finns normer som begränsar handlingsutrymmet för barnen och att 
de aktivt försöker arbeta med att vidga dessa normer men att det är ett svårt arbete. 
Det verkar som att en svårighet med likabehandlingsarbetet är att ha en levande 
diskussion kring förskolepersonalens förhållningssätt, det är flera av våra 
informanter som uttrycker en rädsla för att en diskussion kring förhållningssätt lätt 
kan tas emot som personangrepp och att detta inte gynnar arbetslagets samarbete. 
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5 Diskussion 

Diskussionskapitlet innehåller resultatdiskussion där vi tar upp förskollärares syn på 
likabehandlingsarbetet i förskolan samt kunskaper och förutsättningar för att kunna 
bedriva ett framgångsrikt likabehandlingsarbete. Vi redogör därefter för resultatets 
slutsats. Därefter följer en metoddiskussion, den tredje rubriken i detta kapitel är 
studiens betydelse för förskollärarprofessionen, kapitlet avslutas med förslag på 
fortsatt forskning inom området. 
 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är uppdelad i två underrubriker med utgångspunkt i studiens 
syfte som är att utifrån ett normkritiskt perspektiv undersöka hur förskollärare ser på 
likabehandlingsarbetet samt vad de anser att de behöver för att kunna bedriva ett 
framgångsrikt likabehandlingsarbete. Underrubrikerna är kopplade till våra 
forskningsfrågor för att kunna tydliggöra vad vi fått för svar på dessa. 
Underrubrikerna är därför: ”Förskollärares syn på likabehandlingsarbetet i 
förskolan” samt ”Kunskaper och förutsättningar för att kunna bedriva ett 
framgångsrikt likabehandlingsarbete”. Studiens resultat diskuteras med kopplingar 
till relevant litteratur. 
 

