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Syftet med studien var att undersöka hur förskolepersonal resonerar om 
likabehandlingsarbetet i förskolan. Studien utgår från en kvalitativ 
forskningsmetod och utfördes genom fyra semistrukturerade gruppintervjuer, 
med arbetslag verksamma inom förskolan. Genom studien har 
förskolepersonals syn- och förhållningssätt på likabehandlingsarbetet samt 
deras definition av likabehandling framkommit. Studien vilar på ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv och blev den teoretiska utgångspunkten för 
studien. Det mest genomgående resultatet visar att förskolepersonal resonerar 
om olika kulturer i förskolan som påverkar likabehandlingsarbetet. Slutsatsen 
av studien var att förskolepersonal upplever likabehandlingsarbetet som 
komplext och flera olika påverkansfaktorer i arbetet framkom. Studien visar 
vidare på att förskolepersonal, till största del, arbetar främjande med 
likabehandlingsarbetet i förskolan.  

_______________________________________________________ 
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1 Inledning 

Följande arbete är en studie som grundar sig i hur förskolepersonal resonerar om 
likabehandlingsarbetet i förskolans verksamhet. Likabehandlingsarbetet är ett brett 
och komplext arbete som innefattar många olika områden som ska implementeras i 
förskolans verksamhet. Det handlar om en syn utifrån allas lika värde, skapandet av 
trygghet och barns lärande och utveckling, skriver Langmann och Månsson (2016). 
Förskolans uppdrag med likabehandlingsarbetet är att förebygga och motverka 
diskriminering, kränkande behandling, trakasserier och stereotypa normer samt 
främja för alla människors rättigheter enligt läroplanen för förskolan: 

Förskolan ska sträva efter att alla barn utvecklar en 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.6). 

Förskolan vilar på en värdegrund, som beskrivs i läroplan för förskolan (Skolverket 
2016). Värdegrunden ses som en gemensam utgångspunkt för grundläggande 
värderingar som ska forma bemötande och handlande gentemot våra medmänniskor 
(Svaleryd & Hjertson, 2012). Den genomförda studien syftade till att undersöka hur 
personal definierar likabehandling och hur personalen resonerar om möjligheter och 
utmaningar i likabehandlingsarbetet. 

I läroplanen står det tydligt att det ska finnas ett handlingsprogram mot 
diskriminering och kränkande behandling (Skolverket, 2016). Det är ett dokument 
som skrivs i form av en likabehandlingsplan där utmaningar och åtgärder i 
verksamheten förklaras i syfte att arbeta förebyggande mot kränkande behandling 
och trakasserier, förklarar Svaleryd och Hjertson (2012). Målet med 
likabehandlingsarbetet, enligt författarna, är att diskriminering inte alls ska 
förekomma i förskolans verksamhet. Det ligger med andra ord ett stort ansvar på 
förskolepersonal och förskolechef att utforma och ta likabehandlingsplanen in i 
verksamheten. Men vad händer då när uppdraget inte går att fullfölja på grund av att 
tiden inte räcker till och att verksamheten inte har tillgång till en uppdaterad 
likabehandlingsplan? Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver om komplexitet i 
förskolans verksamhet. En komplexitet i arbetet som utgörs av tid, reglerade 
dagsrutiner, planering av en helhetssyn på lärande och krav på kvalitetssäkring. 
Arbetet kräver därför en flexibilitet, öppenhet och medvetna val från kunnig 
personal. Författarna betonar vikten av förskolepersonals förhållningssätt och 
kompetens då det anses vara viktiga indikatorerna för att uppnå hög kvalitet i 
likabehandlingsarbetet. 

Skolverket (2009) påtalar att orsaken till att diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling förekommer i förskolan kan kopplas till verksamhetens 
normer. Normer som oftast uppfattas negativt då de kopplas till människors 
föreställningar om vad som är normalt och det som avviker. Engdahl och Ärlemalm-
Hagsér (2015) skriver att normer och värden är föränderliga i och med att 
människors kunskap, förståelse och föreställningar förändras och därför möjliggör 
ett aktivt likabehandlingsarbete för förändring. Men hur kan de föreställningar som 
finns i dagens samhälle förändras mot ett mer öppet och jämställt samhälle när 
likabehandlingsarbetet kommer i skymundan och kunskap om diskriminering 
brister? Läroplanen uttrycker flera av de värden som förskolepersonal ska förhålla sig 
till och föra vidare till barnen genom likabehandlingsarbete: 
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...människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska 
hålla levande i arbetet med barnen (Skolverket, 2016, s.1). 

Genom ett aktivt och medvetet likabehandlingsarbete i förskolan kan barnen ges 
möjlighet att utveckla en handlingsberedskap inför framtiden där människor vågar ta 
ställningar och agera mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur förskolepersonal resonerar om 
likabehandlingsarbetet i förskolan. 
 

Våra frågeställningar är:  
 
Hur definierar förskolepersonal likabehandling i förskolan? 
 
Vilka möjligheter och utmaningar resonerar förskolepersonal om i 
likabehandlingsarbetet?  

1.2 Disposition 

Som tidigare nämnts undersöker studien hur förskolepersonal resonerar om 
likabehandlingsarbetet i förskolan. Nedan presenteras studien under valda avsnitt 
som börjar med Bakgrund. Där presenteras Avgränsningar i litteratursökningar, 
Begreppsdefinitioner, Likabehandlingsarbete och förskolans styrdokument, Tidigare 
forskning samt det Teoretiska perspektivet som studien utgår från. Vidare redogörs 
för Metod under rubriker som Datainsamlingsmetod, Urval, Procedur, 
Forskningsetik och Studiens tillförlitlighet. Under rubriken Resultat presenteras 
studiens resultat som sedan analyseras under rubriken Analys. Avslutningsvis 
presenteras en Resultatdiskussion, Metoddiskussion, Slutsats, Studiens relevans för 
förskolläraryrket samt Förslag på fortsatt forskning under rubriken Diskussion. 
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2 Bakgrund 

Nedan redogörs det urval som gjordes i studien genom att undersöka forskning som 
fanns inom studiens valda område genom litteratur, avhandlingar och vetenskapliga 
artiklar, under rubriken Avgränsningar i litteratursökningar. Studiens centrala 
begrepp redogörs under avsnittet Begreppsdefinitioner för att klargöra deras 
innebörd. Tidigare forskning och annan relevant litteratur innefattas av en 
fördjupad forskning som valts ut relaterat till likabehandlingsarbetet i förskolan. 
Vidare presenteras Likabehandlingsarbete och förskolans styrdokument som 
innefattas av läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, skollagen och 
barnkonventionen. Slutligen förklaras det Teoretiska perspektivet som ligger till 
grund för studien. 

