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Studiens syfte var att undersöka hur förskolepersonal arbetar och uppfattar 
likabehandlingsarbetet och undersöka hur förskolor uppfattar och beskriver 
likabehandlingsplan. Studien utgick från en kvalitativ studie med åtta 
semistrukturerade intervjuer med barnskötare och förskollärare. Vår studie utgår 
från ett normkritiskt perspektiv där makt, normer och förhållningssätt synliggörs. 
Utifrån vår studie har vi fått fram ett resultat där likabehandlingsplan hålls levande 
när det arbetas med kontinuerligt genom dokumentation. Det framgick att 
medvetenhet, delaktighet och öppenhet har en stor betydelse för 
likabehandlingsarbetet. Studien har visat olika dilemman bland annat att tid är 
mycket viktigt för likabehandlingsarbete. Studiens slutsats var att förhållningssätt, 
normer och makt påverkar likabehandlingsarbetet.  
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1 Inledning 
Under vår utbildning till förskollärare har vi kommit till insikt om vikten av 
likabehandlingsarbete i förskolan. Intresset för likabehandlingsarbete har vuxit fram 
hos oss under vår verksamhetsförlagda utbildning och det har ofta legat till grund för 
våra gemensamma samtal om våra erfarenheter.  Vi upplever en otydlighet i arbetet 
med likabehandlingsarbete i förskolan. Vi har till exempel noterat att 
förskolepersonal kan förhålla sig relativt olika till likabehandlingsarbetet. Några 
verkar visa stor kännedom om innebörderna i ett likabehandlingsarbete medan vi 
inte har uppfattat samma insikt hos andra arbetslag. Vår gemensamma upplevelse är 
att en del förskolor verkar sakna medvetenhet kring likabehandlingsarbetet. Vi har 
mött förskolepersonal som oavsett utbildningsnivå inte verkar ha en förståelse kring 
likabehandlingsarbete i förskolan. Vi har bevittnat att barn har kränkts eller 
diskriminerats av personal på förskolan vid flera tillfällen.  
 
Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) är tydlig med att alla förskolor ska arbeta 
aktivt med likabehandling. Likabehandling i förskolan handlar om respekt och alla 
människors lika värde. Alla barn ska erbjudas likvärdiga rättigheter och möjligheter 
och förskolan ska inte tolerera någon form av kränkning eller diskriminering 
(Skolverket, 2016). Ett likabehandlingsarbete ska säkerställa delaktighet, inflytande 
och lika villkor för alla barn i förskolan. Likabehandlingsarbetet behöver 
dokumenteras för att det ska vara ett levande dokument där alla handlingar och ord 
ska påverkar verksamhetens utveckling. Alla som är inkluderade i verksamheten det 
vill säga förskolepersonal, barn och vårdnadshavare bör arbeta aktivt med 
likabehandlingsarbetet (DO, 2015). 
 
Förskolans uppdrag i enlighet med förskolans läroplan handlar om att erbjuda en 
miljö där barn får samma rättigheter och förutsättningar (Skolverket, 2016).  
Förskolan har i uppdrag att skapa en trygg verksamhet genom att förebygga 
uppkomsten av diskriminering och kränkande behandling (SFS 2010:800). I 
läroplanen står följande: 
 
               En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för   
               de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska    
               värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar  
               inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och  
               respekten för vår gemensamma miljö. (Skolverket, 2016 s.6). 
 
 
Mot bakgrund av våra erfarenheter vill vi bredda och fördjupa vår kunskap om 
likabehandlingsarbete i förskolan. Därför vill vi undersöka hur likabehandlingsarbete 
i förskolan bedrivs genom att intervjua förskolepersonal och låta dem beskriva sitt 
arbete.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur förskolepersonal i några förskolor uppfattar 
innebörderna i ett likabehandlingsarbete samt hur de beskriver att den egna 
förskolan arbetar med detta. 
 
 
•   Vilka innebörder lägger förskolepersonal i begreppet alla människors lika värde?  
•   Hur beskriver förskolepersonal sitt värdegrundsarbete? 
•   Hur beskriver de den egna förskolans likabehandlingsplan? 
•   Vilken uppfattning har de om likabehandlingsplanens inverkan på det vardagliga 

arbetet?  
 
 
 

1.2 Disposition 
Denna studie kommer att undersöka hur förskolepersonal förhåller sig till 
likabehandlingsplan i förskolan. Följande avsnitt inleds med rubriken Bakgrund där 
tillvägagångssätt kring litteratursökning beskrivs och centrala begrepp redogörs för. 
Vidare presenterar vi förskolans styrdokument och lagar. Fortsättningsvis 
presenterar vi vetenskapliga studier, avhandlingar och forskning kring 
likabehandlingsplan i förskolor. I avsnittet Teoretiskt perspektiv beskriver vi det 
normkritiskt perspektiv. Under avsnittet Metod beskrivs vår Metod, 
Forskningsdesign, Urval, Procedur, Dataanalys, Etiska övervägande och 
Trovärdighet. I avsnitt Resultat presenteras en bearbetning av datamaterialet och 
också analys av resultatet. Under avsnittet Diskussion presenteras resultatdiskussion, 
metoddiskussion, studiens betydelse för likabehandlingsplan samt förslag på fortsatt 
forskning.  
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2 Bakgrund 
Detta avsnitt inleds med en redogörelse för tillvägagångssätt gällande 
litteratursökning inför vår studie. Studien utgår från avhandlingar och vetenskapliga 
studier. Centrala begrepp definieras för att underlätta läsarens förståelse. Förskolans 
styrdokument kommer att presenteras där likabehandlingsarbete lyfts utifrån 
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016), Skollagen (SFS 2010:800), 
Diskrimineringslagen (2008:567) samt Diskrimineringsombudsmannen, DO (2015). 
Under avsnittet Forskningsbakgrund presenteras faktorer som påverkar 
likabehandlingsplan så som demokrati, delaktighet, inflytande, dokumentering och 
värdegrund. Till sist lyfter vi förskolepersonals förhållningssätt och att se till barns 
perspektiv.   
 
 
2.1 Litteratursökning 
Litteratursökning har genomförts med hjälp av olika databaser bland annat ERIC, 
DIVA, SwePub, Google Scholar och LIBRIS. Vi har sökt artiklar som endast var ”peer-
reviewed” eller ”referee-granskade”. Det har funnits svårigheter att hitta senare 
forskning men vi har försökt få med några artiklar som är någorlunda aktuella. Vi har 
använt oss av olika sökord i databaser för att uppnå bästa möjliga träffar. På engelska 
har sökorden varit ” Preschool values education”, ”Equal rights in preschool” , ”Equal 
opportunity”, ”Equal treatment AND conditions” och ”Preschool’s view of equality”. 
På svenska har sökorden varit ”Utanförskap” , ”Likabehandlingsplan i förskolan”, 
”Barns rättigheter” och ”Allas lika värde i förskolan”. Databasen ERIC gav över tusen 
sökträffar vilket gjorde att sökningen avgränsades genom att lägga till sökord som 
”Preschool qualification”, ”democracy” och ”documentation in preschool” eller ta 
bort. Därefter har vi valt vilka avhandlingar och vetenskapliga studier som avspeglar 
vårt innehåll.  
 

 

2.2 Centrala begrepp 
 
2.2.1 Diskriminering och de sju diskrimineringsgrunderna 
Diskrimineringsombudsmannen (DO, 2015) menar att diskriminering innebär att en 
person blir behandlad orättvist eller diskriminerad utifrån de sju 
diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, 
religion, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (DO, 
2015). 
 
Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) förklarar innebörden av de sju 
diskrimineringsgrunderna. Kön beskriver om du är en kvinna eller man utifrån det 
biologiska könet. Könsöverskridande identitet innebär när en person identifierar 
eller klär sig som sitt motsatta biologiska kön. Etnisk tillhörighet ger uttryck för en 
person med ett nationellt och etniskt ursprung, hudfärg och liknande förhållande. 
Religion eller annan trosuppfattning beskrivs att någon har en religion till exempel 
ateism.  Diskrimineringslagen redogör diskrimineringsgrunden 
funktionsnedsättning, en person med fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 
begräsningar. Funktionsnedsättningen kan uppstå vid födsel eller senare i form av en 
skada eller sjukdom. Sexuell läggning innebär homosexuell, bisexuell eller 
heterosexuell läggning, en människa kan bli kär i män, kvinnor eller både och. 
Diskrimineringslagen beskriver den sista diskrimineringsgrunden ålder. Ålder 
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innebär den uppnådda levnadslängden (SFS 2008:567).  
 
Diskrimineringsombudsmannen (DO, 2015) menar att diskriminering innebär att en 
person blir behandlad orättvist eller diskriminerad utifrån de sju 
diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, 
religion, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (DO, 
2015). Diskriminering kan förekomma direkt och indirekt. Direkt diskriminering 
innebär att en person blir sämre behandlad än andra till exempel på grund av 
hudfärg (DO, 2015). Indirekt diskriminering innebär att person behandlas orättvist 
eller missgynnas på grund av en bestämmelse som verkar neutral. Till exempel om en 
förskola serverar samma mat till alla och inte tar hänsyn till att barn med allergier 
eller av religiösa skäl behöver annan mat (DO, 2015). 
 
2.2.2 Kränkande behandling 
Kränkande behandling innebär enligt Skolinspektionen (2010) ett beteende som 
kränker någons värdighet under korta tillfällen eller en längre och återkommande 
period. Kränkningar kan förekomma genom till exempel förolämpande ord, fysiska 
handlingar och/eller genom ryktesspridning (Skolinspektionen, 2010).  
 
2.2.3 Likabehandling 
Skolverket (2014) menar att likabehandling innebär att alla ska behandlas likvärdigt 
med samma rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrunderna. Alla ska 
dock inte behandlas lika eftersom alla har olika förutsättningar och behov. Med andra 
ord ska verksamheten anpassas utifrån individers olika förutsättningar och behov 
(Skolverket, 2014).  
 
2.3 Styrdokument och lagar 
I detta avsnitt redogörs för Förskolans styrdokument. Vi kommer att redogöras där vi 
kommer att utgå från förskolans läroplan (Skolverket, 2016), Diskrimineringslagen 
(2008:567), Barnkonventionen (Unicef, 2009) och Skollagen (2010:800).  
 
 
2.3.1 Läroplanen för förskolan  
Förskolan ska enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) vila på en 
demokratisk grund. Förskolans uppdrag är att respektera de mänskliga rättigheterna 
och grundläggande demokratiska värderingar. Alla som arbetar inom förskolan har i 
uppdrag att respektera varandras egenvärde och den gemensamma miljön. 
Förskolans läroplan lyfter respekt för individens likavärde, frihet och integritet. 
Jämställdhet mellan kön och människors okränkbarhet hör till förskolans 
värdegrund (Skolverket, 2016).  Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) ger 
uttryck för ett etiskt förhållningssätt genom att ta hänsyn till människor. Egna och 
andras rättigheter ska synliggöras för jämlikhet i verksamheten. Vuxna betraktas som 
förebilder och deras förhållningssätt påverkar hur barn uppfattar vilka rättigheter 
och skyldigheter som finns i ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2016). Förskolan 
har i uppdrag att utveckla ett ansvar hos barn för att i framtiden delta i samhället. 
Detta genom att bedriva verksamheten utifrån demokratiska former och tydliggöra 
värderingar (Skolverket, 2016).  
 
Förskolan ska utveckla en förståelse hos varje barn kring demokratiska värderingar 
(Skolverket, 2016). I förskolans läroplan kan vi läsa följande:  
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            Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av  
              social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion  
              eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. 
                                                                                                          (Skolverket, 2016, s.8)         
 
Skolverket (2016) lyfter att verksamheten ska utveckla barns förståelse och 
medmänsklighet genom öppenhet och respekt för människors olikheter samt 
levnadssätt. Respekt för varje människa oavsett bakgrund ska tillämpas på förskolan 
(Skolverket, 2016). 
 
 
2.3.2 Skollagen och diskrimineringslagen  
Skollagen (SFS 2010:800) stipulerar att förskoleverksamheten ska utgå från en 
helhetssyn på individen, där trygghet och omsorg är i fokus. Helhetssynen i 
verksamheten består av omsorg, utveckling och lärande. Förskolan har i uppdrag och 
en skyldighet att förebygga och motverka diskriminering eller kränkande behandling. 
En förebyggande plan mot diskriminering och kränkningar ordnas av huvudmannen 
(SFS 2010:800). Diskrimineringslagen (2008:567) har som utgångspunkt som 
tidigare nämnts, sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder. Diskrimineringslagen menar att en likabehandlingsplan är 
grunden för värdegrundsarbete i förskolan. En likabehandlingsplan ska enligt 
diskrimineringslagen utformas varje år (Diskrimineringslagen, 2008:567).  
 
 
2.3.3 Diskriminering och kränkande behandling 
Skolverket (2014) skriver hur barn skyddas mot diskriminering och kränkningar 
utifrån Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (2010:800). Barn kan 
kränkas på olika sätt genom diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. 
Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (2010:800) ställer krav på att 
verksamheten inte tillåter uppkomsten av diskriminering och kränkande behandling. 
Detta genom ett målinriktat arbete för att påvisa barns rättigheter och möjligheter 
påpekar Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (2010:800). Skolverket 
(2014) hävdar att huvudmannen har i uppgift att arbeta aktivt och bedriva ett 
målinriktat arbete för verksamheten. Arbetet handlar om att istället för att utgå från 
negativa aktuella problem i verksamheten, använda likabehandling för att stärka de 
positiva förutsättningarna i verksamheten (Skolverket, 2014). Huvudmannen har 
skyldighet att utreda fall som innehåller trakasserier och kränkningar (Skolverket, 
2014).  
 