5.1.1 Förskollärares syn på likabehandlingsarbetet i förskolan 

Inledningsvis i denna studie beskriver vi att normer kan kopplas ihop med kränkande 
behandling och diskriminering. Detta kan vi även utläsa i vår studie där det 
framkommer att det vi har med oss i vår ”ryggsäck” behöver granskas och synliggöras 
för att kunna förändra vårt förhållningssätt och vidga normerna. I och med detta kan 
förskolan bli mer en mer inkluderande och accepterande verksamhet. 
 Svaleryd och Hjertson (2012) framhäver pedagogers närvaro i barngruppen som 
en del i att motverka diskriminering och kränkande behandling. 
Diskrimineringsombudsmannen (2012) framhåller att likabehandlingsarbetet ska 
genomsyra hela verksamheten och att alla som berörs i förskolan ska ges möjlighet 
att aktivt delta i likabehandlingsarbetet. Samtliga informanter konstaterar att alla 
vuxna i förskolan har ansvar för likabehandlingsarbetet. De beskriver också behovet 
av närvarande pedagoger som kan fånga upp situationer och händelser. De 
värdesätter dialogen med barnen i arbetet med att förhindra och följa upp kränkande 
behandling.  I vår studie har vi kunnat utläsa att beroende på kunskap och intresse 
tar förskolepersonal olika mycket ansvar i likabehandlingsarbetet. Detta försvårar 
därmed att uppfylla kravet på att aktivt motverka kränkande behandling, trakasserier 
och diskriminering. Det verkar även finnas olika uppfattningar och förståelse kring 
innehållet i likabehandlingsarbetet bland förskollärarna i studien vilket påverkar hur 
likabehandlingsarbetet realiseras på förskolan. I studien framkommer det att det 
finns en osäkerhet och en okunskap kring likabehandlingsarbetet i förskolan och att 
arbetet ofta handlar om att diskutera normer och värden. Vi kan i vårt resultat utläsa 
att det kan vara svårt att reflektera över hur ens förhållningssätt påverkar 
likabehandlingsarbetet i förskolan. 
 Dolk (2013) riktar kritik mot förskolans värdegrundsarbete och menar att barn 
sällan inkluderas i likabehandlingsarbetet. Vi kan, utifrån våra intervjuer, utläsa att 
förskollärare vill inkludera barnen och värdesätter dialogen för att inte riskera att 
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döma situationer utifrån förutfattade meningar. Men faktorer som stress, tidsbrist 
och flera konflikter samtidigt gör att dialog mellan barn och vuxna inte alltid sker. På 
några av våra undersökta förskolor arbetar de till exempel med olika uppfattningar 
och förståelse i barngruppen genom att spela upp utvalda kritiska situationer och 
scenarion för främja barns reflektioner kring sina eget och andras handlingar. Barnen 
får då komma med förslag på olika lösningar. Informanten beskriver att detta är ett 
sätt att få barnen att se saker ur olika perspektiv. 
 Salmson och Ivarsson (2015) samt Svaleryd och Hjertsson (2013) anser även vi 
att förståelsen och viljan att processen inom likabehandlingsarbetet är 
grundläggande för att förankra demokrati i förskolan. Informanterna beskriver vikten 
av ett förebyggande och främjande arbete mot diskriminering och kränkande 
behandling i likabehandlingsarbetet. Informanterna menar att det förebyggande och 
främjande arbetet handlar om lika rättigheter, lika värde och lika möjligheter, de 
menar att alla barn har samma rätt att utvecklas. Informanterna menar dock att det 
finns en svårighet att arbeta förebyggande och främjande, det upplevs enklare att 
uppmärksamma när situationer uppstår i barngruppen eller mellan vuxen och barn. 
Det ökade kravet på dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering och 
kränkande behandling bidra till att likabehandlingsarbetet blir systematiskt. Detta 
anser vi förenklar för förskolans personal att följa upp och vidareutveckla arbetet 
med likabehandling. Samtidigt kan detta ses som ytterligare dokumentation som ska 
skrivas och bearbetas av förskolepersonalen vilket tar tid från barngrupperna. Tyvärr 
verkar det som att detta krav på dokumentation av aktiva åtgärder inte har etablerats 