2.1 Avgränsningar i litteratursökningar 

För att hitta relevant litteratur för studien har information sökts på olika databaser 
på både självständig tid och på föreläsningstid med stöd av lärare. Databaser som 
använts för litteratursökning är ERIC, SWESUB, GOOGLESCHOLAR. För att få 
träffar på relevant information relaterat till ämnet valdes det att söka så snarlikt 
studiens syfte som möjligt och sökningar gjordes även på artiklar som var “peer-
reviewed” och “referee-granskade”. Exempel på sökningar har varit 
“likabehandlingsarbete förskola”, “likabehandling förskola”, “värdegrund förskola” 
även “socialkonstruktionistiskt perspektiv”, ”socialkonstruktionism”, “tolerans” och 
“normer” och “kränkande behandling”. Resultaten blev få men relevanta artiklar 
hittades ändå. Samtidigt söktes det vidare på engelska artiklar och då söktes det efter 
bland annat “equal treatment work preschool”, “social constructionism”. 
Litteratursökningar har även skett på utbildningsdepartementets- och skolverkets 
hemsida där relevanta artiklar och publikationer funnits. Relevant kurslitteratur har 
också använts för denna studie som tidigare använts i utbildningens kurser. En del 
böcker lånades även från Mälardalens bibliotek. Barnkonventionen, 
Diskrimineringslagen, Skollagen och läroplan för förskolan ligger också till grund för 
studien och de dokumenten söktes efter via internet. 

2.2 Begreppsdefinitioner 

Det kommer finnas ett antal begrepp som är centrala för studien och därför 
definieras begreppens betydelse i texten nedan. För att tolka och öka förståelsen för 
innehållet av studien på ett tydligt sätt är det viktigt med en beskrivning av de 
återkommande begreppen som förekommer i studien. 

2.2.1 Likabehandlingsarbete 

Likabehandlingsarbete handlar om att förhindra diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling av andra människor. Likabehandlingsarbetet, som denna 
studie utgår ifrån, beskrivs av Svaleryd och Hjertson (2012) handla om alla 
människors rätt att få vara, tro och bli vad individen vill utan att bli diskriminerad 
eller särbehandlad när människan nyttjar sin rätt att definiera sig själv. 
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2.2.2 Likabehandlingsplan 

Likabehandlingsplanen bör vara en del i likabehandlingsarbetet i form av en plan för 
hur likabehandling i förskolan ska främjas och även för att motverka trakasserier och 
kränkande behandling, skriver Svaleryd och Hjertson (2012). I planen redovisas 
problemområden och åtgärder som ska göras i likabehandlingsarbetet. Dokumentet 
ska, enligt författarna, ständigt hållas uppdaterad och aktuell samt arbetas aktivt med 
och varje verksamhet har rätt att forma likabehandlingsplanen efter sina behov så 
länge den utgår från diskrimineringslagen. 

2.2.3 Värdegrund 

Värdegrunden beskriver de värden som förskolan ska arbeta utifrån, till exempel: 
“Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas  
egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö” (Skolverket, 2016, s.1). 
Läroplan för förskolan ger uttryck för att verksamheten kontinuerligt och aktivt ska 
arbeta med de värderingar som samhället ger uttryck för och vidare implementera 
dem (Dolk, 2013).  

2.2.4 Norm 

Normer är ett begrepp för något som anses vara normalt av samhället. Normer har en 
stor påverkan på människors liv och allt som oftast är normer osynliga då de tas för 
givet av vana. Det är när normerna bryts som de blir synliga och möjliggör för 
förändring i synen på samhällets normer (Edling, 2018). 

2.3 Likabehandlingsarbete och förskolans styrdokument 

Följande avsnitt behandlar förskolans styrdokument som är relevanta för studiens 
område. Läroplan för förskolan (Skolverket 2016), diskrimineringslagen (SFS 
2008:567), skollagen (SFS 2010:800) och FN:s barnkonvention (Prop. 2017/18:186) 
är dokument som valts ut som stöd för studien. 

2.3.1 Läroplan för förskolan 

Förskolans läroplan skriver fram de värden som ska prägla verksamheten och det är 
tydligt framskrivet att förskolan ska ha ett likabehandlingsarbete (Skolverket, 2016). 
För att förskolan ska kunna ha ett likabehandlingsarbete är det viktigt att 
förskolepersonal har ett medvetet etiskt förhållningssätt i värdegrundsarbetet. Det 
handlar om att erfara en kunskap om grundläggande värden som “Omsorg om och 
hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras 
rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten” (Skolverket, 2016, s.4). 
Läroplan för förskolan förtydligar likt andra styrdokument att förskolan ska vara en 
verksamhet som har grunden i ett likabehandlingsarbete. Dokumentet lyfter även 
fram vikten av allas lika värde oavsett kön, etnicitet och härkomst. Det förtydligas 
bland annat att verksamheten ska arbeta med att utmana traditionella könsmönster 
för att möjliggöra att barn oavsett kön ska kunna utforska och erövra kunskap på ett 
sätt som inte begränsas på grund av just barnets kön (Skolverket, 2016). 
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2.3.2 Diskrimineringslagen 

Diskriminering och kränkande behandling är nödvändigt att arbeta med då de ingår i 
likabehandlingsarbetet i förskolan. Diskrimineringslagen består av sju 
diskrimineringsgrunder som, eftersom det är en lag, inte får brytas. 
Diskrimineringsgrunder som finns framskrivna och är: “kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder”. Att missgynna en människa på 
grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna är ett brott mot 
diskrimineringslagen (SFS 2008:567). 

2.3.3 Skollagen 

Begreppet “allas lika värde” är kopplat till definitionen av likabehandling och 
begreppet påtalas även i skollagen. Skollagen framhåller flera olika bestämmelser för 
skolans och förskolans utbildning. Enligt skollagen ska grundläggande demokratiska 
värderingar och mänskliga rättigheter som, allas lika värde, jämställdhet och 
solidaritet mellan människor, överensstämma med utformningen av utbildningen i 
förskolans verksamhet. Barn ska förankras i och ges kunskap om de mänskliga 
rättigheterna och de demokratiska värdena som samhället står för. Förskolan ska 
aktivt motverka kränkande behandling och de mänskliga rättigheterna ska främjas 
(SFS 2010:800). 