Skolverket (2014) anser att diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 
minskas genom att arbeta förebyggande. Barns egna uppfattningar kring hur de 
upplever sin situation behöver kartläggs (Skolverket, 2014). Kartläggningen bör 
sedan följas upp där resultatet används för ett förebyggande arbete (Skolverket, 
2014). Verksamheten får i och med detta förhoppningsvis ökad förståelse kring varför 
kränkningar inträder och därefter kan insatser sättas in. Skolverket (2014) menar att 
kartläggning kan göras genom samtal med barn eller genom trygghets ronder. 
Vårdnadshavare kan även involveras i kartläggningen för att förebygga uppkomsten 
av diskriminering eller kränkande behandling menar Skolverket (2014). Med hjälp 
utav kartläggningen synliggörs var diskriminering, trakasserier och kränkande 
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behandling har uppstått eller kan uppstå. Skolverket (2014) stipulerar att under 
kartläggningen noterar personalen på förskolan sina iakttagelser. Resultatet 
analyseras med hjälp av kartläggningen. Konkreta och uppföljningsmål följs för att 
förebygga kränkningar, trakasserier och kränkande behandling (Skolverket, 2014).   
 
 
2.3.4 Barnkonventionen 
Unicef (2009) lyfter Barnkonventionen som innebär bestämmelser om mänskliga 
rättigheter för barn. FN:s barnkonvention har i uppdrag att skydda barnet som 
individ mot alla typer av diskriminering (Unicef, 2009). Barnkonventionen 
prioriterar barnets bästa oavsett situation eller åtgärder menar Unicef (2009). Barn 
har lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet, politisk eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning och ursprung (Unicef, 2009).  
 
 
2.4 Forskningsbakgrund 
I detta avsnitt presenteras vetenskapliga studier och forskning kring 
likabehandlingsplaner i förskolor. Forskningsbakgrund presenteras utifrån 
rubrikerna: Värdegrund och demokrati, Barns perspektiv och barnperspektiv, 
Förskolepersonal, Delaktighet och dokumentation, Utanförskap och kamratkultur 
samt Olikheter och mobbning i förskolan.  
 
2.4.1 Värdegrund och demokrati  
Förskolan har en stor betydelse i barns värld, menar Siguradottir och Einarsdottir 
(2016). I förskolan är det viktigt att barn lär sig och övar demokrati utifrån 
samhällets värderingar, vilket också framgår i läroplanen. Siguradottir och 
Einarsdottir (2016) menar att förskolan ska handla om omsorg och demokrati. 
Författarna menar att svenska förskolor innehar värderingar som att till exempel visa 
empati och medkänsla för alla. Alla aktiviteter utförs i enlighet med demokratiska 
värderingar (Skolverket, 2016). Personal i förskolan har i uppdrag att tillämpa 
demokratiska metoder i sitt arbetssätt med barn, vårdnadshavare och arbetskollegor 
(Skolverket, 2016). Förskolepersonals värderingar reflekteras i verksamheten genom 
handlingar och attityder, vilka i sin tur är avgörande faktorer för barns värderingar 
(Siguradottir & Einarsdottir, 2016). Alla som arbetar i förskolan bör därför, i enlighet 
med läroplanen, respektera varje individ och den gemensamma förskolemiljön 
(Skolverket, 2016).  
 
Colnerud (2004) behandlar begreppet värdegrund och dess uppkomst. Författaren 
menar att begreppet uppkom i Läroplanen för förskolan 1994. Colnerud (2004) 
menar att begreppet har utvecklats till ett samlingsnamn med olika värden och 
värdefrågor. Värdegrund kan ses som en norm vilket egentligen inte är den väsentliga 
uppgiften (Colnerud, 2004). Värdegrund enligt Colnerud (2004), är något som ska 
arbetas med kontinuerligt och något som ska genomsyra verksamheten och inte ses 
som ett eget ämne eller projekt. Thornberg (2016) hävdar att personal på förskolan 
bör vara förebilder för barn genom att vara medvetna om begreppet värdegrund, att 
tänka över sitt förhållningssätt och också diskutera värderingar med barn 
(Thornberg, 2016).  
 
Colnerud (2004) menar att värdegrund handlar om människors värderingar och 
tankar. Författaren delar in värdegrund i sex områden: Livsåskådning, moralisk 
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normpåverkan, implicit moralisk påverkan, värderingar och medborgarfostran samt 
demokratifostran. Colnerud (2004) förklarar att livsåskådning handlar om egna 
personliga åsikter. Moralisk normpåverkan handlar miljöns påverkan på människors 
utveckling. Värderingspåverkan handlar om hur en grupp av människor agerar och 
hur det har en kulturell koppling (Colnerud, 2004). Författaren förklarar vidare att 
medborgaruppfostran handlar om människors identitetsskapande som påverkas av 
kultur och samhälle och att demokratiuppfostran handlar om att människor ska få 
möjlighet till demokratisk kompetens. Samhället påverkar nämligen hur människor 
tolkar sig själva och omvärlden (Colnerud, 2004).  
 
 
2.4.2 Barns perspektiv och barnperspektiv  
Begreppen barns perspektiv och barnperspektiv skiljer sig menar Qvarsell (2011), 
barnperspektiv handlar om hur vuxna ser på barn som individ. Barns perspektiv 
handlar om barns egna syn på omgivningen (Qvarsell, 2011). Barns perspektiv har 
under 1900-talet börjat användas i barnpedagogisk och barnpsykologisk praktik 
(Qvarsell, 2011). Barnperspektiv kan inneha olika betydelser, oftast handlar det om 
hur vuxna (förskolepersonal) ser på barn (Qvarsell, 2011). Perspektivet handlar dock 
om hur barn uppfattar och ser sin värld samt hur de ser på sig själva utifrån egna 
villkor (Qvarsell, 2011).  
 
Qvarsell (2011) menar att förskolepersonal bör vara medvetna om att vuxna och barn  
lever i olika världar. Författaren menar att barn upplever och uppfattar världen på ett 
sätt och vuxna på ett annat. Barnsyn påverkas av hur vuxna förhåller sig, ser och 
uppfattar barn som individer (Qvarsell, 2011). Barn bör ses som medmänniskor med 
behov, förmågor och intentioner. Barnperspektiv handlar om vuxnas syn på barn som 
individ och dess behov. Detta kan enligt Qvarsell (2011) bli problematiskt då vuxnas 
tolkning av vad som är bra för barnet kan påverka barnets rätt till tolkning. 
Författaren anser att barns perspektiv handlar om hur barn ser på sin omvärld, sig 
själv och egna villkor. När förskolepersonal är lyhörd och utgår från barns intentioner 
ökas en förståelse för hela barnet och dess behov (Qvarsell, 2011). För att få en ökad 
inblick i barns upplevelser är det viktigt att som förskollärare delta i barns lek och 
aktivitet menar Qvarsell (2011). Barns handlingar, intentioner och agerande är viktigt 
att ha i beaktande oavsett om barnet behärskar ett verbalt språk eller inte (Qvarsell, 
2011).  
 
2.4.3 Förskolepersonal  
Qvarsell (2011) diskuterar demokratiska rättigheter gällande barn och att 
förskolepersonal förhåller sig till barns demokratiska rättigheter. Barnperspektiv och 
barnets perspektiv kan strida mot att fokusera på barnet, det vill säga sätta barnet i 
centrum (Qvarsell, 2011). Alla som arbetar i förskolan styrs av normer som påverkar 
professionen menar Colnerud (2004). Författaren menar att det finns tre normer, 
etiska, sociala och institutionella, som styr förskolepersonals vardag. Etiska normer 
styr relationen som personal har till barn. Sociala normer handlar om lojalitet till 
arbetskollegor. Institutionella normer påverkar verksamheten så till vida att 
förskolepersonal ska vara rättvis mot flera samtidigt (Colnerud, 2004). Colnerud 
(2004) lyfter makt eller maktpositioner i förskolan och menar att förskolepersonal 
bör skapa en medvetenhet kring vilken makt en vuxen i förskolan faktiskt har. 
Skolverket (2014) menar att demokratiska värden och normer är sammankopplade 
till begreppet makt. Likabehandlingsarbete handlar därför inte bara om barns 
möjligheter och rättigheter utan även om att förklara normer (Skolverket, 2014).  
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Qvarsell (2011) lyfter begreppen etik och respekt som kan handla om integritet och 
värdighet. Respekt kan uppstå i professionella relationer genom att undvika 
bedömningar av barn och dess familjeförhållanden. Författaren menar att respekt 
kan även bli ett etiskt krav genom att undvika att studera barns värld och villkor. 
Qvarsell (2011) menar att barnets rätt och barnets behov är två olika begrepp vilka 
bör särskiljas när det kommer till respekt och etik. Författaren menar att det kan bli 
problematiskt att vidta åtgärder utifrån barns behov, då vuxna kan vara förblindande 
av sin egen uppfattning kring hur någon bör vara eller hur något bör vara (Qvarsell, 
2011). Vuxnas föreställningar om hur barn bör behandlas och bemötas påverkar 
barnets liv, socialisation och kunskap (Qvarsell, 2011). Likheter och olikheter är 
begrepp som bör introduceras för barn, för att öka förståelse för exempelvis olikheter 
utifrån etiska aspekter hävdar Qvarsell (2011). Människor är olika med olika 
levnadssätt, vilket bör uppmärksammas för barn. Alla barn bör inte behandlas lika då 
alla människor är olika (Qvarsell, 2011).  
 
Koran och Avic (2017) menar det är viktigt att ständigt fundera över sitt eget 
förhållningssätt. Alla barn i förskolan har rätt att uttrycka sina åsikter och 
synpunkter i enlighet med FN:s Barnkonvention (Unicef, 2009). Barn har rätt att 
delta i alla aktiviteter som uppstår i förskolan och få möjlighet att välja genom att 
personal på förskolan erbjuder valmöjligheter (Koran & Avic, 2017). Detta leder till 
att barns val, åsikter och tankar respekteras, vilket i sin tur kan leda till en 
demokratisk förskolemiljö (Koran & Avic, 2017). Koran och Avic (2017) förklarar att 
maktfördelningen i förskolan, bör vara jämlik det vill säga både mellan barn och 
förskolepersonal. Författarna anser att förskolepersonal bör påvisa en positiv 
inställning och attityd till aktiviteter. Den attityd förskolepersonal har påverkar 
verksamheten liksom barnen och deras rättigheter (Koran & Avic, 2017). Koran och 
Avic (2017) menar att barn ska ha rätt till frihet och att deras synpunkter och åsikter 
tas på allvar. Barn ska vara fria från våld, trakasserier, diskriminering och kränkning 
(Koran & Avic, 2017).  
 
2.4.4 Delaktighet och dokumentation 
Skolverket (2014) menar att vuxna och barn ständigt bör kommunicera kring det som 
görs i verksamheten samt varför det görs. Detta medför en gemenskap då barns 
lärande byggs på erfarenheter. Normer och värden är begrepp som bör synliggöras i 
förskoleverksamheten för en trygg miljö (Skolverket, 2014). Alnervik, Öhman, Lidén 
och Nilsson (2018) menar att pedagogisk dokumentation leder till att barns röster 
blir hörda utifrån ett demokratiskt förhållningssätt. Författarna menar att det barn 
gör eller gjort synliggörs med hjälp av dokumentationsarbete. Barns möjlighet till 
inflytande och delaktighet synliggörs också via dokumentation (Alnervik et al., 2018). 
Dokumentation används i förskolor för att följa upp, utvärdera och utveckla 
verksamheten anser författarna. Under dokumentationen observeras och synliggörs 
barnens utforskande genom fotografier, filmer eller anteckningar (Alnervik et al., 
2018). Dokumentationsmaterialet används sedan som underlag vid samtal mellan 
barn, vårdnadshavare och kollegor (Alnervik et al., 2018).  
 
Alvestad och Sheridan (2015) diskuterar pedagogisk dokumentation i förskolan och 
hur den används. Författarna menar att med hjälp av pedagogisk dokumentation 
utökas samspel mellan förskolepersonal och barn. Utveckling av kvalitén i 
verksamheten ökas av dokumentation och blir även viktigt för likabehandlingsarbete. 
Dokumentation används sålunda som ett verktyg för likabehandlingsarbete (Alvestad 
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& Sheridan, 2015). Detta genom att en kartläggning kan genomföras kring 
verksamheten, om kränkningar eller diskriminering har förekommit eller hur det kan 
förebyggas. Alvestad och Sheridan (2015) menar att en likabehandlingsplan bör inte 
ses som ett dokument utan mer som ett verktyg. Författarna menar att med hjälp av 
reflektion och diskussion i arbetslaget utvecklas ett gemensamt förhållningssätt med 
liknande barn- och kunskapssyn. Alvestad och Sheridan (2015) anser att om 
arbetslaget inte har samma synsätt kan det bli problematiskt i verksamheten, då 
verksamheten som följd kan bli instabil. Alvestad och Sheridan (2015) diskuterar 
tidsbrist som problemområde. Författarna menar att tidsbrist kan medför att arbetet 
med likabehandlingsplanen påverkas genom att arbetslaget inte hinner dokumentera 
eller reflektera tillsammans. Alvestad och Sheridan (2015) menar att en 
likabehandlingsplan innefattar alla i förskolan och bör hållas levande. Författarna 
menar att arbetar inte förskolor med likabehandlingsarbete i till exempel 
likabehandlingsgrupper riskeras att arbetet inte förverkligas (Alvestad & Sheridan, 
2015).   
 