ännu men detta tror vi kan bero på att ändringen i diskrimineringslagen är relativt 
ny. Förhoppningsvis når denna förändring ut till verksamheterna för att praktiseras 
och realiseras i förskolorna. 
 Svaleryd och Hjertson (2012) framhåller att likabehandlingsarbetet är en ständig 
process som handlar om att synliggöra och medvetandegöra fördomar, värderingar 
och beteenden för att undersöka hur dessa påverkar tryggheten, bemötandet och 
kvaliteten i förskolan. Informanterna menar att i likabehandlingsarbetet ingår flera 
olika delar och olika nivåer, det kan bland annat handla om kartläggningar, åtgärder 
och uppföljningar som är behovsbaserat. Hellman (2013) menar att en trygg 
omgivning där barn känner sig delaktiga i en gemenskap och främjandet av barns 
självkänsla förenklar arbetet med att vidga normer. Informanterna visar en 
medvetenhet kring detta till exempel när de beskriver att likabehandlingsarbetet 
grundar sig i en trygg miljö och att skapa förutsättningar för varje barns lärande och 
utveckling. En av informanterna påstår att genom likabehandlingsarbetet skapas 
förutsättningar för likvärdig kvalitet på alla förskolor. 
 Diskrimineringsombudsmannen (2012) uppger att alla som berörs i förskolan ska 
ges möjlighet att aktivt delta i likabehandlingsarbetet. Detta kan vi se genom att 
vårdnadshavarna har fått likabehandlingsplanen presenterad samt att denna finns 
tillgänglig för dem att ta del av och ge synpunkter på. Informanterna kritiserar dock 
arbetet med att levandegöra likabehandlingsplanen och förankra den hos 
vårdnadshavarna. En informant berättar att denne tror att likabehandlingsplanen ska 
tas upp under föräldramöten men att detta inte alltid sker. Vikten av att 
medvetandegöra vårdnadshavares rättigheter lyfts fram. Läroplan för förskolan 
(2016) påpekar att vårdnadshavarna har ansvar för sina barns fostran och utveckling, 
förskolan och hemmet ska tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för att 
varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Grunden för detta är en 
förtroendefullt och nära relation mellan förskolepersonal och vårdnadshavarna. 
Vårdnadshavare ska ha möjlighet att påverka verksamheten inom ramen för de 
nationella målen för förskolan. Förskollärarna har ansvar för att ge vårdnadshavarna 
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möjlighet till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen 
konkretiseras i den pedagogiska planeringen. Ett sätt att främja vårdnadshavarnas 
möjligheter till delaktighet och inflytande är att medvetandegöra och synliggöra 
likabehandlingsplanen, detta kan även förstås som ett sätt att arbeta med förskolans 
demokratiuppdrag. På några av förskolorna går det ut enkäter i hela kommunen till 
alla vårdnadshavare där bland annat frågor om likabehandlingsarbetet lyfts fram. 
Förskolepersonalen får ta del av resultatet från enkäterna och kan då välja ut 
utvecklingsområden. Förskolechefen väljer även ut fokusområden som de ska arbeta 
med kommande termin. Förskollärarna uppger att vårdnadshavare även blir 
delaktiga i likabehandlingsarbetet genom samarbetet mellan förskola och hem genom 
de dagliga samtalen om barns upplevelser. 
 Under studiens gång har vi identifierat att våra informanter är positivt inställda 
till olikheter och olika uppfattningar bland barn och att detta är viktigt att diskutera 
och reflektera kring för att synliggöra och normalisera olikheter. Däremot 
framkommer det i studien att informanterna i brist på samsyn att en svårighet i 
likabehandlingsarbetet är att ta upp olikheter mellan förskolepersonal i rädsla att 
”trampa någon på tårna”. Detta tänker vi kan ha att göra med svårigheten att 
reflektera sitt eget handlande och göra förändringar i detta. Det verkar som att det är 
lättare att lägga fokus på barnen och barngruppen istället för på sig själv och 
arbetslaget. Samtliga informanter efterfrågar en tydligare styrning vilket vi kan tolka 
som ett resultat av att det är svårt att ifrågasätta varandra i syfte att utvärdera 
verksamhetens likabehandlingsarbete. 
 