2.3.4 Barnkonventionen 

Förenta nationerna, som är grundare för barnkonventionen, erkänner i en allmän 
förklaring att de mänskliga rättigheterna handlar om att varje människa är berättigad 
till de fri- och rättigheter som skrivs i konventionerna. De mänskliga rättigheterna 
ska vara likvärdiga oavsett vilken ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller 
annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung en människa har.   
Barnkonventionen skriver fram barns rättigheter genom 42 konventioner. I all 
offentlig verksamhet syftar FN:s konventioner om barns rättigheter till att skapa en 
grund för ett synsätt som är mer barnrättsbaserat. I juni 2018, röstades det för att 
barnkonventionen skulle bli lag i Sverige vilket innebär ett förtydligande i beaktandet 
av barns rättigheter vad gäller i domstolar och andra rättstillämpare. FN:s 
konvention om barns rättigheter tänks träda i kraft 2020 (Prop. 2017/18:186). 

2.4 Tidigare forskning och annan relevant litteratur 

I avsnittet tidigare forskning presenteras relevant forskning för studiens valda ämne. 
Forskning som har använts skrivs under rubriker som förtydligar det studien 
fördjupats i. Rubrikerna struktureras enligt följande; Definitionen av likabehandling, 
Likabehandlingsarbete i förskolan, Medvetenhet, Erfarenheter och kunskaper som 
påverkar likabehandlingsarbetet och Ramfaktorer som påverkar 
likabehandlingsarbetet. 

2.4.1 Definitionen av likabehandling 

I relation till studiens frågeställning finns det utifrån tidigare forskning flera olika 
definitioner av likabehandling. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) påtalar dock, i 
deras bok, att definitionen av likabehandling är komplext för att det är ett stort arbete 
och därför svår att sätta ord på. Definitionen varierar vilket grundar sig i människors 
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förförståelse och kunskap, betonar Langmann och Månsson (2016) i sin studie. 
Nordenmark och Rosén (2008) och Langmann och Månsson (2016) definierar 
likabehandling med allas lika värde och förklarar att det handlar om rätten att vara, 
att tro på och göra det man vill. Samtidigt betonar Svaleryd och Hjertson (2015) att 
meningar ofta går isär, mellan förskolepersonal, om vad de anser att allas lika värde 
samt kränkande behandling och diskriminering faktiskt är. Det beror på att 
likabehandling förstås olika beroende på vem som definierar begreppet och 
variationen påverkar därför hur likabehandling främjas i verksamheten. 

Quennerstedt (2016) lyfter fram att likabehandling handlar om mänskliga rättigheter 
och menar att det ska vara grunden i förskolans verksamhet. Författaren beskriver att 
förskolan har ett ansvar i att möjliggöra för likabehandling genom att främja för 
barnens förståelse och respekt för mänskliga värden och rättigheter. Därför lyfts det 
vidare fram att förskolan länge definierats som en arena för barns lärande om 
mänskliga rättigheter och värderingar genom likabehandling. Dolk (2013) beskriver 
också att barn har rättigheter som handlar om att få bli behandlad utifrån allas lika 
värde. Det handlar om deras rätt att utveckla förståelse för förskolans värderingar 
och även att få påverka och utöva sin förståelse för likabehandling. Både Dolk (2013) 
och Quennerstedt (2016) lyfter att främjandet av likabehandling och barns 
rättigheter är viktigt för att barn ska ses som mer jämlika vuxna. 

I förskolan ska det skapas förståelse för allas lika värde och trygghet för barnen 
samtidigt som barnens individuella lärande om likabehandling ska säkerställas. Men 
i och med att definitionen varierar mellan förskolepersonal så bildas ofta en 
osäkerhet i hur arbetet ska utföras på ett utvecklande sätt för alla som deltar i 
förskolans verksamhet vilket har stor påverkan på likabehandling i förskolan 
(Langmann & Månsson, 2016). Även Langmann (2013) lyfter att det ofta är de olika 
synsätten, som finns hos personalen, som påverkar likabehandling i verksamheten. 
Svaleryd och Hjertson (2015) påtalar att det grundar sig i den teori och synsätt som 
ens förhållningssätt vilar på. Författarna betonar därför att kunskap och förståelse 
för likabehandling är grundläggande för att kunna utveckla helheten av 
likabehandlingsarbetet. 

2.4.2 Likabehandlingsarbete i förskolan 

Quennerstedt (2016) skriver att det finns olika sätt för förskolepersonal att påverka 
och utveckla likabehandlingsarbetet i förskolans verksamhet. Genom 
kommunikation, förhållningssätt och agerande kan möjligheter skapas och arbetet 
kan få hög kvalitet. Vikten av diskussioner och samspel mellan förskolepersonal och 
barn påpekas då de kan skapa en öppenhet och en förståelse för arbetet. Det i sin tur 
kan föra med sig en högre tolerans och medkänsla gentemot olika individer, betonar 
Langmann (2013) i sin studie, som krävs i förskolans likabehandlingsarbete. 

2.4.3 Medvetenhet 

Langmann och Månsson (2016) lyfter i sin studie att förskolepersonal kan ge barn 
möjlighet att ta del av förskolans värdegrund genom likabehandlingsarbetet. För att 
kunna ge barn förutsättningar för att utveckla kunskap och förståelse för förskolans 
värdegrund är reflekterande och medveten förskolepersonal viktigt. Reflektion över 
sin egen kunskap, sina värderingar och sin förståelse för likabehandlingsarbete och 
förskolans värdegrund då författarna lyfter att barn tar efter vuxnas syn- och 
förhållningssätt. 
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Markström (2005) och Svaleryd och Hjertson (2015) skriver att medvetenhet hos 
förskolepersonal är en central del för att få fatt i och motverka diskriminering och 
kränkande behandling genom likabehandlingsarbetet. Genom medvetenhet men 
även genom diskussioner mellan barn och personal kan rätt förutsättningar skapas 
för hur likabehandlingsarbetet bör utformas i verksamheten. Det är barns 
individuella behov och förutsättningar som ska utgöra grunden för 
likabehandlingsarbetet och därmed styra riktningen för hur förskolepersonal 
utformar likabehandlingsarbetet i förskolan. Dolk (2013) betonar också att 
likabehandlingsarbetet kräver kunskap och ett medvetet kritiskt förhållningssätt till 
normer. Genom ett kritiskt förhållningssätt kan normer om genus, ålder, etnicitet och 
makt som påverkar verksamheten ifrågasättas. 