 
2.4.5 Utanförskap och kamratkultur 
Jonsdottir (2007) belyser utanförskap i förskolan och menar att vart nionde barn 
uppfattar sig utanför eller exkluderad i förskolan. Utanförskap är när ett barn inte 
väljer vem barnet vill leka utan blir vald (Jonsdottir, 2007). Skolverket (2016) menar 
att barn ska få möjlighet att känna sig delaktiga och viktiga för att motverka 
utanförskap. Vidare belyser Jonsdottir (2007) att kamratkultur innebär barns möten 
tillsammans under en längre tid. Kamratkultur handlar om barns relationer till 
varandra, funderingar och värderingar. I kamratkulturer finns normer, värden och 
attityder som synliggörs i förskolan eller i barns lek. Barns lek innefattar till exempel 
lekregler och kunskap samt statuspositioner. Barn som inte förstår eller anpassar sig 
utifrån lekreglerna riskerar att bli utanför (Coelho, Torres, Fernandes & Santos, 
2017).  
 
Acar, Hongs och Wus (2017) studie betonar vuxnas närvaro i barns lek. Resultaten av 
studien framhåller att en vuxens närvaro under barns lek har stor betydelse belyser 
Acar, Hongs och Wus (2017). Författarna belyser att närvaron av en vuxen ökar 
tryggheten hos barnen, hjälper barn att hantera och lösa eventuella konflikter samt 
främjar och stödjer positiva kamratrelationer bland barnen. Dock menar författarna 
att en vuxens närvaro inte alltid ses positiv. Det kan i vissa fall upplevas som 
påträngande för barn (Acar, Hong & Wus, 2017). Förskolepersonals medverkan i 
leken kan omedvetet kan störa lekens harmoni eller avbryta den påbörjade leken 
(Acar, Hong & Wus, 2017). Jonsdottir (2007) anser att utifrån styrdokument bör 
förskolepersonal vara goda förebilder med demokratiska värderingar. Författaren 
anser att utanförskap kan motarbetas genom att som vuxen respektera barn, visa 
öppenhet och vara lyhörd. I barns lek bör förskolepersonal vara goda förebilder 
genom att påvisa sociala regler, även ge möjlighet för barn att skapa egna regler 
(Jonsdottir, 2007). Exkludering eller utanförskap kan minskas när barn får möjlighet 
att vara delaktiga i skapandet av regler eller när barn får möjlighet att visa sina 
kamrater förväntningar eller vilka lekregler som finns (Jonsdottir, 2007).  
 
Franger, Frankel och Hazen (2012) har genomfört en studie gällande exkludering i 
förskolan. Författarna tar upp fyra typer av metoder gällande exkludering: mild 
exkludering, omild exkludering, ignorerad exkludering och planerad exkludering. 
Mild exkludering innebär att en förklaring till uteslutning används när någon inte får 
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vara med i leken. Omild exkludering är en förklaring som är rakt på sak. Ignorerad 
exkludering innebär att ingen ger respons till kamraten som vill vara med i leken. 
Planerad exkludering innebär att barn inte får vara med i en framtid lek som är 
planerad. Vid exkludering i barns lek är det oftast diskreta metoder som används. 
Exkludering sker oftast när barn vill skydda något till exempel en pågående lek och 
inte på grund av att barnen är elaka. Det finns dock studier som påvisar att barn 
ibland missbrukar sin maktposition genom att kränka andra barn (Franger, Frankel 
& Hazen, 2012).  
  
 
2.4.6 Olikheter och mobbning i förskolan 
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) har i uppdrag att uppmuntra och stärka 
empati, medkänsla och inlevelse hos barn. Förskolan ska arbeta aktivt mot 
diskriminering och kränkande behandling. Förskoleverksamheten har även i uppdrag 
att utveckla respekt och öppenhet för alla människors olikheter (Palla, 2011). En 
likvärdig verksamhet erbjuds för alla barn oavsett kön och förskolan ska arbeta mot 
traditionella könsmönster (Palla, 2011). Alla barn ska erbjudas samma möjligheter 
och förutsättningar utan att begränsas på grund av kön. 
Förskolepersonalsförhållningssätt och synsätt kring hur de bemöter barn av olika kön 
påverkar barns synsätt gällande könsroller (Palla, 2011). Barn observerar hur vuxna i 
förskolan bemöter barn beroende på kön. Palla (2011) påpekar att det är viktigt att 
arbeta emot könsroller i förskolan genom samtal även via handlingar påvisa att alla 
är lika värda oavsett kön. Författaren menar att förskolepersonal kan ha svårigheter 
att förändra sitt synsätt eller förhållningssätt beroende på vilka normer de vuxit upp 
med (Palla, 2011). All förskolepersonal har i uppdrag att arbeta med sig själv, sitt 
synsätt och normer i förskolan (Palla, 2011). Barn ska ha rätt till att forma sin egen 
identitet genom att få utrymme till det i förskolan. Barn har rätt att vara annorlunda 
så länge det inte bryter mot förskolans normer och regler. Förskolepersonal som 
bedömer barn utifrån olikheter pekar ut barnen istället för att belysa att det finns 
olikheter och att de ses som en tillgång (Palla, 2011).  

 
Söderström och Löfdahl Hultman (2016) lyfter mobbning och kränkande 
behandling i sin studie. Författarna menar att det är svårt att hitta forskning som 
beskriver eller undersöker kränkande behandling i förskolan. Vidare diskuterar 
författarna att mobbning och kränkande behandling oftast förknippas med något som 
uppstår i skolåldern och inte i förskolan (Söderström & Löfdahl Hultman, 2016). 
Mobbning innebär en upprepad negativ handling som pågår under en tidsperiod 
menar Söderström och Löfdahl Hultman (2016). Författarna belyser att mobbning är 
också något som antingen orsakar en fysisk eller psykisk skada. Mobbning och 
kränkande behandling kan vara synliga och dolda till exempel genom spridning av 
rykten, uteslutning, eller hot (Söderström & Löfdahl Hultman, 2016). För att arbeta 
emot mobbning och kränkande behandling krävs mycket fokus på värderingar och 
allas lika värde menar Söderström och Löfdahl Hultman (2016). Miljön har en stor 
påverkan på förebyggande av normer och värden där det finns pedagoger som är 
närvarande och tillgängliga (Söderström & Löfdahl Hultman, 2016). Medvetenhet 
kring egna normer och att involvera föräldrar kan skapa en trygg och god miljö 
(Söderström & Löfdahl Hultman, 2016).  
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2.5 Teoretiskt perspektiv  
Som verktyg för analysarbetet har vi valt att hämta inspiration från normkritiska 
texter. Perspektivet synliggör hur normer, makt och kunskap påverkar 
likabehandlingsarbetet, diskriminering, kränkandebehandling och barns delaktighet. 
Normkritiskt perspektiv utökar vår förståelse för hur normer och makt kommer till 
uttryck i förskolan samt hur förskolepersonal beskriver detta.  
 
2.5.1 Normkritiskt perspektiv och diskurs 
Bromseth (2010) diskuterar det normkritiska perspektivet och vikten av att 
synliggöra de normer som finns och ifrågasätta dem. Makt och kunskap är 
förknippade med varandra samt uppstår genom diskurser inom den rådande 
maktordningen (Bromseth, 2010). Den verklighetsbild som anses vara sann är 
maktrelaterad och olika berättelser om verklighet gynnar eller missgynnar andra 
(Bromseth, 2010).  Skolverket (2013) diskuterar betydelsen av det normkritiska 
perspektivet i förskolan. Det normkritiska perspektivet arbetar mot och förebygger 
diskriminering och kränkande behandling vid tillämpning av detta perspektiv i 
förskoleverksamheten, detta genom att förskolepersonals medvetenhet ökar kring 
detta arbetssätt (Skolverket, 2013). Normer påverkar förskolans miljö och klimat 
därför krävs en medvetenhet om att normer kan leda till exkludering och 
diskriminering (Skolverket, 2013). Bromseth (2010) menar att det normkritiska 
perspektivet handlar om ett ständigt reflexivt arbete. Det är viktigt att reflektera över 
egna attityder och handlingar. Författaren diskuterar normkritisk 
utbildningsstrategi. Bromseth (2010) menar att det handlar om att reflektera över 
hur sin egen identitet, kulturella bakgrund och erfarenheter påverkar hur man 
exempelvis tolkar undervisning. Vidare förklarar författaren att det är viktigt att 
utveckla en normkritisk blick för att synliggöra makt och normer som skapas 
(Bromseth, 2010).  
 
Rosén (2010) redogör för normkritisk diskurs och förklarar att diskriminering och 
kränkande behandling är relaterade till normer. Författaren menar att det kan handla 
om till exempel ålder, utseende eller ekonomiska förutsättningar. Rosén (2010) anser 
att ett aktivt arbete mot att förebygga uppkomst av diskriminering och kränkande 
behandling handlar till stor del om personals medvetenhet. Vidare förklarar 
författaren tolerans eller toleransdiskursen som en strategi i likabehandlingsarbetet. 
Rosén (2010) menar att normkritiskt arbete handlar till stor del om etik. Författaren 
menar att ofta gör vi människor oetiska tolkningar av en situation som observeras 
vilket påverkar likabehandlingsarbetet. Till exempel delas barn in efter kön eller blir 
tilltalade efter kön, istället för namn (Rosén, 2010).  
 
Rosén (2010) och Bromseth (2010) menar att normkritiskt arbete handlar om att 
ständigt reflektera över sig själv och att ha kunskap om normer och diskriminering 
för att kunna synliggöra normer samt kritiskt granska konsekvenser som uppstår av 
normer. Likabehandlingsarbete som arbetas utifrån ett normkritiskt arbetssätt 
synliggör orsaker till uppkomst av diskriminering och kränkande behandling (Rosén, 
2010; Skolverket, 2013). Bromseth (2010) menar att i den normkritiska diskursen 
hamnar fokus på handlingar, till exempel handlingar som uppstår i samband med 
diskriminering och kränkningar. Rosén (2010) redogör att en handling medvetet eller 
omedvetet kan skapa kränkning eller framkalla en känsla. Författaren förklarar 
vidare att i denna diskurs kan handlingen analyseras oavsett känsla. Handlingen 
medför information om normer och kränkningar som uppstår i verksamheten 
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(Bromseth, 2010; Rosén, 2010). Ett normkritiskt likabehandlingsarbete enligt Rosén 
(2010) handlar om hela den pedagogiska verksamheten och inte om till exempel vad 
ett barn är. Författaren menar att material som används kan även vara medvetet 
utvalda till exempel sagoböcker, lekar eller sånger. Rosén (2010) påpekar att det är 
viktigt att medvetet skapa och utmana normer som finns i vardagen och utgå från ett 
normkritiskt pedagogiskt arbete för att utforska arbetet kring normer (Rosén, 2010).  
 
2.5.3 Makt och normer  
Dolk (2013) redogör att makt bör inte förknippas med regler eller hot, utan kopplas 
till normer där individer anpassas utefter tankesätt eller viljor (Dolk, 2013). Makt kan 
enligt Dolk (2013) skapa kunskaper och diskurser. Författaren menar att makt 
handlar inte om att straffa en människa som tros göra fel utan det handlar om att 
förebygga, vilket leder till att människor frivilligt börjar göra det som tros vara rätt 
(Dolk, 2013). Författaren förklarar vidare att människor som bryter mot de normer 
som finns i samhället anses vara annorlunda eller konstiga. Dolk (2013) hävdar att 
om de rådande normer följs som samhället ger uttryck för anses det däremot vara 
normalt och naturligt. Författaren förklarar vidare att vuxna har en stor påverkan 
gällande makt, då den vuxne kan leda barnen till den rätta vägen. Dolk (2013) 
hänvisar till Bartholdsson som förklarar en vänlig maktutövning. Bartholdsson 
(2007) menar att en vänlig maktutövning innebär att en styrning sker med hjälp av 
strategier och tekniker. Det handlar om att forma, reglera, vägleda eller påverka 
beteenden och uppföranden, vilket leder till att människor styr sig själva i enlighet 
med rådande normer (Bartholdsson, 2007; Dolk, 2013). Dolk (2013) menar att barn 
bör uppleva en känsla av frihet och inte uppleva sig förtrycka. Författaren menar att 
barns rättigheter på förskolan lyfts genom att arbeta med barnrådet. Barnrådet enligt 
Dolk (2013) möjliggör för barn att utöva grundläggande demokratiska principer till 
exempel att rösta, att vara närvarande, att lyssna på andra och att göra sin egen röst 
hörd. Författaren förklarar begreppet barns rättigheter som innebär att barn ska ha 
inflytande i förskolan där de ska få vara med och påverka verksamheten utifrån deras 
åsikter samt att deras åsikter ska bli hörda (Dolk, 2013).  
 