5.1.2 Kunskaper och förutsättningar för att kunna bedriva ett 
framgångsrikt likabehandlingsarbete 

För att förhindra kränkande behandling, trakasserier och diskriminering behöver 
förskolepersonal tillgång till metoder och verktyg för förändra sitt förhållningssätt. 
Eftersom innehållet i likabehandlingsarbetet är så brett behöver förskolepersonalen 
också vara medvetna om att det vi uppmärksammar inom arbetet, till exempel kön, 
blir synligt men detta riskerar samtidigt att osynliggöra andra 
diskrimineringsgrunder. Enligt det normkritiska perspektivet synliggörs normer 
endast normer när de bryts, vilket riskerar att vissa normer blir osynliga och inte 
arbetas med aktivt (Salmson & Ivarsson, 2015). Förskollärares medvetenhet kring 
den egna förmågan att göra förändringar skapar förutsättningar för normvidgande 
vilket leder till att fler blir inkluderade, på detta sätt har förskolepersonal med hjälp 
av sin maktposition möjlighet att bidra till ett framgångsrikt likabehandlingsarbete. 
När medvetenheten om att normer och värden växer i vardagen ökar, då kan 
förskolans likabehandlingsarbete gå från ett åtgärdande arbete till ett förebyggande 
arbete mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering (Salmson & 
Ivarsson, 2015). Förskollärarna i studien uppger en rädsla att peka ut olikheter 
genom att lyfta dem. Samtidigt så kan det vara positivt att problematisera och visa 
upp en större mångfald för att på så sätt skapa en mer inkluderande verksamhet. Med 
denna uppfattning krymper handlingsutrymmet på förskolan att våga utmana och 
vidga normerna. Genom att inte synliggöra och medvetandegöra de normer som 
råder i samhället blir konsekvenserna av detta, utifrån ett normkritiskt perspektiv, att 
upprätthålla och normalisera de normer som riskerar att leda till trakasserier eller 
diskriminering. 
 Det finns två olika sätt att arbeta med olikheter enligt vårt teoretiska perspektiv, 
ett sätt är att olikheter ses som likvärdiga och självklara, fokus ligger inte på 
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olikheterna detta är ett normaliserande förhållningssätt. Ett annat sätt är att arbeta 
med ett problematiserande förhållningssätt vilket innebär att fokus ligger på 
olikheterna, detta riskerar att befästa normen ytterligare. Ett problematiserande 
förhållningssätt riskerar att förstärka normer samtidigt kan detta förhållningssätt 
hjälpa barn att förstå och bearbeta olika dilemman och problem (Salmson & Ivarsson, 
2015). Ett exempel på en konflikt som våra informanter framhäver förekommande i 
verksamheten är när barn tar avstånd från andra barn till exempel utifrån etnicitet, 
här kan förskolepersonalen välja att arbeta antingen normaliserande eller 
problematiserande. Vi anser dock att blandningen mellan ett normaliserande 
förhållningssätt och problematiserande förhållningssätt av diskrimineringsgrunderna 
kan behövas för att på sätt skapa diskussioner som i sin tur kan leda till acceptans. 
 En förutsättning för att kunna bedriva ett framgångsrikt likabehandlingsarbete 
anser informanterna är att det finns en mångfald på förskolan. Våra informanter 
framhäver att om de till exempel har en mångfald av etniciteter eller barn med 
funktionsnedsättning så blir denna diskrimineringsgrund lättare att arbeta med än 
om diskrimineringsgrunden inte finns representerad på förskolan. Detta kan också få 
konsekvenser till exempel att de barn som ingår i någon av diskrimineringsgrunderna 
riskerar att bli utpekade eller att de andra diskrimineringsgrunderna riskerar att bli 
osynliggjorda. Eftersom likabehandlingsarbetet är så brett samt att det ständigt 
kommer in nya människor i förskolans verksamhet, ny personal, nya barn och nya 
vårdnadshavare som kommer med olika erfarenheter, tankar och normer så är 
likabehandlingsarbetet ständigt föränderligt. Detta visar också på att det är 
nödvändigt att vidga normerna och synliggöra mångfald för att skapa acceptans där 
mångfalden utifrån diskrimineringsgrunderna blir normaliserade. 
 Förskolepersonals förmåga till empati är en förutsättning för ett framgångsrikt 
likabehandlingsarbete framhäver Farstad Peck, Maude och Brotherson (2013). 
Empati handlar om att sätta sig in i en annan persons situation, författarna påstår att 
förskollärare som driver en inkluderande pedagogik där olikheter välkomnas, skapar 
en övergripande känsla av gemenskap vilket även får goda effekter utanför 
verksamheten. Detta kan vi tolka som ett förhållningssätt där arbetet med att vidga 
normer ses som en självklar del i likabehandlingsarbetet. Vidare menar Farstad Peck, 
Maude och Brotherson (2013) att pedagogers empati ökar pedagogens förståelse för 
barns reaktioner. I studien framkommer det att de yngsta barnen i förskolan riskerar 
i större utsträckning bli utsatta för kränkande behandling i och med maktobalansen 
som förekommer i förskolan. Detta kan vi tolka som en följd av att förskolepersonal 
inte alltid förstår och kan sätta sig in i de yngsta barnens livssituation. Edlund (2016) 
framhäver att stödja barn i sin kommunikation och hjälpa dem finna olika sätt att 
uttrycka sig arbetet är ett sätt att arbeta med demokrati i förskolan. 
 Svaleryd och Hjertson (2012) framhäver pedagogers närvaro i barngruppen som 
en viktig del i likabehandlingsarbetet. Faktorer som påverkar detta är stora 
barngrupper och för få vuxna. Informanterna menar också att tiden är en 
begränsande faktor i denna fråga, de hinner inte se och höra allt som händer i 
verksamheten, till exempel så har en kartläggning kring barns trygghet genomförts på 
en av de intervjuade förskolorna men i brist på tid har inte en utvärdering kring 
åtgärderna skett. Även hög sjukfrånvaro och stor personalomsättning menar 
informanterna förhindrar arbetet med likabehandling. En informant tar också upp 
att de har haft många chefsbyten vilket medför att den nya chefen behöver sätta sig in 
i det arbetet som redan gjorts vilket tar tid och riskerar att arbetet startas om. 
Informanterna menar att detta kan medföra att personal, i brist på tid att diskutera 
och lyfta olika frågor, har olika kunskaper och förståelse kring likabehandling. Även 
att begreppet kränkning är individuellt kopplat eftersom personen som utsätts för en 
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kränkning är den som avgör om det är en kränkande behandling eller inte. Detta gör 
att kränkande behandling kan vara olika från person till person vilket ytterligare 
försvårar samsynen kring kränkande behandling i förskolan. Just därför tror vi att 
våra informanter önskar en tydligare styrning i arbetet mot kränkande behandling då 
diskussionerna hamnar i personligt tyckande. Vilket riskerar att det åtgärdande 
arbetet med uppföljning och förebyggandet inte blir av och kränkande behandling 
fortgår. I och med förskollärarbristen menar en av informanterna att det ställs högre 
krav på barnskötare, att de förväntas göra det jobb som förskollärare har ansvar för 
utan att ha samma kunskaper och förutsättningar. En av informanterna menar att 
alla inte har samma förmåga till självreflektion vilket blir ett hinder när den egna 
verksamheten ska utvärderas. 
 