2.4.4 Erfarenheter och kunskaper som påverkar likabehandlingsarbetet 

Puig, Koro-Ljungberg och Echevarria-Doan (2008) lyfter fram att människor 
konstrueras av tidigare erfarenheter och de sociala kontexter som de befinner sig i. 
Därför påtalas det att skillnader ofta utvecklas i människors kunskaper och 
erfarenheter om normer och värderingar. Ärlemalm-Hagsér och Pramling 
Samuelsson (2009) lyfter att förskolepersonals syn och förväntningar på barn också 
skiljer sig åt, beroende på personalens erfarenheter och förståelser. Det kan resultera 
i att det påverkar barns utvecklande av förutfattade normer och värderingar. Det 
krävs därför att förskolepersonal synliggör och samtalar om olika strukturer och 
föreställningar som skapas i förskolans miljö då det möjliggör för förändring av 
stereotypa könsroller och andra normer, betonar författarna. 

Markström (2005) påtalar att förskolans verksamhet är en viktig del i skapandet av 
normer då det är många människor på samma plats som interagerar och samtidigt 
skapar kunskap om värderingar och normer. Därför kan förskolans verksamhet, 
enligt Svaleryd och Hjertson (2015), att lägga en grund för barns kunskaper om 
normer och värderingar genom likabehandlingsarbetet. Likabehandlingsarbetet ska 
vidare utformas med en grund i nolltolerans mot kränkande behandling. Arbetet 
påverkas dock av att det ses som en utmaning att synliggöra diskriminerande normer 
och värderingar och förskolepersonal väljer därför ofta att trycka undan och ignorera 
normer istället för lyfta fram det ämnet som väcker olika känslor. Förskolepersonal 
har dock ett uppdrag att, med stöd i en likabehandlingsplan, arbeta med de normer 
som påverkar verksamheten. En likabehandlingsplan ska vara ett verktyg till att 
utveckla verksamheten som alla personal ska förstå och som ska ge stöd i 
likabehandlingsarbetet (Svaleryd & Hjertson, 2015). 

2.4.5 Ramfaktorer som påverkar likabehandlingsarbetet 

Langmann och Månsson (2016) skriver, i sin studie, att normer ofta går obemärkta 
förbi då det är tankar och handlingar som tas för givet. Normerna blir omedvetet det 
som styr hur och vad som värderas som normalt. Författarna skriver om att hur vi 
förhåller oss till normer i förskolan både kan utmana och möjliggöra för barnens 
kunskapsutveckling och förståelse för grundläggande värden. Då Langmann (2013) 
betonar att det i förskolan finns olika påverkansfaktorer som påverkar 
verksamhetens likabehandlingsarbete på både positiva och negativa sätt. Därför 
krävs det att förskolepersonal är medvetna om de olika påverkansfaktorerna för att 
kunna förebygga för likabehandlingsarbetet. 
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Markström (2005) lyfter fram flera faktorer som påverkar likabehandlingsarbetet. De 
kan vara att verksamheten har tillgång till tillräckligt med personal, tid och samt som 
tidigare nämnt kunskap och förståelse för arbetet. Svaleryd och Hjertson (2012) lyfter 
även att miljön i verksamheten påverkar och hur verksamhetens 
likabehandlingsplanen är utformad. 

Markström (2005) beskriver att tid kan skapa struktur och rutiner som kan vara 
vägledande i likabehandlingsarbetet. Med förutbestämda dagsrutiner som är 
tidsbestämda och följs varje dag ger det barnen en känsla av trygghet, som är en 
viktig faktor i likabehandlingsarbetet. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) lyfter 
dock fram att tiden som finns i förskolan är begränsad och svår att få att räcka till för 
en helhetssyn på lärande och ett likabehandlingsarbete. Hur tid och miljö används i 
förskolan påverkar hur likabehandlingsarbetet utvecklas (Markström, 2005). 
Markström (2005) och Martinsson (2017) lyfter att likabehandlingsarbetet kan ge 
barn förutsättningar för att utveckla respekt och medmänsklighet samt kunskap om 
rättigheter och skyldigheter. Det betonas att det är just i förskolan som barn, genom 
samspel och interaktion, kan tillgodogöra sig de grundläggande värden och social 
handlingsberedskap de behöver inför framtiden (Skolverket, 2016). 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

2.5.1 Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Burr (2015) lyfter fram perspektivets fyra grundpelare, som studien tar utgångspunkt 
i. En av perspektivets grundpelare är att det finns ett kritiskt förhållningssätt till 
kunskap som tas för givet. Det kritiska förhållningssättet till kunskap utmanar den 
förutbestämda kunskapen som finns om hur vi förstår oss själva och vår omvärld.  
Författaren förklarar att den andra grundpelaren innebär att kunskapen människor 
skapar aldrig är den andra lik då den är bunden till det kontext vi lever i, vilket 
påverkar den kunskap som människor kan konstruera. Det kallas för en historisk och 
kulturell begränsning och gör att människor kan förstå samma sak på olika sätt 
beroende på när och var människan befinner sig. Det beror på att människor bär på 
olika kunskaper och erfarenheter och därför ser saker på olika sätt och vidare tolkas 
olika. Definitionen av likabehandling är, utifrån perspektivet, föränderlig eftersom 
likabehandling konstrueras genom människor i den tid vi lever. Därför innebär det, 
för förskolans verksamhet, att det är viktigt att personal och barn skapar gemensam 
förståelse och kunskap. Genom samtal kan förståelse för likabehandling och 
värderingar utvecklas och förändras och på så sätt påverka framtidens tolkning av 
likabehandling (Burr, 2015). 

Burr (2015) lyfter vidare en tredje grundpelare som förtydligar att social handling 
och kunskap samverkar. Hon förklarar att sociala konstruktioner för med sig olika 
typer av handling och när de sociala konstruktionerna förändras utvecklas också nya 
handlingar. Så som människor beter sig och tänker om likabehandlingsarbetet idag 
är föränderligt och kan komma att förändras i framtiden. 