Dolk (2013) menar att barn kan bli svårhanterliga när de bemöter motstånd av 
vuxna. Barn kan bli bångstyriga när de möter vuxnas motstånd i form av normer och 
normalisering (Dolk, 2013). Barns motstånd betraktas som en tillgång i utövandet av 
demokrati. Motstånd kan alltså ses som ett överordnat begrepp för delaktighet och 
inflytande (Skolverket, 2013; Dolk, 2013). Dolk (2013) diskuterar begreppet 
delaktighet som en teoretisk startpunkt för arbetet. Författaren menar att delaktighet 
används olika beroende på sammanhang. Begreppet social delaktighet används för 
individer som är exkluderade i samhället. Dessa individer får möjlighet att bli 
inkluderade genom att delta i aktiviteter som styrs av någon annan (Dolk, 2013). 
Politisk delaktighet är sammankopplat till barns rättigheter och barns rätt till att få 
sin röst hörd menar Dolk (2013). Författaren menar att politisk delaktighet används 
för att studera hur makt skapar konflikter mellan barn och vuxna i verksamheten. 
Rosén (2010) lyfter begreppet delaktighet i förskolans kontext som en möjlighet för 
barn att aktivt delta och skapa relationer samt normer för att få vara med och påverka 
de rådande ramarna i den pedagogiska verksamheten (Rosén, 2010). Dolk (2013) tar 
upp i sin avhandling att begreppet styrning, det innebär nämligen att leda eller 
bestämma. Författaren menar att styrning kan ses positivt när en vuxen styr barnet 
eller leda barnet den rätta vägen utan tvång, vilket ger barn möjlighet att vara med 
och påverka det som sker i verksamheten. Vidare diskuterar författaren att barn får 
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möjlighet att bestämma vad de vill göra i till exempel den fria leken, även bestämma 
utifrån organiserade aktiviteter (Dolk, 2013).   

 

3 Metod  
I denna del beskrivs hur vi har gått beskriva hur vi kommer gå tillväga utifrån 
rubrikerna Forskningsdesign, Urval, Procedur, dataanalys, Trovärdighet och Etiska 
övervägande. Våra val av metoder i undersökningen motiveras och argumenteras 
för.  
 
3.1 Forskningsdesign  
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ studie för vår datainsamling (Bryman, 
2011). Vår datainsamling består av åtta kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 
förskolepersonal. Semistrukturerade intervjuer ger oss möjlighet att ställa följdfrågor 
utifrån vad vi anser påverka studiens syfte och frågeställning. Intervjuer som 
metodval ger oss möjlighet att få en ökad kännedom kring respondenternas 
förhållningssätt, arbetssätt samt synsätt (Bryman, 2011).  
 
3.2 Urval 
Studien har genomförts i tre olika förskolor med åtta förskolepersonal, barnskötare 
och förskollärare. Vi har intervjuat barnskötare och förskollärare i varierade åldrar 
och med varierat antal yrkesverksamma år inom förskolan. Intervjuerna utfördes på 
våra respektive hemorter och tillhör samma kommun, förskolorna är belägna i en 
tätort. Vi valt att utgå från ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) på grund av 
studiens tidsbegränsning, därav har undersökningen skett på respektive hemorter. 
Respondenterna i vår studie representerar kommunala förskolor som arbetar med 
äldre och yngre barn. Urvalet av studiens respondenter styrdes av de som visa 
intresse för att delta.  
 
 
3.3 Procedur  
Processen påbörjades genom att utforma ett missivbrev (Bilaga 1) som omfattar 
information om vår studie och dess syfte samt tillvägagångssätt gällande 
datainsamlingen. Vi delgav missivbrevet till respondenterna och bokade tid för 
intervjuer. Vi använde oss av en intervjuguide (Bilaga 2) när vi genomförde 
semistrukturerade intervjuer.  Intervjufrågorna har vi tillsammans utformat med 
fokus på studiens syfte och frågeställningar. En del intervjufrågor hade vi kunnat föra 
ihop då det fanns likheter mellan vissa frågor. Tidsåtgången på intervjuerna 
varierade mellan 15-30 minuter. Intervjuerna har strukturerats i ordningsföljd i 
enlighet med de råd Bryman (2011) anger. Intervjuerna inleddes med inledande 
frågor respondenternas bakgrund, bland annat ålder, utbildning och antal 
yrkesverksamma år i förskolan. En del intervjuer skedde i en ostörd miljö, andra tog 
plats i en mer störande miljö. Intervjuerna spelades in i form av ljudupptagningar 
(Bryman, 2011). Detta på grund av att vi ska få möjlighet att vara närvarande och 
inflika med följdfrågor istället för att anteckna samt att vi får möjlighet att lyssna på 
samtalet flera gånger i analysarbetet. Respondenterna har underrättats om de etiska 
aspekterna och fått möjlighet att tala till punkt samt fått utrymme till betänketid 
(Bryman, 2011).  
 



                                                                       14 
 

 
3.4 Dataanalys 
Samtliga åtta semistrukturerade intervjuer har transkriberats för möjlighet till 
analys. Vi valde att transkribera respondenternas svar på frågorna ordagrant, 
därefter har vi valt ut relevant data som besvarar studiens syfte och frågeställningar 
(Bryman, 2011).  Vi har avstått från att redogöra resultatet fråga för fråga, då de flesta 
svaren är sammanhängande och går in i varandra. Intervjumallen finns dock att ta 
del av bilaga (Bilaga 2). Datainsamling från intervjuer leder oftast till ostruktuerad 
text, menar Bryman (2011). Vi har valt att först sammanställa svar från 
respondenterna för att upptäcka likheter och skillnader för att därefter presentera 
datainsamlingen (Bryman, 2011).  En undersökning där likheter och skillnader finns 
kan leder till en större variation. Det kan vara ett sätt att ta reda på hur personer som 
blir intervjuade ser ett och samma tema på flera olika sätt (Bryman, 2011).  
 
 
3.5 Trovärdighet 
 Vi har valt att utgå från fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
konfirmering (Bryman, 2011). Dessa kriterier hör till kvalitativa undersökningar och 
säkrar vår studies trovärdighet. Vi båda har diskuterat och formulerat intervjufrågor 
tillsammans där vi tar hänsyn till studiens trovärdighet. Detta för att vi båda ska 
besitta förståelse kring studiens syftet samt vad vi vill uppnå. Intervjufrågorna tog 
respondenterna del av först när intervjutillfället ägde rum, med avseende på studiens 
trovärdighet i beaktande. Vi valde att göra på detta vis för att respondenternas svar 
ska beskriva vilken kunskap de har. Med andra ord ville vi inte att de skulle ha chans 
att förbereda svar. Resultatets överförbarhet kan inte garanteras då vi endast 
genomfört undersökningen i en liten grupp. Detta medför att vi får endast en generell 
bild. Detta kan dock möjliggöra för förskolepersonal  utanför undersökningsgruppen 
att ta del av resultatet som presenteras i studien (Bryman, 2011). Studiens 
trovärdighet ökas då vi beskriver studiens alla faser och vårt tillvägagångssätt. Vi är 
medvetna om att våra egna uppfattningar omedvetet kan påverka resultatet. Likväl 
har vi strävat efter att analysera datainsamlingen med hänsyn till ett objektivt 
förhållningssätt (Bryman, 2011).  
 
 
3.6 Etiska övervägande  
De etiska överväganden har beaktats utifrån informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet  (Vetenskapsrådet, 2017). 
Informationskravet tillämpades genom missivbrev (Bilaga 1) där respondenterna fick 
information om studiens syfte samt kännedom att det var frivilligt att delta. 
Samtyckeskravet togs hänsyn till genom att tillfråga deltagare om de ville delta i 
undersökningen. Konfidentialitetskravet utfördes genom att vi tala om 
för  respondenterna att undersökningen är anonym och att ingen ges möjlighet att 
identifiera deltagarna. Nyttjandekravet tillämpades genom att deltagarna är 
medvetna om att datamaterialet kommer att raderas efter att studien publiceras i 
databasen DiVA vid Mälardalens Högskola (Vetenskapsrådet, 2017).   
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4 Resultat och analys  
I detta avsnitt presenteras resultatet samt analysen och tolkningen av vår  
datainsamling för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. I vår studie vill vi få 
en uppfattning om hur förskolepersonal arbetar med förskolans likabehandlingsplan. 
Vårt resultat baseras på intervjuer med fyra förskollärare och fyra barnskötare. Vi har 
valt att presentera resultatet genom text och citat för skapa en helhetssyn av vårt 
arbete. Vi kommer endast benämna studiens respondenter utifrån fingerade namn, 
för att skydda respondenternas identitet. Under varje rubrik följer en analys över hur 
vi tolkar resultatet med hjälp av tidigare presenterad teori och forskning.  
 
Resultatet presenteras under följande rubriker: Förskolans värdegrund och 
uppdrag, Förskolepersonals medvetenhet om likabehandlingsplan, Diskriminering 
och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan i praktiken. 
 
 
4.1 Förskolans värdegrund och uppdrag 
Resultatet visar att samtliga respondenter lägger stor vikt vid alla människors lika 
värde. De uttrycker att alla barn är lika mycket värda och ska få samma möjligheter 
samt förutsättningar. Detta innebär inte att barn ska behandlas lika utan 
verksamheten ska anpassa sig utifrån barns behov. Barn ska känna sig sedda och lika 
viktiga som andra oavsett de sju diskrimineringsgrunderna: kön, religion, etnicitet, 
annan trosuppfattning, ålder, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.  
 
Värdegrund definieras som ett levande dokument av samtliga respondenter. De 
beskriver att värdegrund handlar om att förmedla allas lika värde, empati och 
jämlikhet. Förskolläraren Josefine säger:  
       
        Värdegrund handlar om jämställdhet och hur vi bemöter varandra. Värdegrund     
        ska genomsyra hela verksamheten. Vi personal kan alltid gå tillbaka och ta stöd    
        av läroplanen om värdegrundsfrågor.             
 
Barnskötaren Alexandra säger följande: 
 
     Det är den demokratiska värdegrunden, alla föds fria och har rätt till att välja  
     vem de vill vara. Det handlar om hur man ser på människor, vilka värderingar  
     vi  har. Alla är lika värda och då är det verkligen alla.  
     Alla är olika på sitt lika värde.   
 
Det framkommer likheter kring samtliga förskolepersonal om värdegrundsarbetet 
och allas lika värde. Samtlig förskolepersonal ger uttryck för att värdegrundsarbetet 
är väsentligt för förskoleverksamheten. De är också eniga om att värdegrundsarbetet 
följs upp och utvecklas. Barns rättigheter och möjligheter ska främjas och detsamma 
gäller barns delaktighet och inflytande. Hälften av förskolepersonal beskriver 
förskolans värdegrundsarbete som ett demokratiskt uppdrag. Barnskötaren Malin 
säger följande:  
           
                 Vi är förebilder för barn, barnen tittar på oss och gör som vi gör.  
                  Det är viktigt att vara medveten om sitt förhållningssätt.  
 
 Förskolläraren Alice säger följande: 
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                 Vi behöver hela tiden påminna oss och uppdatera oss om förskolans 
                 värdegrund och det är den vi jobbar för. 
 
Flera respondenter anser att värdegrundsarbete bygger på förskolepersonals 
förhållningssätt. Vilka normer och värderingar som besitts påverkar 
värdegrundsarbetet. Fyra av fyra förskolepersonal menar att värdegrund handlar om 
barns rätt till frihet, integritet, jämställdhet mellan kön och okränkbarhet.  Samtliga 
förskolepersonal anser att gestaltning av drama uppmuntrar och uppmärksammar 
barns medvetenhet kring värdegrund. Barn får syn på hur förskolepersonal agerar 
och reagerar vilket utvecklar empati och medkänsla. Majoriteten av förskolepersonal 
anser att värdegrund handlar om att visa respekt för alla människor barn, 
vårdnadshavare och arbetskollegor. Det handlar om att vara lyhörd och respektera 
andras åsikter och tankar. Utifrån vår analys har vi  förstått att samtliga 
förskolepersonal arbetar med värdegrundsarbetet.  
 
4.1.1 Analys av förskolans värdegrund och uppdrag  
Kunskapen och medvetenheten om värdegrundsarbetet verkar inte skilja sig åt 
mellan förskolepersonalen. Vår tolkning utifrån resultatet är att samtliga 
förskolepersonal känner till och arbetar utifrån värdegrund. Beskrivningarna 
överensstämmer med vad tidigare forskning visar. Flera av respondenterna beskriver 
värdegrundsarbete som ett demokratiskt uppdrag med demokratiska värderingar 
(Skolverket, 2016; Qvarsell, 2011). Resultatet visar att flera av respondenterna lyfter 
fram förhållningssättet, normer och värderingar (Siguradottir & Einarsdottir, 2016; 
Thornberg, 2016). Några respondenter beskriver värdegrundsarbetet som en 
medvetenhet kring eget förhållningssätt. Det relaterar till Siguradottir och 
Einarsdottir (2016) som menar att värderingar kan påverka barn och 
förskoleverksamheten. Vuxna som arbetar i förskolan bör vara förebilder.  
 
Vidare beskrivs att värderingar är något som bör diskuteras med barn (Koran & Avic, 
2017; Thornberg, 2016). Likabehandlingsarbetet handlar till stor del om 
värdegrunden vilket framgår i förskolans styrdokument. Värdegrund ska därför 
genomsyra verksamheten och förmedla allas lika värde (Rosén, 2010). I relation till 
vad tidigare forskning visar uttrycker en del respondenter detta. Barns lika värde 
respekteras med hänsyn till förskolans värdegrund samt demokratiska värderingar 
(Skolverket, 2016). Colnerud (2004) diskuterar förskolepersonals inflytande och 
påverkan över egna värden. Förskolepersonal överför egna värderingar till barn. Vi 
tolkar detta som att värdegrund är individuell vilket har en stor betydelse för 
individen (Colnerud, 2004).    
 