5.1.3 Slutsats 

Förskollärares tidigare erfarenheter och kunskaper påverkar vilket utrymme 
likabehandlingsarbetet får i verksamheten. Förskollärares kunskaper och 
förutsättningar till självreflektion och att kunna se sin egen del i normbygget ligger 
till grund för arbetet med att vidga normer. Arbetslagets relation och trygghet till 
varandra har en inverkan i vilken utsträckning pedagogerna vågar granska den egna 
verksamheten. När kunskaper kring innehållet i förskolans likabehandlingsarbete är 
otillräckligt och otydlig riskerar verksamheten att förstärka samhällets normer istället 
för att vidga dessa.  

5.2 Studiens betydelse för förskollärarprofessionen 

Studiens resultat belyser vikten av kunskap kring normkritik men även kunskapen 
om pedagogers sätt att reflektera och förmågan att se sin egen verksamhet. För att 
bedriva ett framgångsrikt likabehandlingsarbete krävs kunskap inom många 
områden, först och främst kunskap om vad likabehandlingsarbete i förskolan 
innehåller. Enligt skollagen och diskrimineringslagen ska förskolan arbeta med 
aktiva åtgärder för att förhindra kränkningar, trakasserier och diskriminering. Det 
finns dock skillnad i vilka metoder som används för detta arbete, eftersom alla 
verksamheter är olika och har olika förutsättningar och behov i 
likabehandlingsarbetet. En annan faktor som påverkar likabehandlingsarbetet är 
pedagogers egna normer och förutfattade meningar. Men genom reflektion och 
diskussioner kan dessa synliggöras och förändras. Studien belyser vikten av en 
levande diskussion kring vilka normer som finns på förskolan och hur dessa ska 
kunna vidgas. I studien har vi även undersökt vad förskollärarna anser sig behöva för 
ett framgångsrikt likabehandlingsarbete och de flesta eftersöker en samsyn kring 
innehållet i likabehandlingsarbetet. Ett exempel på detta är en gemensam definition 
på kränkning och ett mål att arbeta med att vidga normerna och få en högre 
förståelse för diskrimineringsgrunderna och hur diskriminering yttrar sig på den 
egna förskolan. För att kunna skapa ett utvecklande likabehandlingsarbete är en 
förskolechef som leder och riktar pedagogers fokus inom likabehandlingsarbetet är 
en förutsättning för att arbetet med att vidga normer och skapa en inkluderande 
förskola, eftersom dessa diskussioner annars riskerar att klinga av och inte omsättas i 
verksamheten vilket lagarna faktiskt kräver. 
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5.3 Fortsatt forskning 