Kunskap konstrueras genom sociala processer vilket innebär att språket och 
kommunikationen är central. Genom språket skapar och bevarar människan 
kunskap. Perspektivet lyfter fram att det är genom de sociala interaktioner som sker 
mellan människor som gör att det bildas kunskap och nya sätt att förstå saker (Burr, 
2015; Markström, 2005; Martinsson, 2017). Språket har en viktig del, enligt Burr 
(2015), då det är genom språket och dialogen människor främst kan dela och 
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konstruera sin kunskap. Perspektivet ger en förståelse för att det är de sociala 
processer som både skapar, eller inte skapar, förebilder för barnen och ger även en 
förståelse för vikten av dialog och samspel (Puig, m.fl. 2008). När förskolepersonal 
arbetar med likabehandlingsarbetet så förs det dialoger mellan barn och personal 
som kan utveckla kunskap om exempelvis värderingar och bemötande. Burr (2015) 
och Martinsson (2017) betonar att det är de sociala processer och dialoger som sker 
mellan individer som är grundläggande för socialkonstruktionismen. Synsättet kan 
alltså skapa både möjligheter till förändring men även sätta gränser för människors 
möjligheter att vara (Markström, 2005). Människor föds in i ett samhälle som redan 
har förutfattade meningar om hur människor tänker och hur saker är innan individen 
ens har utvecklat möjligheten att tala om sin egen sanning. Det ger en möjlighet att 
förstå hur samspelet i de sociala interaktionerna kan fungera och påverka 
likabehandlingsarbetet då kunskapen och förståelsen är i ständig förändring (Puig, 
m.fl, 2008). 
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3 Metod 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar kommer avsnittet nedan behandla det 
metodval som valts för studien. Först presenteras Datainsamlingsmetod och vidare 
det urval som gjorts för studien under rubriken Urval. Studiens process kommer att 
skrivas fram och analyseras under rubriken Procedur. Under rubriken 
Forskningsetik lyfts det hur studien förhåller sig till etiska principer. Avslutningsvis 
skrivs Studiens tillförlitlighet fram. Studiens metoddel syftar till att delge en så 
transparent bild av studien som möjligt för att skapa en tillförlitlighet till läsaren 
genom tydliga och detaljerade förklaringar. 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Studien utgår från en kvalitativ undersökning som är en tolkande 
undersökningsmetod där det genomförs insamling av data som sedan ska tolkas, 
jämföras och analyseras. Syftet med kvalitativ undersökningsmetod är att få fram en 
djupare förståelse inom det valda ämnet (Bryman, 2011). Det har genomförts 
semistrukturerade intervjuer med fyra arbetslag bestående av 2–3 personer i varje. 
Totalt intervjuades nio personer varav fem personer var förskollärare och fyra 
personer var barnskötare, på två förskolor. En semistrukturerad intervju förklaras 
som en intervjuform där intervjuaren har en förutbestämd mall att följa men 
frågornas ordning kan ändras under intervjun. Frågorna karaktäriseras av mer 
allmänna frågor för att de som blir intervjuade ska ha större frihet att styra över 
svaren (Bryman, 2011). I undersökningen har data samlats in genom att genomföra 
intervjuer med flera arbetslag då det kan ge studien en bredare bild av hur olika 
arbetslag resonerar om likabehandlingsarbetet. Anledningen till att både 
förskollärare och barnskötare intervjuas är för att få fram hur hela arbetslaget 
resonerar om likabehandlingsarbetet, det är därmed inte tänkt som en jämförelse 
mellan de två yrkesgrupperna. 

Bryman (2011) skriver att vid en kvalitativ semistrukturerad intervju är det viktigt att 
intervjuaren är flexibel och inkännande gentemot respondenterna genom att de har 
valmöjligheten att återge de svar de själva vill. Samtidigt handlar det om att i en 
semistrukturerad intervju ha en tydlig struktur i intervjumallen för att 
respondenterna ska ha möjlighet att förstå innebörden av frågorna samt kunna ge 
relevanta svar. En fördel med semistrukturerade intervjuer menar författaren är att 
intervjufrågorna kan ändras under processen gång samt att nya frågor kan läggas till.  
Det är en fördel att intervjua grupper för att få syn på gruppens samspel i vissa frågor 
(Bryman, 2011). Att genomföra intervjuer i grupper var därför ett självklart val för att 
undersöka hur arbetslagen tillsammans resonerar om likabehandlingsarbetet. En 
möjlig nackdel med gruppintervjuer kan vara att människor som har svårt att tala i 
grupp kanske kommer i skymundan. En annan nackdel vid gruppintervjuer kan vara 
att respondenterna pratar i mun på varandra eller att varje individ inte får fram sin 
syn på frågan. Dock skriver Bryman (2011) om att det är en uppgift som intervjuare 
att lyckas styra intervjun och ge alla respondenter möjlighet att tala.  
 
Bryman (2011) skriver även om enkätundersökningar och observationer som möjliga 
datainsamlingsmetoder. För studien gavs möjligheten att välja observationer som en 
alternativ insamlingsmetod men då syftet var att undersöka hur personal definierar 
likabehandling i förskolan ansågs det att det inte skulle vara relevant, då 
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observationerna istället skulle visa på hur de arbetar. Vid en enkätundersökning 
hade studien riskerat att gå miste om mer djupgående svar och möjligheten att ställa 
följdfrågor. Det hade också gjort det svårt att få syn på hela arbetslagets 
gemensamma definition av likabehandling genom enkäter. 

3.2 Urval 

Arbetslagen som valts ut har planerats utefter den tidsaspekt som gavs för denna 
studie. Intervjuerna har gjorts på två slumpmässigt utvalda kommunala förskolor 
som ligger i samma förskoleområde för att underlätta med tanke på tidsåtgången av 
studien. För att spara tid under studiens gång valdes det att utföra fler intervjuer på 
få förskolor för att slippa lägga tid på att ta sig till intervjuplatserna. Fem arbetslag 
tillfrågades om att delta men ett arbetslag tackade nej då de kände att de inte hade tid 
att delta. Arbetslagen som intervjuades blev nio personer där fem personer var 
förskollärare och fyra personer var barnskötare. Tre arbetslag bestod av två personer 
och ett arbetslag bestod av tre personer. Alla respondenter är verksamma någonstans 
i Mellansverige i en mellanstor stad. Studiens intervjuade arbetslag består, som 
tidigare nämnt, av minst en förskollärare och en barnskötare med syfte att få 
variation i resultaten med yrkesgrupper som innehar kunskaper och erfarenheter 
inom likabehandlingsarbete. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att välja rätt 
personer för att få relevant information och även en bredd. Respondenterna har en 
varierad ålder på 24–60 år och de har varit verksamma inom förskolan mellan 1-20 
år. Arbetslagen som intervjuades var endast kvinnlig personal då ingen manlig 
personal, av de få som arbetar där, fanns tillgänglig vid intervjutillfällena. 