Samtlig förskolepersonal beskriver att arbetet med värdegrund bör genomsyra 
verksamheten genom dokumentation, utvärdering och uppföljning (Colnerud, 2004). 
Colnerud (2004) uttrycker att värdegrundsarbete inte är ett projekt utan det är något 
som förskolan ska arbeta  med kontinuerligt. Författaren menar att 
värdegrundsarbete ska genomsyra och vara en del av verksamheten (Colnerud, 
2004). Majoriteten av respondenterna beskriver värdegrundsarbete som respekt för 
barn, vårdnadshavare och kollegor (Skolverket, 2016). Vidare beskriver 
respondenterna att de sju diskrimineringsgrunderna är viktiga att arbeta utifrån och 
att barn ska känna sig viktiga, sedda och respekterade (SFS 2008:567). Utifrån 
resultatet tolkar vi att samtliga förskolepersonal visar kännedom om att värdegrund 
återfinns i förskolans läroplan. Respondenterna hänvisar till läroplanen vid samtal 
om värdegrundsarbete. Under ett flertal tillfällen svarar respondenterna: ”Det står till 
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exempel i läroplanen”.  
 
All förskolepersonal poängterar gestaltning av drama som en viktig del i 
värdegrundsarbetet. I relation till vår studie lyfts detta av Sigurdottir och Einarsdottir 
(2016) som menar att förskolan förmedlar värderingar som att inte slåss, visa empati 
och medkänsla för alla. I resultatet framkommer det även att förskolepersonal är 
medveten om förskolans värderingar till exempel att inte slåss, kränka andra och visa 
empati. Detta synliggörs enligt förskolepersonals beskrivningar genom drama och 
gestaltning. Förskolepersonal beskriver att gestaltning av drama utökar barns 
förståelse för förskolans värderingar. Majoriteten av förskolepersonal lyfter barns 
rättigheter och möjligheter samt att det ska främjas (Unicef, 2009; Skolverket, 2016). 
Förskolepersonal lyfter att alla barn ska inte behandlas lika utan få samma 
förutsättningar utifrån behov. Utifrån vår tolkning tyder detta på att förskolepersonal 
är medvetna om att när barn behandlas exakt lika kan detta handla om indirekt 
diskriminering (DO, 2015). Indirekt diskriminering leder till att barn kan behandlas 
orättvist eller missgynnas på grund av olika bestämmelser (DO,2015).  
 
4.2 Förskolepersonals medvetenhet om likabehandlingsplan 
När det kommer till frågan om hur förskolepersonal arbetar med likabehandlingsplan 
i förskolan är samtliga överens om att likabehandlingsarbete ska genomsyra hela 
verksamheten. Barnskötaren Åsa säger följande:  
 
        Likabehandling för mig är att säkerställa att ingen blir kränkt eller illa 
          behandlat oavsett vem det är, ett likvärdigt bemötande.  
                
Likabehandlingsplan beskrivs som ett levande verktyg av samtliga respondenter. En 
av respondenterna menar att likabehandlingsplan hålls levande genom ständig 
dokumentation och utvärdering. Förskolläraren Alice säger följande: 
 
           Likabehandlingsplan sker på många olika nivåer, men det är ett ständigt pågående  
           arbete i vardagen. Det är en färskvara som hela tiden behöver diskuteras och     
           utvärderas för att hållas levande i vardagen.  
 
Fyra av respondenterna arbetar med en plan som kallas för plan mot diskriminering 
och kränkande behandling.  Planen är framtagen utifrån kränkningar mellan barn 
och barn eller mellan förskolepersonal och barn. Syftet med planen är att öka en 
medvetenhet kring vad en kränkande behandling innebär samt genomföra en plan för 
att arbeta emot och förebygga kränkningar. Två av respondenterna beskriver arbetet 
med husmodell. Förskolläraren Sara säger:  
                  
            Vi arbetar med husmodellen där vi tittar i rummen, vad händer i det här  
             rummet? Vart kan det förekomma kränkningar? Hur arbetar vi för att  
             motverka uppkomst av kränkningar i olika rum?  
 
Tre förskolepersonal som arbetar i samma förskola beskriver likabehandlingsplan 
som en prioritering i verksamheten. I dagsläget förnyas likabehandlingsplan på 
grund av byte av förskolechef. Respondenterna arbetar med duomodellen, där 
mindre grupper träffas och går igenom bland annat likabehandlingsarbete. Hälften 
av förskolepersonalen har en likabehandlingsgrupp, där en förskolepersonal är 
representant. I gruppen diskuteras normer, var verksamheten befinner sig och hur 
verksamheten kan utvecklas. Samtlig respondenter arbetar med 
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likabehandlingsplan under reflektionsmöte med arbetslaget. Under reflektionsmöten 
diskuteras läroplansmål och den lokala verksamhetsplan.  
 
Alla respondenter har i ansvar att likabehandlingsplan genomförs i verksamheten. 
Huvudansvaret ligger hos förskolechefen som ansvarar för att det finns en plan och 
att den följs. Förskolläraren Pia säger:  
       
           Den högsta ansvariga är ju vår förskolechef som har gett oss den här planen.  
           Vi förskolepersonal har ett stort ansvar för att det ska bedrivas.  
 
De flesta av respondenterna menar att alla har ett ansvar gällande arbete med 
likabehandlingsplan. Huvudansvaret, som tidigare nämnts, ligger hos förskolechefen, 
men alla har ett eget ansvar, menar respondenterna. Förskolläraren Sara beskriver 
följande:  
 
        Alla som jobbar och medverkar har ett ansvar att känna till och arbeta 

              utifrån likabehandlingsplan. Det gäller extra personal, kökspersonal och trainpersonal.  
 

Barnskötaren Isabelle beskriver likabehandlingsplan som allas ansvar utöver 
förskolechefen. Isabelle säger följande: 

     
        I dagsläget finns det många som jobbar i verksamheten. Alla måste veta     
         innebörden med likabehandlingsplan. Det är allas ansvar att ta till sig.  

 
Barnskötaren Alexandra beskriver att en del av likabehandlingsarbete handlar om en 
samverkan  med hemmet. Där vårdnadshavare får en inblick i hur förskolan arbetar 
med  likabehandlingsplan i verksamheten. Det är även viktigt att vårdnadshavare har 
kännedom kring vad en likabehandlingsplan är menar barnskötaren Alexandra. 
Barnskötaren säger följande:  
            
          Vi försöker involvera föräldrar så mycket det bara går. Vi försöker berätta för          
           föräldrar vilka värderingar förskolan har, för att enklare kunna samarbeta med     
           hemmet. Det är viktigt att föräldrar vet vad likabehandlingsplan är.  

 
Samtliga respondenter menar att det finns en tidsbrist gällande arbetet med 
likabehandlingsplan. Majoriteten upplever att arbetslaget inte hinner dokumentera 
och utvärdera. Barnskötaren Malin säger följande: 
  
              Ibland hinner vi inte gå iväg och dokumentera eller diskutera  
              på grund av att det händer så mycket. Vi kan ju inte lämna barngruppen. 
 
Majoriteten av respondenterna anser att likabehandlingsplanen ska hållas levande i 
verksamheten. Dock nämner hälften av respondenterna att likabehandlingsplanen 
kan vara svår att tillämpa. Flera respondenter uttrycker att det borde finnas en 
förkortad version, en mer lättillgänglig som är till för alla. Respondenterna beskriver 
att de arbetar med likabehandlingsplanen i likabehandlingsgrupper och under 
reflektionsmöten. Respondenterna menar att diskussioner, samtal och utvärdering 
leder till att likabehandlingsplanen utvecklar verksamheten. Samtlig förskolepersonal 
beskriver att det är viktigt att alla känner till likabehandlingsplanen.  
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4.2.1 Analys av förskolepersonals medvetenhet om likabehandlingsplan 
Vår studie visar att förskolepersonal värdesätter likabehandlingsplanen. Samtlig 
respondenter beskriver att den ska hållas levande. Detta genom kontinuerligt 
dokumentera och utvärdera verksamheten (Alvestad & Sheridan, 2015). Alvestad och 
Sheridan (2015) uttrycker att verksamhetens kvalité höjs när dokumentation 
tillämpas. Majoriteten av respondenterna beskriver att huvudansvaret för ett 
utformande av likabehandlingsplanen ligger hos förskolechefen. Detta svar 
genomsyrar samtliga respondenters beskrivning kring vem som har ansvar  för att 
det ska finnas en sådan plan. Vi tolkar detta som att förskolechefen har makt över 
likabehandlingsplanen vilket leder till en styrning (Dolk, 2013; Skolverket, 2013). 
Verksam personal har inte lika stor möjlighet att påverka innehållet. Dock nämner 
alla respondenter att alla har ett ansvar att följa likabehandlingsplan.  
 
Alla respondenter uttrycker tidsbrist som ett problemområde. Förskolepersonal 
anser att tidsbrist påverkar likabehandlingsarbetet. Personalen på förskolan hinner 
inte dokumentera och utvärdera verksamheten på grund av tidsbrist. I relation till 
vår studie lyfter Alvestad och Sheridan (2015) tidsbrist som ett problem 
sammankopplat med uppföljning av likabehandlingsarbetet. Likabehandlingsplan 
synliggör riktlinjer och värden som förskoleverksamheten bör förhålla sig till. Hälften 
av respondenterna uttrycker att arbetet med likabehandlingsplanen är svår och 
omfattande. Likabehandlingsarbetet bör ses som ett kontinuerligt arbete och inte ett 
projekt (Colnerud, 2004; Skolverket, 2013). Detta kan bidra till att 
likabehandlingsplanen inte synliggörs i verksamheten. Det är viktigt att inkludera 
alla i likabehandlingsplan, för att synliggöra och främja barns likvärdiga rättigheter 
(Skolverket, 2014; Unicef, 2009). Vår studie visar att det finns ett önskemål att ta 
fram en kortare och genomarbetad likabehandlingsplan, som är lättillgänglig och 
som sammanfattar det väsentliga som likabehandlingsplan tar upp. Detta kan bidra 
till att alla som arbetar i förskolan känner till likabehandlingsarbetet och det 
synliggörs i det dagliga arbetet. Nyanställd personal inkluderas och 
likabehandlingsplan får större utrymme i verksamheten. Under intervjuerna framgår 
att vissa förskolepersonal arbetar med att involvera vårdnadshavare i arbete med 
likabehandlingsplan. Respondenten beskriver att det är viktigt att vårdnadshavare 
har kännedom kring likabehandlingsarbetet i verksamheten (Skolverket, 2013). Där 
båda parterna kan utbyta information kring likabehandlingsarbete. Värderingar, 
riktlinjer, mål och normer synliggörs i kontakt med vårdnadshavare. Detta synliggörs 
även i samband med diskussioner och samtal i arbetslaget bland annat under 
reflektionsmöten. Samtliga respondenter diskuterar likabehandlingsarbete under 
reflektionsmöten. En del förskolepersonal berättar att på förskolan har 
likabehandlingsgrupper som har ansvaret för arbetet med likabehandlingsplanen för 
hur varje avdelning ska arbeta. Respondenterna som har likabehandlingsgrupper 
beskriver att situationer diskuteras, följs upp och utvärderas vid dessa möten. 
Förskolläraren Josefine berättar att i likabehandlingsgrupper bedöms aldrig barn 
utan beteenden.  Vidare berättar förskolläraren att beteenden kan bero på olika 
faktorer, om det uppstått en situation i hemmet som påverkar barnet. Detta tyder på 
att relation och kontakt med vårdnadshavare är väsentligt. Där förskolepersonal 
utifrån beskrivningar från hemmet och förskolan kan skapa en helhetsbild (Qvarsell, 
2011).  
 
4.3 Diskriminering och kränkande behandling 
När det kommer till hur förskolepersonal arbetar mot diskriminering och kränkande 
behandling, är samtliga respondenter överens om att förskolepersonal bör vara 
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närvarande och tillgänglig. Barnskötaren Alexandra säger följande: 
 
             För att motverka kränkande behandling är det viktigt att man finns 
             med överallt att man tar upp och pratar med barnen när saker händer. 
 
Samtliga respondenter menar att förebyggande av diskriminering och kränkande 
behandling uppstår via samtal och dialoger. Diskriminering och kränkande 
behandling är svåra att hantera och bemöta. Förskolläraren Josefine säger följande: 
  
                Diskriminering och kränkande behandling är svåra att möta. 
                Det kan förekomma  överallt, men i barngruppen är det inte lika  
                lätt att se vad som händer.  
 
Hälften av respondenterna anser att det är viktigt att hjälpa barn sätta ord på 
känslor, tankar och funderingar. Resterande menar att indelning i mindre grupper 
kan motverka diskriminering och kränkande behandling. Mindre grupper medför att 
förskolepersonal lättare får syn på vad som sker i barngruppen. Förskolläraren Sara 
säger följande:  
      
                   Vi har 22 barn och varje förskolepersonal har 7 barn, det blir lättare för      
                   förskolepersonalen att känna igen sin grupp och få syn på vad som händer  
                   med 7 barn istället för 22 barn.   
 
Alla respondenter arbetar med Stopp, där barn får möjlighet att sätta egna gränser 
och säga ifrån när det känns mindre bra. Detta menar förskolepersonalen hjälper 
barn att säga nej eller hjälper barn som har svårt att sätta ord på sina känslor. 
Förskolepersonalen beskriver att de arbetar med Stopp på olika sätt, men att den är 
tillämpad av alla det vill säga förskolepersonal. Resterande anser att stopphanden 
motverkar maktpositionen som verksamma förskolepersonal har. Förskolläraren Pia 
säger följande:  
 
                  Vi försöker använda oss av stopphanden istället för att stå över barnen 
                   och tillrättavisa och skälla.  
 