Ett gemensamt mål där mångfald eftersträvas är en förutsättning för ett 
framgångsrikt likabehandlingsarbete. Vår studie pekar på att det finns en önskan om 
att arbeta normvidgande men detta arbete blir begränsat av faktorer som till exempel 
tid, personalbrist och kunskapsbrist. Detta resulterar i att förskolepersonalens 
förhållningssätt sällan granskas och ifrågasätts utan fokus hamnar istället på 
situationer och enskilda konflikter i vardagen. Studien visar att det finns en 
medvetenhet kring hur normer förmedlas och behovet av att arbeta normkritiskt men 
studiens visar också på en svårighet att få en gemensam syn av detta behov och det 
finns en rädsla att ”trampa kollegor på tårna”. Vi tänker därför att det skulle vara 
intressant att forska vidare på hur ett gemensamt förhållningssätt och en tydlig 
styrning inom förskolans arbete med likabehandling får för resultat för kvaliteten på 
likabehandlingsarbetet. 
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Bilagor 

Missivbrev 

Undersökning om likabehandlingsarbete i förskolan 

Vi är två förskollärarstudenter från Mälardalens högskola som just nu arbetar med 
vårt självständiga arbete, vilket avslutar tre och ett halvt års studier. Denna 
undersökning syftar till att utveckla kunskap kring likabehandlingsarbetet i 
förskolan. Denna undersökning anser vi är viktig att göra då likabehandlingsarbetet 
ska vara en del av förskolans dagliga arbete och utgå från diskrimineringslagen, 
skollagen och förskolans värdegrund. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 
undersökning. 

 

Till denna undersökning har vi valt att göra intervjuer med förskolepersonal. Du som 
medverkar i undersökningen kommer att bli intervjuad 30-60 minuter, vi kommer 
ljudinspelning för att kunna säkerställa att datan blir korrekt. För den som önskar 
kan ni få ta del av studien när den är klar. 

 

Efter intervjuerna kommer de att transkriberas, vi kommer sedan att sammanställa 
resultaten för att kunna sortera datan. Vi kommer att ta hänsyn till de fyra etiska 
kraven, det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att 
när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och några negativa 
konsekvenser för dig. Vi kommer behandla alla uppgifter i denna studie med 
konfidentialitet, personuppgifterna kan alltså inte kommas åt av obehöriga. De 
uppgifter vi får ta del av till denna studie kommer bara användas för 
forskningsändamålet. När vår studie har godkänts av examinator kommer 
ljudinspelningar och transkriberingar raderas. Undersökningen kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs 
ut på databasen Diva, vilket är en söktjänst och ett öppet arkiv för 
forskningspublikationer och studentuppsatser. 

 

Vi som är ansvariga för denna studie är: 

  

 Sandra Andersson, 076 046 26 08, san14012@student.mdh.se 

 Jessica Larsson, 070 491 41 58, jln14014@student.mdh.se 

  

 Handledare: Johannes Rytzler, 016 153 455 johannes.rytzler@mdh.se 
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Ort/ Datum: __________________ 

 

Studenternas underskrifter: _______________________________________ 
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Intervjuguide 

 Vad innebär likabehandlingsarbetet i förskolan? 

 Hur arbetar ni med likabehandling? 

 Vad är ett framgångsrikt likabehandlingsarbete för dig? 

 Hur görs barnen delaktiga i arbetet med likabehandling, demokrati och 
kränkande behandling? 

 Hur görs vårdnadshavare delaktiga i arbetet med likabehandling, demokrati och 
kränkande behandling? 

 Hur följs detta arbete upp? 

 Vilka kunskaper anser du att du behöver för att kunna bedriva ett framgångsrikt 
likabehandlingsarbete? 

 Vilka förutsättningar anser du att du behöver för att kunna bedriva ett 
framgångsrikt likabehandlingsarbete? 

 Har du sett faktorer som begränsar likabehandlingsarbetet? Vilka i såna fall? 

 Har ni en gemensam definition av kränkning/trakasserier och diskriminering? 

 