3.3 Procedur 

Det har utförts fyra stycken gruppintervjuer med verksamma arbetslag i förskolan 
med totalt nio stycken förskolepersonal med olika befattningar inom förskolan. Kvale 
och Brinkmann (2014) skriver fram att, för att undersöka människors upplevelser 
och självuppfattningar så är intervjuer som metod passande. Därför tar studien 
utgångspunkt i intervjuer som metodval. 

Processen startades genom diskussioner fram och tillbaka mellan oss författare om 
vilka frågor som behövdes ställas till respondenterna för att få svar på 
frågeställningarna. Till slut hade tio intervjufrågor (se bilaga 2) med utgångspunkt i 
studiens syfte formulerats utifrån litteratur som tidigare lästs av oss författare. 
Intervjuer planerades in genom mailkontakt med respondenterna där olika tider 
erbjöds. Inför intervjuerna skickades det ut ett missivbrev (se bilaga 1) till 
respondenterna. I missivbrevet förtydligades det vad undersökningen syftar till samt 
vilka rättigheter de som respondenter har. Det valdes också att de tillfrågade skulle få 
intervjufrågorna i god tid innan intervjun för att de skulle ha kännedom om studiens 
syfte samtidigt som det gavs tid för arbetslaget att diskutera kring dem. Missivbrevet 
togs även med till intervjuerna och varje arbetslag fick ett exemplar där de fick 
godkänna deras medverkan i studien genom att skriva under med sina 
namnteckningar. I informationen förtydligades det att intervjun som genomförs för 
studien kommer att spelas in för att underlätta den fortsatta analysen och skrivandet. 
Att spela in intervjuer som komplement till att anteckna skriver Bryman (2011) är 
fördelaktigt då det är lätt att gå tillbaka för att lyssna igen och vidare tolka den 
insamlade datan. 
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De semistrukturerade intervjuerna bokades in och utfördes under tre veckors tid och 
varje intervju pågick i cirka 45 minuter. Intervjuerna utfördes i par där den ena var 
aktiv och ställde intervjufrågorna medan den andra satt med och var passiv. 
Anledning till det valet var som Bryman (2011) skriver att det skapar trygghet hos 
respondenterna och samstämmighet mellan de som intervjuar. Den passiva fick mot 
slutet flika in om det uppkommit någon mer tanke eller fråga. Intervjuerna utfördes 
på så sätt med grund i ett medvetet förhållningssätt och respondenterna fick även ta 
den tid de behövde för att svara på intervjufrågorna utan att de blev avbrutna. Vi 
försökte vara uppmärksamma och lyhörda inför respondenternas beskrivningar 
vilket underlättade för oss att förstå vad respondenterna gav uttryck för mellan 
raderna. Genom en lyhördhet inför respondenternas svar gavs det möjlighet att 
formulera passande följdfrågor vilket kunde bekräfta att vi förstått svaren riktigt men 
också för att ge respondenterna möjlighet till utveckling av svaret (Kvale & 
Brinkmann, 2014). 

Efter den första utförda intervjun upplevdes intervjufrågorna komma i fel ordning, så 
för att säkerställa studiens kvalitet valdes det att byta plats på två frågor i 
intervjuordningen. Det är fördelaktigt vid semistrukturerade intervjuer att ha 
valmöjligheten att ändra om intervjuordningen utefter studiens gång (Bryman, 2011). 
Ändringen medförde att respondenterna beskrev att de upplevde en större trygghet 
och ett bättre flyt när inte frågorna gick för djupt in i ämnet på en gång. 

Vidare analyserades resultaten från intervjuerna genom transkribering av 
inspelningarna, som enligt Bryman (2011) gör det lättare att urskilja resultatet. Efter 
transkriberingarna kodades datainsamlingsmaterialet i syfte att urskilja det mest 
relevanta i resultatet. I kvalitativa semistrukturerade intervjuer landar ofta det 
insamlade data i mycket ostrukturerad text. I denna studies fall resulterade 
intervjuerna i cirka 20 sidor transkriberad text. Det är därför viktigt att sortera upp 
studiens data under passande kategorier, genom kodning, som är relevanta för 
studiens utgångspunkt (Bryman, 2011). Kodning använde vi genom att kategorisera 
teman med olika färger vilket underlättade för jämförelse, resultaten emellan, då det 
kunde urskiljas likheter och olikheter som sedan kunde kopplas ihop med relevant 
litteratur (Kvale & Brinkmann, 2014). De utförda intervjuerna utgör grunden för 
studiens datainsamling och med reflektioner, analyser och bearbetning 
sammanställdes ett resultat som ger en fördjupad inblick i studiens syfte och 
frågeställningar. Resultatet kommer att presenteras i löpande text där innehållet har 
skrivits fram under passande rubriker kopplade till studiens syfte. 

3.4 Forskningsetik 

Studien grundar sig i de etiska principer som ska ingå i forskning. Inför studien har 
det utformats ett missivbrev med grund i Vetenskapsrådets (2017) etiska principer 
som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Principerna om informationskravet och samtyckeskravet var i 
åtanke i missivbrevet som skickades ut till respondenterna innan intervjuerna. I 
missivbrevet förtydligades undersökningens syfte, vad respondenternas information 
kommer att användas till och att de själva har rätt att välja om de vill delta samt att 
de närsomhelst kan välja att avbryta sin medverkan utan vidare förklaring till varför. 
Konfidentialitetskravet uppnås genom att respondenterna får vetskap om att de är 
helt anonyma i undersökningen och att all insamlade data behandlas med största 
försiktighet och respekt. Nyttjandekravet förmedlades till respondenterna genom att 
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de tydligt fått förklarat för sig att undersökningen kommer genomföras på en 
forskningsrelaterad grund och den information de gett kommer därför inte användas 
i något annat syfte än den aktuella studien. 

Studien genomfördes genom gruppintervjuer, som Bryman (2011) skriver är 
fördelaktigt när syftet är att undersöka gruppens gemensamma resonemang. Det som 
var viktigt ur etisk synpunkt var att se till att alla gruppmedlemmar fick komma till 
tals under intervjun och att ingen blev förbisedd. Det var samtidigt viktigt ur etisk 
aspekt att fråga varje individ i det tilltänkta arbetslaget om medverkan godkänns, 
vilket gjordes genom att samtliga deltagare fick skriva under missivbrevet. 