Samtliga respondenter diskuterar att sagor och barnlitteratur kan bidra till att vidga 
barns normer samt värderingar. Förskolepersonal kan enklare uttrycka om det 
förekommer diskriminering och kränkande i berättelserna. Detta genom att barn kan 
relatera till karaktärer i sagor. Respondenterna menar att olika frågor och ämnen kan 
lyftas upp under sagoläsning till exempel hur man är en bra kompis, utanförskap, 
gemenskap och känslor. Hälften av respondenterna menar att det är viktigt att 
synliggöra hur barn känner sig. Förskolläraren Malin säger följande: 
 
                      Ser du att din kompis blev ledsen? Det kommer tårar.  
                        Vad kan vi göra så hen blir glad igen?  
 
Under intervjuerna diskuterar respondenterna att arbetslaget har en stor inverkan 
över arbetet mot diskriminering. Genom att diskutera när och hur förskolepersonal 
bör agera. Respondenterna menar att det är viktigt att se över verksamheten som 
helhet, om det förekommer kränkningar och vad som kan göras. Tre respondenter 
nämner att miljön har en stor påverkansfaktor över diskriminering och kränkande 
behandling. Respondenterna menar att det är viktigt att se över miljöns utformning, 
vad som behöver tillföras eller vad som kan tas bort.  En utav dessa tre respondenter 
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beskriver att det kan förekomma diskriminering beroende på miljön och vilka 
material som erbjuds där. Två respondenter diskuterar att det är viktigt att vara 
påläst och uppdaterad. Respondenterna menar att det är viktigt att känna till vad en 
diskriminering är och detsamma gäller kränkningar.  
 
4.3.1 Analys av diskriminering och kränkande behandling  
Vår studie visar att förskolepersonal är medvetna om vikten av att arbete mot 
diskriminering och kränkande behandling. Samtliga respondenter uttrycker att det är 
viktigt att förskolepersonal är närvarande. Detta utifrån vår tolkning innebär att 
förskolepersonal är medvetna om att diskriminering och kränkande behandling inte 
ska förekomma. Lagarna diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) 
hävdar att verksamheten inte ska tillåta att diskriminering och kränkande behandling 
uppstår. Läroplanen hävdar att förskolan ska arbeta aktivt med att förebygga 
diskriminering och kränkande behandling (Skolverket, 2016).  Rosen (2010) skriver 
att för att kunna förebygga kränkande behandling och diskriminering är personalens 
medvetenhet viktig. En handling medvetet eller omedvetet kan framkalla en känsla 
av diskriminering. Alla respondenter diskuterar att diskriminering och kränkande 
behandling kan vara svårt att bemöta och hantera. Respondenterna menar att det är 
viktigt att förstå innebörden av begreppen för att kunna arbeta mot och förebygga 
uppkomst av diskriminering och kränkande behandling.  
 
Alla respondenter diskuterar miljöns betydelse för att arbeta mot diskriminering och 
kränkande behandling. Respondenterna menar att det handlar om att se över hur 
verksamheten är utformad. Var kan det uppstå kränkningar och vad kan arbetslaget 
göra. Miljön påverkas av normer och värden därför är det viktigt att förskolepersonal 
är  närvarande och tillgängliga (Söderström & Löfdahl Hultman, 2016). 
Respondenterna lyfter fram sagoläsning som ett bra sätt att arbeta med 
diskriminering och kränkande behandling. Sagoläsning beskrivs av respondenterna 
som ett sätt att arbeta med som leder till samtal kring olikheter, utanförskap och 
gemenskap i förskolan. Rosén (2010) berättar vidare att sagoböcker, lekar och sånger 
kan användas medvetet för att ge ett budskap till barnen. Respondenterna menar 
sammanfattningsvis att förskolepersonals närvaro minskar uppkomsten av  
diskriminering och kränkande behandling. Det är viktigt att förskolepersonal 
observerar vad som sker i verksamheten även i barns lek (Acar, Hong & Wus, 2017; 
Jonsdottir, 2007).   
 
4.4 Likabehandlingsplan i praktiken  
När det kommer till frågan om hur likabehandlingsplan används i praktiken, visar 
resultatet att samtliga förskollärare är överens om att diskussioner under 
reflektionsmöten uppmuntrar likabehandlingsplan i det dagliga arbetet. Under 
reflektionsmötet diskuteras likabehandlingsarbetet. Förskolläraren Åsa säger 
följande: 
      
                Vilka barn behöver mer stöd just nu? Det kan ju skifta och vad behöver 
                de här barnen för stöd just nu? Då blir det ju att man hela tiden utgå från    
                likabehandlingsarbetet.  
 
Flera förskolepersonal beskriver likabehandlingsarbetet som särskilt viktigt utifrån 
förskolans värdegrundsarbete och demokratiska värderingar. Respondenterna menar 
att barns inflytande och demokrati är viktiga områden vid likabehandlingsarbete. Det 
är viktigt att prioritera att barn får komma till tals. Resterande respondenter belyser 
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barnintervjuer som en del av likabehandlingsarbetet eftersom det ger möjlighet för 
barnen att ha inflytande och delaktighet samt att deras intresse lyfts. Förskolläraren 
Pia säger följande: 
     
                  Vi använder oss av barnintervjuer och då har vi sammanställt lite frågor  
                  om barn har kompisar, hur det känns att vara i förskolan, vill du/ni komma  
                  till förskolan.  
 
Hälften av respondenterna nämner att det är viktigt att stödja barn i leken. 
Förskolläraren Malin säger följande:  
   
                   Vi tänker på alla barn som behöver extra stöd som att ha en vuxen vid  
                   sin sida vid lek stöd. En del barn kan ha svårt med roll lekar. Andra kan 
                   hamna utanför och då är det viktigt att vi stödjer barn med lek signaler.  
 
Resterande respondenter belyser bild-och stödtecken som hjälpmedel i praktiken vid 
inkludering. Respondenterna menar att bild-och stödtecken kan tillämpas i det 
vardagliga arbetet. Barn som behöver extra stöd får den möjligheten också genom att 
det neutraliseras då det tillämpas av alla. Barn blir inte utpekade och fokus hamnar 
inte på de barn som behöver stöd. ”Det blir ett arbetssätt för alla” säger 
Förskolläraren Sara.  
 
Samtliga respondenter menar att aktiviteter bör anpassas utifrån barns nivå för att 
utgå från likabehandlingsarbetet. Aktiviteterna bör vara utformande så alla kan delta 
och skapa en gemenskap. Barnskötaren Isabelle säger följande: 
  
                Vi inkluderar alla barn utifrån likabehandlingsplan genom att   
                  hela tiden tänka på att det ska vara på barns nivå så att alla kan vara med.     
                  Samtidigt kunna utmana de barn som behöver mer.  
             
Hälften av respondenterna beskriver att likabehandlingsarbetet i det dagliga arbetet 
utgår från kompisböcker framtagna av FN:s barnkonvention. Böckerna tar upp 
viktiga områden för att lyfta likabehandlingsarbetet. Förskolläraren Sara säger 
följande:  
    
                  Det handlar om hur man är en bra kompis, hur man känner när någon sagt något    
                  dumt. Att man pratar om känslor. konflikter uppstår kan man läsa böckerna.  
                  Böckerna kan användas som stöd och vi utgår från de i det dagliga arbetet.  
 
 

Respondenterna berättar att likabehandlingsarbete handlar om att sätta ord på barns 
känslor. Att kunna prata om känslor tillsammans med barn kan hjälpa barn att 
uttrycka sig och sätta ord på tankar, känslor och åsikter menar respondenterna. 
Respondenterna diskuterar att rollspel kan vara ett sätt att belysa barns känslor. Barn 
får ett annat perspektiv när de ser vuxna utföra samma situation. Det blir en tydlighet 
för barn kring att alla tycker och känner olika. Barnskötaren Alexandra säger 
följande: 
 
                    När det uppstår konflikter mellan barn eller att någon blir ledsen 
                    kan drama och rollspel komma till nytta. Vi som arbetar använder då rollspel  
                    för att barn får se situationen uppspelad av förskolepersonal.  
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Samtliga respondenter diskuterar förskolepersonals förhållningssätt som ett viktigt 
område vid arbete av likabehandlingsarbete. Respondenterna menar att 
förskolepersonal bör vara medvetna om vilka normer och värderingar som innehas. 
Detta för att förskolepersonal är förebilder för barn. Barn tittar på vuxna och 
imiterar, menar förskolläraren Sara. Respondenterna beskriver att 
likabehandlingsarbete handlar om att tänka normkritiskt. Det vill säga utmana egna 
normer, värderingar och arbetssätt. Respondenterna menar att 
likabehandlingsarbete i praktiken handlar om att ständigt utmana sig själv och sin 
yrkesroll.  
 
4.4.1 Analys av likabehandlingsplan i praktiken  
Vår studie visar att förskolepersonal är medvetna om likabehandlingsplan i det 
vardagliga arbetet. Samtliga förskolepersonal visar kännedom om att diskussioner 
kring likabehandlingsplan är viktiga. Skolverket (2014) poängterar att 
kommunikation kring det som görs i verksamheten samt varför är betydelsefullt. 
Flera respondenter  poängterar barnintervjuer som ett arbetsverktyg i arbetet med 
likabehandlingsplan. Barnintervjuer leder till att förskolepersonal och verksamheten 
får en inblick över barnens trivsel (Skolverket, 2014). En del förskolepersonal lyfter i 
studien att barns inflytande och demokrati är viktigt vid likabehandlingsarbete  
(Skolverket, 2016; Qvarsell, 2011).  
 
Respondenterna beskriver att det är viktigt att anpassa aktiviteterna för alla barn. Det 
kan relateras till Jonsdottir (2007) som menar att inkludering av alla barn leder till 
förebyggande av utanförskap och exkludering i förskolan. Respondenterna menar att 
barn som har svårigheter att förstå lekregler kan uteslutas ur barngruppen. Det är 
viktigt att erbjuda barn stöd eller lekstöd, för att inkludera alla barn. En närvarande 
vuxen i barns lek ökar tryggheten och utvecklar kamratrelationer (Coelho, Torres, 
Fernandes & Santos, 2017). Vår tolkning av detta är att ingen av dessa respondenter 
lyfter att barn kan störas när förskolepersonal medverkar i en lek eller pågående lek, 
vilket påpekas av Acar, Hong och Wus (2017). Detta kan medföra att barn känner sig 
otrygga och att leken avbryts utifrån vår tolkning. I barngruppen kan det förekomma 
olika typer av exkludering och utanförskap. Franger, Frankel och Hazen (2012) 
diskuterar fyra metoder: Mild exkludering, omild exkludering, ignorerad exkludering 
och planerad exkludering. Respondenterna diskuterar hur barn kan inkluderas i 
verksamheten, dels genom aktiviteter dels genom bild- och stödtecken. Palla (2011) 
menar att förskolan ska erbjuda alla barn samma möjligheter och förutsättningar. 
Utifrån vår tolkning stämmer detta överens med respondenternas svar. När bild-och 
stödtecken används för alla i barngruppen arbetar verksamheten mot mobbning, 
diskriminering och kränkande behandling. 
 
Förhållningssätt är ett område som alla respondenter diskuterar. Förskolepersonalen 
menar att det är viktigt att fundera över sitt förhållningssätt och sina normer samt 
värderingar (Palla, 2011; Skolverket, 2016). Respondenterna menar att det är viktigt 
att vara normkritisk och lyfta normer som genomsyrar samhället samt förskolan 
(Bromseth, 2010; Dolk, 2013). Förskolepersonalen uttrycker att normer är viktigt att 
ha i beaktande (Bartholdsson, 2007; Rosén, 2007). Normer och värderingar kan vara 
svårt att förändra då mycket är medfött och påverkas av uppväxt, bakgrund och 
samhället (Söderström & Löfdahl Hultman, 2016).  
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4.5 Resultatsammanfattning 
Samtliga respondenter uttrycker vikten av att värdegrundsarbete ska genomsyra hela 
verksamheten. Respondenterna poängterar att alla barn inte ska behandlas lika. 
Dock är alla barn lika mycket värda och ska ha samma möjligheter samt 
förutsättningar. Värdegrunden bör hållas levande genom att vara medveten kring 
vilka värderingar och normer förskolepersonal har. Respondenterna anser att 
värdegrunden utvecklar jämställdhet, empati och respekt. Förskolepersonal har ett 
demokratiskt uppdrag utifrån styrdokument och förskolans läroplan.  
 
Samtliga respondenter uttrycker att en likabehandlingsplan ska hållas levande. Detta 
genom kontinuerlig dokumentation och utvärdering. Som i sin tur leder till ett 
kvalitetsökande i verksamheten. Huvudansvaret i enlighet med respondenterna är 
förskolechefen men alla har ett eget ansvar i arbetslaget att följa 
likabehandlingsplanen. Hälften av respondenterna arbetar med en framtagen plan 
som kallas för Planen mot diskriminera och kränkande behandling. Planen utökar en 
medvetenhet hos förskolepersonal kring innebörden av diskriminering och 
kränkande behandling. Samtliga respondenter påpekar tidsbrist som ett 
utvecklingsområde vilket kan påverka likabehandlingsarbetet. Förskolepersonal 
hinner inte dokumentera och utvärdera verksamheten vilket kan försämra förskolans 
kvalité samt likabehandlingsarbetet. Hälften av respondenterna lyfter att 
likabehandlingsplanen är svår och omfattande och förslår att utveckla 
likabehandlingsplanen till en kortare version. Detta för att inkludera alla verksamma 
personal i verksamheten men även sammanfatta det väsentliga som tas upp.  
 
Respondenterna fokuserar på arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. 
Samtliga respondenter är eniga om att det är viktigt att förskolepersonal är 
närvarande och tillgängliga. Respondenterna belyser miljöns betydelse i arbetet mot 
diskriminering och kränkande behandling. Miljön och material påverkar normer och 
värderingar som både förskolepersonal samt barn innehar. Respondenterna 
diskuterar att förskolepersonals närvaro även bör finns i barns lek. Intervjuerna visar 
att kommunikation, diskussion och samtal är mycket viktigt för 
likabehandlingsarbetet. Flera respondenter arbetar med barnintervjuer för att 
synliggöra barns delaktighet och inflytande i förskolan. Alla respondenter menar att 
aktiviteter ska anpassas för alla barn, detta för att motverka kränkning och 
diskriminering men även utanförskap. Respondenterna diskuterar att en del barn 
kan behöva stöd i leken, vilket återigen handlar om en närvarande förskolepersonal. 
Vidare diskuterar respondenterna att förskolepersonals förhållningssätt, normer och 
värderingar påverkar likabehandlingsarbetet samt verksamheten. Enligt 
respondenterna är det viktigt att förskolepersonal är normkritiska samt lyfta normer 
och värderingar. Detta kan medföra svårigheter i det dagliga arbetet då 
förskolepersonal är olika som individer. Detta tyder på att gemenskap och samsyn i 
arbetslaget är väsentligt för likabehandlingsarbetet.  
 
En ökad medvetenhet och kunskap kring likabehandlingsarbetet sker främst under 
reflektionsmöte, APT eller likabehandlingsgrupper menar respondenterna. Detta 
medför att förskolepersonal gemensamt hittar metoder för att lyfta rättigheter och 
behov. Det skiljer sig åt på förskolor, vissa har likabehandlingsgrupper medan andra 
inte har det. Detta innebär att det finns skillnader i förhållningssätt, då en del 
förskolepersonal har mer kännedom och kunskap kring likabehandlingsplan medan 
andra möjligtvis saknar.   
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5. Diskussion 
Slutligen presenterar vi diskussionsdelen under rubrikerna: Metoddiskussion, 
Resultatdiskussion, Slutsats, Studiens relevans för framtida yrkesroll samt Förslag 
till fortsatt forskning. Under Metoddiskussion diskuterar vi studiens resultat samt 
kritiserar metodval. Under rubriken Resultatdiskussion diskuterar vi resultatet 
utifrån vårt syfte och frågeställningar. Avslutningsvis redovisar vi vår slutsats, 
studiens relevans för framtida yrkesroll samt fortsatt forskning.  
 
5.1 Metoddiskussion 
Syftet med vår studie som tidigare nämnts, är att undersöka hur förskolepersonal i 
några förskolor arbetar och uppfattar likabehandlingsarbete. Vi valde intervju som 
metodval och vi valde att intervjua åtta förskolepersonal i tre olika förskolor. Detta 
medförde en fördjupad kunskap och förståelse genom att vi använde oss av 
följdfrågor och respondenterna förtydligade sina svar med hjälp av konkreta exempel 
(Bryman, 2011). Under intervjuerna var vi båda närvarande vilket var en fördel för 
vår analys av det insamlade materialet. Detta för att vi fick båda ta del av 
respondenternas svar och olika faktorer som har en betydelse till exempel 
kroppsspråk (Bryman, 2011).  
 
Vår studies trovärdighet har utökats med hjälp av Brymans (2011) fyra kriterier: 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Vi utforma intervjufrågor 
tillsammans för att få förståelse för studiens syfte, vilket ökar studiens trovärdighet. 
Respondenterna fick inte intervjufrågorna i förhand utan när intervjutillfället tog 
plats. Anledningen till detta var att respondenterna ska delge oss de kunskaper och 
erfarenheter de besitter. Bearbetning av resultatet har skett både muntligt och 
skriftligt genom transkribering, vilket förtydligat likheter respektive skillnader 
mellan respondenternas svar. Överförbarheten i vår studie kan inte säkerhetsställa på 
grund av få deltagare i undersökningen. Det presenterade resultatet kan dock 
förskolepersonal ta del av. Vi har kommit till insikt om att våra värderingar och 
uppfattning kan påverka resultatet omedvetet, det vill säga konfirmering.  
 
Ett utökande av metodvalet hade möjligen medfört förbättringar av vår studie. 
Observationer eller enkätstudier hade och kunnat leda till ett fördjupat perspektiv på 
studien. Observationer hade medfört ytterligare kunskap och inblick i hur 
förskolepersonal arbetar med likabehandlingsplan i det dagliga arbetet. En 
enkätstudie hade också kunnat bidrag till mer trovärdighet till studien. Vissa 
intervjuer tog plats i en störande miljö vilket medförde att både vi och respondenten 
tappade fokus vid ett par tillfällen. Vi kunde ha poängterat detta i vårt missivbrev så 
att respondenterna är medvetna om den informationen och att miljöns utformning 
kan påverka intervjuerna. 
 
5.2 Resultatdiskussion 
Studiens syfte och frågeställningar uppfylls genom undersökningen av hur 
förskolepersonal beskriver värdegrundsarbetet i förskolan, medvetenhet kring 
likabehandlingsplan samt hur de föreställer sig att det kommer till uttryck i 
praktiken. Resultatdiskussion kommer att presenteras utifrån våra frågeställningar i 
förhållande till forskningsbakgrund och teori.  
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5.2.1 Normkritiskt arbetssätt i förskolan 
Vår studie inspireras av ett normkritiskt synsätt som utgår från att normer, makt och 
kunskapssyn påverkar likabehandlingsarbetet. Det normkritiska perspektivet arbetar 
mot diskriminering och kränkande behandling (Dolk, 2015). Läroplanen för 
förskolan uttrycker att normer och värden handlar om att förskolan bidrar till 
demokratiska värderingar som samhället ger uttryck för (Skolverket, 2016). I relation 
till studiens resultat definierar respondenterna värdegrundsarbete på olika sätt. En 
del förskolepersonal beskriver värdegrundsarbetet som ett demokratiskt uppdrag 
(Rosén, 2010), medan andra lyfter fram vikten av förhållningssätt, normer och 
värderingar (Dolk, 2013). Det kan sammankopplas med Bromseth (2010) som menar 
att normer bör synliggöras och ifrågasättas. Samtliga respondenter hänvisar till 
förskolans läroplan i arbete med värdegrund. Vidare framkom av resultatet  att 
förskolepersonal som hade svårigheter att beskriva värdegrundsarbetet ofta beskrev 
med hjälp av konkreta exempel. Detta kan tyda på att en del förskolepersonal 
möjligtvis saknar kunskap. Samtliga respondenter menar att drama är ett viktigt 
verktyg i värdegrundsarbetet.  Genom att drama ökar barns medvetenhet kring allas 
lika värde. Barn sätter sig in i andras perspektiv och får nya infallsvinklar på 
situationer samt händelser. Det relaterar vi till Sigurdottir och Einarsdottir (2016) 
som menar att förskolan har i uppdrag att förmedla värderingar och arbeta med allas 
lika värde.  
 
Samtliga respondenter benämner de sju diskrimineringsgrunderna vid arbete med 
likabehandlingsplan. Detta kan vara problematiskt eftersom det kan öka utsatthet 
hos individer som frångår det som anses vara ”normalt”, vilket påpekas av Bromseth 
(2010). Förebyggande av diskriminering och kränkande behandling kan ske utifrån 
detta arbetssätt. Bromseth (2010) anser att ett normkritiskt arbetssätt utmanar 
rådande normer och maktstrukturer. Förskolepersonal förväntas vara förebilder för 
barn vilken förskollärarna i studien lyfter fram. Förskolepersonal behöver vara 
medvetna kring vilka normer de besitter samt hur de förmedlar normer och 
värderingar till barnen. Detta bekräftar Bromseth (2010) och Rosén (2010) som 
menar att förskolepersonal bör ifrågasätta och vara självkritiska. Normalisering 
synliggörs när en medvetenhet och kunskap finns kring vad makt, normer och 
diskriminering innebär. Förskolepersonal behöver diskutera i arbetslaget vilka 
normer som finns för att undvika att föra över de till barnen (Rosén, 2010). 
Förskolepersonal behöver synliggöra egna värderingar, till exempel hur barn tilltalas 
och använda namn istället för kön. Detta innebär att förskolepersonal behöver vara 
medvetna om egna värderingar kring könsroller. Normer och värderingar kan även 
handla om att inte fokusera på barns ålder på grund av att diskriminering kan uppstå 
det vill säga åldersdiskriminering (Bromseth, 2010; Dolk, 2013). Förskolepersonal 
kan möjligtvis förvänta sig att barn kan något specifikt på grund av sin ålder. I 
självaverket handlar det om att förskolepersonal ska fokusera på barns intresse. 
Studiens resultat påvisar en viss omedvetenhet kring förhållningssätt samt 
yrkesrollens påverkan på barns delaktighet och inflytande. Flera av respondenter 
beskriver värdegrundsarbetet som normer och värderingar, vilket i sin tur bekräftar 
det normkritiska perspektivet (Bromseth, 2010). Vidare framkommer det att 
likabehandlingsplan är svår och omfattande, vilket kan ses som ett problemområde. 
Utifrån respondenternas svar tolkar vi det som att flera av dem skulle vilja att 
likabehandlingsplanen ska vara lättillgänglig eller sammanfatta viktiga områden. 
Detta för att inkludera alla verksamma förskolepersonal, studenter, elever och 
vikarier (Skolverket, 2014).  Under intervjuerna framkommer det att vissa 
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respondenter arbetar mycket med att involvera vårdnadshavare. Vårdnadshavare har 
en stor betydelse i arbetet med likabehandlingsplan (Skolverket, 2013; Qvarsell, 
2011). I relation till normkritisk arbetssätt är det viktigt att involvera alla i 
likabehandlingsarbete. Detta för att skapa samhörighet och gemenskap (Skolverket, 
2013). Förskolepersonal som upplever sig mindre involverade i verksamheten kan 
uppleva en känsla av utanförskap eller exkludering (Dolk, 2013). Det normkritiska 
perspektivet kan enligt vår tolkning bidra till en förståelse av likabehandlingsarbete 
samt värdegrundsarbetet. Därför är det mycket viktigt att utbilda personal och införa 
ett gemensamt synsätt på värdegrund. Det kan leda till en utökad förståelse för 
innebörden av en likabehandlingsplan. 
 
Normer och värderingar som finns i förskolan avspeglas i förskolemiljön, det sociala 
samspelet påverkas av rådande normer. Samtliga respondenter lyfter i studien att det 
är viktigt att vara medveten kring egna värderingar och förhållningssätt. Det relaterar 
vi till Dolk (2013) som menar att normer, värderingar och förväntningar kan påverka 
barns identitet. Barns identitet påverkas av förväntningar på hur barnet ska bli. Barn 
kan begränsas vid identitetsskapande på grund av vilka normer som tillåts i 
förskolan. Bemöter barn olika normer, förhållningssätt och värderingar kan barn 
utveckla ett eget synsätt kring vilken väg de vill ta i livet (Dolk, 2013). Dolk (2013) 
menar att förväntningar och styrningar som finns i styrdokument kan skapa en 
förvirring på grund av att samhället och styrdokument förtydligar hur en människa 
bör vara. Förskolepersonal bör arbeta med att barn ska få möjlighet till att utveckla 
egna identiteter samtidigt beakta riktlinjer som finns i läroplanen för förskolan för 
normalisering (Bromseth, 2010; Dolk, 2013). I studiens resultat lyfter flera av 
respondenterna att barn ska få möjlighet att vara olika med lika värde. Palla (2011) 
diskuterar barns identiteter och menar att identiteter skapas beroende på vem barn 
bemöter. En normaliserande praktik leder till att barn får olika utrymme till att skapa 
sin identitet. Palla (2011) menar att barn ska få möjlighet till att vara olika dock inte 
bryta mot förskolans regler och normer.  
 