3.5 Studiens tillförlitlighet 

I studien har vi valt att utgå från Brymans (2011) utgångspunkter för att säkerställa 
undersökningens tillförlitlighet. Studien utgår från trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och konfirmering. Med trovärdighet innebär det att studien står på en 
tillförlitlig grund för att läsaren ska se studien som trovärdig. Det underlättas av att 
studien följer de regler som bör följas i forskning. Studiens trovärdighet tydliggörs 
genom att vi författare, tillsammans, har diskuterat och utformat intervjufrågor efter 
att ha läst litteratur om studiens ämne. Ett val som gjordes var också att reflektera 
över intervjufrågorna tillsammans med verksam lärare på högskolan. Överförbarhet 
innebär att det rimligen inte skulle gå att göra en likadan studie med samma resultat 
vid ett annat tillfälle. Det är dock möjligt att göra en liknande studie även om 
resultatet antagligen kommer skilja sig åt. För att studien ska vara pålitlig så valdes 
det att vara transparenta genom hela studiens process. Transparent genom att 
förklara tillvägagångssättet i metoden och genom att vi varit så tydliga som möjligt i 
redogörelserna vi gett. I studien har det använts tidigare forskning och 
respondenternas svar från intervjuerna, genom konfirmering, för att styrka 
tillförlitlighet (Bryman, 2011). 

Tillförlitligheten kan påverkas av förutfattade meningar om hur förskolepersonal 
arbetar, dock försökte vi att hålla oss neutrala och endast föra fram respondenternas 
svar. Vi skickade ut intervjufrågorna i förväg, med anledning att respondenterna 
skulle få möjlighet att förbereda sig. Det kan ha medfört att respondenternas svar 
blev mindre spontana. Svaren riskerade att bli inövade då respondenterna haft tid till 
att läsa på om ämnet och komma på exakt vad de ska svara i förväg. Trots det anser vi 
att det var positivt att skicka frågorna i förväg då respondenterna fick förbereda sig 
för att ge så utförliga svar som möjligt. 
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4 Resultat 

Följande avsnitt behandlar studiens resultat utifrån datainsamlingen. För att 
tydliggöra resultatet skrivs Förskolepersonals definition av likabehandling i förskolan 
och Förskolepersonals resonemang om möjligheter och utmaningar i 
likabehandlingsarbetet under två huvudrubriker. Resultatet presenteras under 
huvudrubriken Förskolepersonals definition av likabehandling och underrubriken 
Allas lika värde, bemötande, trygghet och förhållningssätt. Under huvudrubriken 
Förskolepersonals resonemang om möjligheter och utmaningar i 
likabehandlingsarbetet presenteras resultatet under rubriker där olika 
påverkansfaktorer lyfts. Rubrikerna är följande; Synen på genus, Möjligheter till 
utvecklande arbetssätt, Förekomst av likabehandlingsplan, Förskolans 
ramfaktorer, Den sociala miljöns betydelse samt Språk och aktiviteter. Utvalda citat 
från intervjuerna kommer att presenteras löpande genom resultatet för att tydliggöra 
förskolepersonalens resonemang. Avslutningsvis sammanfattas resultatet kort i en 
text under rubriken Sammanfattning. 

4.1 Förskolepersonals definition av likabehandling i förskolan 

4.1.1 Allas lika värde, bemötande, trygghet och förhållningssätt 

I respondenternas resonemang framkommer definitionen av likabehandling som 
allas lika värde. En respondent säger att: 

Ja men det är ju att man ska ha lika respekt för alla, man ska inte behöva känna att bara för att 
man är flicka så ska någon se ned på en. 

Respondenterna resonerar även om att bemötande är en definition av 
likabehandling. De förklarar att det handlar om hur de gör för att barnen ska känna 
sig sedda, bekräftade, respekterade och välkomnade och om hur de gör barnen 
delaktiga så att de får inflytande i verksamheten. Respondenterna förklarar att det är 
deras uppgift att lägga grunden för förskolans värden, att alla ska behandlas lika 
oavsett hur de ser ut, vad de tycker om eller vad de tror på. Det resoneras om att 
trygghet är något som också definierar likabehandling. Det förklarar att det är 
viktigt, utifrån likabehandling, att både förskolepersonal och barn känner sig trygga 
och trivs på förskolan samt att alla får vara som de vill, utan att bli exkluderade, 
kränkta eller mobbade. Respondenterna resonerar även om att likabehandling 
handlar om ett förhållningssätt. Ett förhållningssätt där ens bemötande och synsätt 
antingen resulterar i likabehandling eller inte. Genom deras förhållningssätt, säger 
flera respondenter, att de kan hålla likabehandling levande och ha den med sig 
dagligen i deras tankar. Respondenterna beskriver att förhållningssättet är extra 
viktigt i arbetet med de yngre barnen. Några respondenter resonerar över att barn 
behöver stöd för att utveckla sin kunskap om likabehandling och förstå allas lika 
värde så som respondenterna förstår allas lika värde. Genom att vara förebilder för 
barnen förklarar respondenterna att barnen kan utveckla sin förståelse och kunskap 
om hur de ska vara mot varandra. Majoriteten av respondenterna resonerar dock om 
att vuxna inte bör överföra sin egen kunskap och förförståelse om likabehandling rakt 
av till barnen utan att kunskapen ska utvecklas tillsammans. 
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4.2 Förskolepersonals resonemang om möjligheter och 
utmaningar i likabehandlingsarbetet 

4.2.1 Synen på genus 

Respondenterna beskriver att de försöker bemöta barnen likvärdigt. En stor del av 
respondenterna förklarar dock att de är osäkra om de faktiskt bemöter barnen på ett 
likvärdigt sätt eller om de omedvetet gör skillnad på exempelvis pojkar och flickor. 
Ett arbetslag förklarar att det möjligen kan ställas olika krav och förväntningar på 
pojkar och flickor vid olika aktiviteter. En annan respondent betonar dock vikten av 
att se barn som just barn och inte placera dem i facken “flicka” och “pojke” genom att 
förklara: 

Det är ju barn. Jag tänker sällan att det är flickor och pojkar utan att de är barn, egna individer. 

De flesta respondenter beskriver att de är tydliga med att det material som finns i 
förskolans verksamhet ska erbjudas till alla. Ett arbetslag beskriver att de inte gör 
skillnad på vad pojkar eller flickor leker med, men förklarar samtidigt att pojkarna 
föredrar att leka med bilar. Pojkarna väljer oftast att gå direkt till billådan istället för 
att sysselsätta sig med något annat som erbjuds, trots att respondenterna beskriver 
att de upplever att de försöker erbjuda hela verksamheten till alla barn. En 
respondent förklarar att hon tror att barn leker med det som intresserar dem själva 
och hon drar paralleller till sig själv: 

Jag gör ju inte heller något som jag inte tycker är intressant, så det gör väl inte barnen heller. 