Normkritiskt arbetssätt handlar om att vara bland annat medveten kring eget 
bemötande. I resultatet framgår det att barn bör vara delaktiga och ha inflytande i 
verksamheten. Dolk (2013) anser att förskolan till stor del är vuxenstyrd, vilket 
innebär förskolepersonal har makt. Detta påverkar i sin tur barns möjlighet till 
delaktighet och inflytande på grund av makt förskolepersonal besitter (Dolk, 2013). 
Detta bekräftas även av respondenterna som menar att barnintervjuer leder till att 
barn får sin röst hörd, vilket också styrks av Qvarsell (2011). För att barn ska 
involveras i verksamheten innebär det att förskolepersonal behöver vara medvetna 
kring egna värderingar. Respondenterna uttrycker att det är viktigt att ha 
medvetenhet kring hur barn kan inkluderas. Utifrån respondenternas svar tolkar vi 
det som att en närvarande förskolepersonal uppmuntrar barns lek och stödjer barn 
som har svårigheter att förstå lekregler (Acar, Hong & Wus, 2017). Detta kopplas till 
en närvarande förskolepersonal utifrån respondenternas beskrivning. En närvarande 
personal kan lättare få syn på situationer där ett barn utsätts för någon slags av makt 
i en lek. Med ett normkritiskt arbetssätt kan förskolepersonal undersöka hur barn 
förstår och tolkar kränkningar och diskriminering. Även titta på normer som finns i 
förskolan, samhället och i hemmet. Respondenterna lyfter att förskolepersonal kan 
vara närvarande i barns lek för motverka uppkomst av utanförskap. I relation till vår 
studie bör förskolepersonal inte allt för mycket vara delaktiga i barns lek. På grund av 
att det kan störa barns pågående lek. Det är även viktigt att barn ges möjlighet till att 
utvecklas och bli självständiga individer (Skolverket, 2016). 
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Dolk (2013) menar att verksamhetens ramar kan begränsa hur mycket frihet barn 
och vuxna får. Detta tyder på att reflektion är ett viktigt arbetssätt för att synliggöra 
normer som annars kan vara svåra att på egen hand upptäcka (Dolk, 2013; Rosén, 
2010). I samband med resultatet uttrycker respondenterna att det finns tidsbrist 
vilken kan påverka likabehandlingsarbetet. I vår forskningsbakgrund lyfter Alvestad 
och Sheridan (2015) detta och menar att tidsbrist kan orsaka svårigheter i arbetet 
med likabehandlingsplanen. Detta leder i sin tur till försämring av  
likabehandlingsarbetet eller prioriteras inte i verksamheten (Bromseth, 2010). 
Utifrån vår tolkning kan  det bero på personalbrist eller för stora barngrupper. 
Reflektion leder till att normer synliggörs och utmanas tillsammans med andra vilket 
i sin tur motverkar kränkningar och diskriminering.  
 
Förskolepersonal har i uppdrag att utveckla normer i barngruppen. Förhållningssätt 
påverkar barnen, detsamma gäller normer och värderingar. Respondenterna i 
studien lyfter betydelsen av medvetenhet kring eget förhållningssätt. Flera av 
respondenterna menar att förskolepersonal är förebilder för barn, då barn tittar på 
vuxna och imiterar. Dolk (2013) anser att förskolepersonal har egna normer vilket 
påverkar bemötandet och värderingar. De normer som finns i barns omgivning 
påverka den individ barn utvecklas till, vilket diskuteras av Dolk (2013) och Rosén 
(2010). Individer har normer och värderingar som är medfödda och formas beroende 
på uppväxt, var man är född eller samhällets normer (Söderström & Löfdahl 
Hultman, 2016). Detta kan även leda till kulturkrockar, då förskolepersonal som har 
en annan etnicitet och kulturelltillhörighet exempelvis kan ha svårigheter att anpassa 
sig utifrån det svenska samhället och dess värderingar. Detta är viktigt utifrån vårt 
perspektiv att förtydliga samhällets normer och värderingar för barn, vårdnadshavare 
samt verksamma förskolepersonal vilket respondenterna i studien diskuterar. 
Förskolan har i uppdrag att arbeta normaliserande det vill säga normaliserande 
praktik. Dolk (2013) refererar till Foucault (2002) som menar att lagar och regler 
handlar i själva verket om normer. Människor följer normer både medvetet och 
omedvetet, människor gör det som anses vara rätt på grund av att normer säger det. 
En normaliserande praktik handlar om att skapa regler och rutiner som är anpassade 
och kan följas av all förskolepersonal. En normaliserande praktik handlar om att 
förskolepersonal tillsammans med barngruppen utvecklar och lär tillsammans. 
 
Ett normkritiskt perspektiv kan skapa osäkerhet, rädsla och obekvämhet. Detta på 
grund av att mycket handlar om att kritiskt granska sig själv (Dolk, 2013). Det kan 
även skapa rädsla för att misslyckas på grund av förväntningar kring hur man bör 
vara. Normkritisk arbetssätt medför medvetenhet kring ordval och handlingar, vilket 
kan medföra en rädsla för att göra fel (Bromseth, 2010). Respondenterna i studien 
lyfter att det är viktigt att arbeta normkritiskt och lyfta normer samt värderingar. 
Syftet med ett normkritiskt arbetssätt är att utöka medvetenhet, synliggöra normer, 
utmana sig själv och bryta normer (Rosén, 2010; Qvarsell, 2011). Det handlar inte om 
att skuldbelägga förskolepersonal, barn eller vårdnadshavare.  Normkritiskt 
perspektiv handlar om ta barns perspektiv genom att alla får möjlighet att utvecklas. 
Normer och värderingar som förskolepersonal har bör inte påverka barns utveckling 
(Dolk, 2013). Normkritik innebär att förskolepersonal ifrågasätter och reflekterar 
över det som anses vara ”normalt”. Enligt Dolk (2013) bör förskolepersonal arbeta för 
att få syn på vilka osynliga normer som finns i verksamheten. Ett normkritiskt 
arbetssätt i förskolan leder till medvetenhet kring eget förhållningssätt, värderingar 
och normer (Rosén, 2010). I förhållande till vår studie diskuterar respondenterna 
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detta vilket kopplas till vår forskningsbakgrund, där detta diskuteras av Palla (2011). 
Författaren menar att det är viktigt att fundera över egna normer och värderingar. 
Detta på grund av att lyfta de normer samhället ger uttryck för (Bromseth, 
2010;Skolverket, 2016). Dolk (2013) uttrycker att vuxna har makt och bör fundera 
över hur makt brukas i förskoleverksamheten. I relation till vår studie diskuterar 
respondenterna att det är viktigt att vara normkritisk vilket i sin tur bekräftar 
Batholddsons (2007) och Roséns (2007) forskning. Egen medvetenhet kring 
förhållningssätt, värderingar och normer kan ha en positiv påverkan på förskolan. 
Detta genom att förskolepersonal medvetet arbetar med sig själv och försöker 
utvecklas vilket samtliga respondenter lyfter. Alla barn ska få möjlighet att vara olika 
och inte behandlas lika, trots det ska inte kränkningar och diskriminering ske på 
grund av att barn är olika. Detta tyder på att ett normkritiskt arbetssätt förebygger 
och arbetar för allas rättigheter i förskoleverksamheten (Bromseth, 2010; Rosén, 
2010).  
 
 
 
5.3 Slutsats 
Vi drar slutsatsen att likabehandlingsplan inte bara är ett strävansmål som förskolans 
läroplan ger uttryck för (Skolverket, 2016). Likabehandlingsplan är ett levande 
dokument och ska genomsyra hela verksamheten. Skollagen och läroplanen för 
förskolan uttrycker att likabehandlingsplanen ska vara ett kontinuerligt arbetssätt 
och motverkar uppkomst av diskriminering samt kränkande behandling menar 
(Diskrimineringslagen 2008:567; Skollagen, 2010:800). Studiens syfte var att 
undersöka hur förskolepersonal i vissa förskolor tolkar innehållen i ett 
likabehandlingsarbete samt hur de beskriver att den egna förskolan arbetar med 
detta. Studien har ökat vår förståelse för att se till barns lika värde och utgå från 
barns förutsättningar samt behov. Dock innebär inte detta att alla barn ska behandlas 
lika utan alla barn har lika rättigheter. Det är viktigt utifrån vår tolkning att anpassa 
verksamheten utifrån barngruppen, dess behov och förutsättningar även inkludera 
alla barn i verksamheten oavsett de sju diskrimineringsgrunderna (DO, 2015).  
 
Tidsbrist verkar vara ett dilemma som upplevs finnas i samband med  
likabehandlingsarbetet. Tid krävs för att likabehandlingsplan ska hållas levande och 
genomsyra verksamheten. Det är viktigt att fundera vad förskoleverksamheten 
prioriterar detta på grund av att det finns tidsbrist. Utifrån vår tolkning handlar det 
om att hitta metoder som fungerar för arbetslaget trots att det finns tidsbrist. Det 
som kan försvåra likabehandlingsarbetet är när kännedom saknas. I resultatet 
framkom svårigheter med likabehandlingsplanen. Respondenterna upplevde 
likabehandlingsplanen som omfattande och bör istället sammanfattas till en kortare 
version. Utifrån vår tolkning anser vi att förskolepersonal som saknar kunskap kring 
innebörden av en likabehandlingsplan, prioriterar inte den heller i verksamheten. En 
sammanfattning av likabehandlingsplanen kan medföra att alla involveras i 
likabehandlingsarbetet.  
 
Undersökningen har medfört kännedom kring förskolepersonals förhållningssätt, 
normer, värderingar och makt (Bromseth, 2010; Rosén, 2010). I arbetet med 
likabehandlingsplan är det betydelsefullt att vara medveten kring eget och andras 
förhållningssätt (Dolk, 2013). Detta för att utveckla verksamheten och stimulera en 
trygg miljö för barn (Skolverket, 2016). När denna samsyn finns utökas en 
gemenskap och förskoleverksamhetens kvalité kan höjas. Ytterligare ett dilemma som 
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framkommer i studiens resultat är att det kan vara svårt för förskolepersonal att 
förändra sitt förhållningssätt, sina värderingar och sina normer. Utifrån vår tolkning 
innebär detta att det är viktigt att utforma en samsyn i arbetslaget gällande normer 
och värderingar. 
 
5.4 Studiens relevans för framtida yrkesroll 
Vår studie beskriver ett ämne som är relevant för vår framtida yrkesroll. Detta genom 
beskrivningar av förskolans styrdokument, lagar och forskning. Undersökningen har 
medfört förståelse för likabehandlingsplan i förskoleverksamheten. Vi har fått en 
ökad förståelse av vad likabehandlingsplan innebär och hur den kan användas i 
förskolan. Avslutningsvis har vi fått fram att normkritisk förhållningssätt är 
betydelsefullt för vår framtida yrkesroll. Detta på grund av att förskoleverksamheten 
är i ständig förändring och utveckling, vilket innebär att vi som förskolepersonal 
också bör vara det. Genom medvetenhet, närvarande och kunskap stödjer vi barns 
utveckling samt rättigheter. Vi skapar en trygg och lärorik miljö för barn vilket ger 
barn möjligheter och förutsättningar att sätta ett livslångt lärande (Skolverket, 2016). 
 
 
5.5 Förslag till fortsatt forskning 
Vi skulle vidare önska studera hur det ser ut i olika kommuner gällande 
likabehandlingsarbete. På grund av att tidsramen för denna kurs var begränsad har vi 
inte kunnat genomföra detta. För att vidare kunna utveckla vår undersökning hade vi 
kunnat använda oss av barnintervjuer för att undersöka hur barn upplever sin 
vistelse på förskolan. Slutligen också observera hur involverade vårdnadshavare är i 
arbete med likabehandlingsplan.  Vi tror att detta skulle bidra till en ytterligare bredd 
och fördjupning av våra kunskaper och insikter. 
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Bilaga 1-Missivbrev 
 
Studie om likabehandlingsarbete i förskolan  
 
Hej,  
Vi heter Poulen Yako och Manwila Katto och vi studerar till förskollärare vid 
Mälardalens högskola. Vi går nu sista terminen och ska skriva vårt examensarbetet 
som handlar om förskolors arbete med likabehandling. Syftet med vår undersökning 
är att vi ska få ökad kunskap kring likabehandlingsarbetet i förskolor samt hur det ser 
ut i praktiken. 
 
Vi har valt att utgå från en kvalitativ studie med intervjuer för att utöka vårt arbete 
med era kunskaper och erfarenheter. Varje intervju beräknas att ta 30-45 minuter 
och intervjun kommer att spelas in. Datamaterialet kommer endast att användas av 
oss och raderas när arbetet är godkänt. Deltagande är frivilligt och anonymt samt kan 
avbrytas när som helst utan förklaring eller negativa följder.  
 
Deltagare har möjlighet att få ta del av studien i slutversion. Det färdiga resultatet 
kommer att presenteras i form av uppsats vid Mälardalens högskola och kommer att 
läggas ut på databasen Diva.  
 
Har ni frågor eller funderingar ber vi er kontakta oss på nedanstående adresser. 

Eskilstuna 2018-11-20 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Poulen Yako                                                                          Manwila Katto 
 
 

 
 
Handledare för undersökningen är Karin Franzén. 
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Bilaga 2- Intervjumall 
 
Berätta om dig själv 
1. Vilken utbildning har du? 
2. Hur gammal är du? 
3. Hur länge har du arbetat inom detta yrke?  
 

 

Verksamhetsorganisation & förhållningssätt 
1. Vad är likabehandling för dig? 
2. Hur arbetar ni med likabehandlingsplan i verksamheten?  
3. Hur genomförs likabehandlingsarbete i förskolan? Finns det någon ansvarig? 
4. Hur arbetar ni för att motverka och förebygga kränkande behandling?  
5. Hur involveras arbetslaget vid förebyggande av kränkning och diskriminering?  
6. Anser du att likabehandlingsplan utvecklar verksamheten? Varför?  
7. Har du likabehandlingsplan i åtanke vid planering/dokumentering av aktiviteter?  
 
 
Barn  
1.Hur använder ni likabehandlingsplan i det vardagliga arbetet? 
2. Hur inkluderar ni alla barn i verksamheten utifrån likabehandlingsplan?  
3. Hur får ni barnen att bli medvetna kring allas lika värde, rättigheter och 
förutsättningar?  
4. Hur arbetar ni i barngruppen för att motverka kränkningar och diskriminering för 
en trygg miljö utifrån likabehandlingsplan?  
 
 
Förslag på förändring 
1. Finns det något du vill förändra i verksamheten utifrån likabehandlingsplan? 
2. Finns det något du vill förändra i ditt förhållningssätt utifrån likabehandlingsplan? 
 
 