Det är viktigt, förklarar ett arbetslag, att reflektera över vad barn enskilt intresserar 
sig för och följa upp dessa spår. För även om de tillsammans i arbetslaget arbetar 
med en hel barngrupp så försöker de se barn som individer. En respondent förklarar 
att de försöker bemöta alla barn individuellt i den mån det är möjligt. 
Respondenterna beskriver att det är viktigt att försöka omvandla hur de rent 
praktiskt gör i verksamheten genom att locka både pojkar och flickor, genom att ge 
barnen möjligheten att använda sig av allt material som finns i verksamheten. 

4.2.2 Möjligheter till utvecklande arbetssätt 

Respondenterna beskriver att de blir stärkta i sitt likabehandlingsarbete när de får 
diskutera med sina kollegor och sin chef om hur de resonerar och upplever 
likabehandlingsarbetet i förskolan. Några respondenter förklarar att de får medverka 
i utvecklingsgrupper, vilket de anser skapar möjligheter för likabehandlingsarbetet. 
De får diskutera och komma med idéer på förbättring och får även möjlighet att både 
få och ge stöd till kollegorna. Det lyfts fram, av ett arbetslag, att förskolechefen har 
varit med inne på avdelningen och observerat och stöttat upp arbetslaget i deras 
likabehandlingsarbete. Respondenterna berättar att förskolechefen visat “in action” 
hur de kan utveckla sitt bemötande och sitt sätt att lösa konflikter i barngruppen. Det 
beskrivs ha varit utvecklande, berättar respondenten. Det framkommer också att 
respondenterna känner att de har stöd av förskolechef i sitt arbete och de kan alltid få 
möjlighet att prata med chefen. Det uttrycks även att förskolepersonalen har 
möjlighet att anmäla kränkningar och diskrimineringar hos förskolechefen. 

Vidare lyfts en del åtgärder fram för att skapa möjligheter i likabehandlingsarbetet. 
En respondent berättar att de förr brukade filma sig själva i verksamheten för att få 
syn på hur de är mot barnen och hur de bemöter barnen. Det skapade möjligheter till 
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förbättring i både personalens bemötande och även i deras förhållningssätt. Ett 
arbetslag berättar att de har arbetat med teater som syftar till att synliggöra olika 
konflikter som uppstått i verksamheten. Teatern spelas upp med neutrala föremål för 
att inte hänga ut något barn som varit inblandad i konflikten. Barnen får sedan 
möjligheten att vara med och komma med egna lösningar på hur liknande situationer 
skulle kunna lösas om de skulle uppstå igen. I verksamheten med äldre barn, återger 
en respondent, att de vuxna lättare kan diskutera med barnen som sedan själva kan 
komma med idéer och förslag på förbättring i likabehandlingsarbetet. 

4.2.3 Förekomst av likabehandlingsplan 

Respondenterna beskriver en utmaning där det förklaras att förskolepersonalen 
saknar en del kunskap och verktyg för att helt kunna arbeta med 
likabehandlingsarbetet i förskolan. Respondenterna resonerar över att de känner sig 
splittrade i verksamheten då likabehandlingsarbetet innebär så pass olika saker, från 
person till person. En respondent förklarar: 

… att det kan bero på att alla har olika ryggsäckar som vi bär på med erfarenheter som påverkar 
hur vi ser på saker. 

Respondenterna beskriver att de känner en osäkerhet i om det finns en uppdaterad 
likabehandlingsplan på respektive förskola.   

En respondent säger:   

Vi tror att den finns men den är svår att hitta och ligger inte där den ska. Jag hittade en 
rutinplan för kränkande behandling och jag vet inte om det är den men så ska den ju inte se ut. 

En annan respondent uttrycker: 

Ja det har vi. Sen tror inte jag att den är uppdaterad på senare år men den behöver nog ses över. 

En tredje respondent säger: 

Det finns en likabehandlingsplan men den inte är uppdaterad ännu. 

Respondenterna förklarar att det upplevs som en utmaning när 
likabehandlingsplanen inte är aktuell då den ska vara personalens stöd i 
likabehandlingsarbetet. Likabehandlingsplanen ska, enligt respondenterna, 
uppdateras varje vårtermin, men det har den inte gjorts i år och det har skapat en 
oro, beskriver flera respondenter. 

Alla respondenterna förklarar att det är viktigt att ha kunskap om 
diskrimineringsgrunderna i likabehandlingsarbetet. De förklarar att de känner att de 
har kunskap om vilka de sju diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen är. 
Men att de inte är tillräckligt insatta i dem så att de kan förklara vad de alla sju 
innebär helt och hållet. De diskrimineringsgrunder som respondenterna beskriver att 
de har mest kännedom om är kön, religion och funktionsnedsättning. 

4.2.4 Förskolans ramfaktorer 

Genomgående beskriver respondenterna utmaningar, som de upplever, i form av tids 
och personalbrist. Det är faktorer som gör det svårt att hinna med 
likabehandlingsarbetet som de skulle vilja. Respondenter berättar att det ofta uppstår 
konflikter mellan barnen, som ger förskolepersonalen en känsla av att “släcka 
bränder”. De förklarar att de bara räddar situationen för stunden istället för att 
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närvara och förebygga. De förklarar att de går miste om möjligheten som ges för att 
prata om konflikterna och förskolans värden med barnen. En respondent förklarar 
att de tyvärr inte räcker till för barnen vid konflikter, och uttrycker: 

Hur ska jag kunna bemöta alla barn på det sätt som behövs, för varje enskilt barn, för att de ska 
må bra på morgonen, vid det viktiga avskedet, om jag inte räcker till rent fysiskt? 

4.2.5 Den sociala miljöns betydelse 

Ett genomgående resonemang är att kränkande behandling och diskriminering sker i 
de intervjuade verksamheterna. Respondenterna beskriver att trots att 
likabehandlingsarbetet har sin grund i diskrimineringsgrunderna, så upplever de att 
det förekommer kränkningar och diskriminering ofta. De förklarar att det 
förekommer mellan personal och personal, personal och barn samt även mellan barn 
och barn. Respondenterna berättar att det kan handla om att barns individuella 
förmågor eller religion behandlas kränkande. Även att personal kränker annan 
personal genom att benämna kollegan med skällsord. En respondent berättar om en 
incident där hennes kollega uppmärksammat en pojke som hade på sig en rosa tröja 
en dag. Kollegan frågar då pojken varför han har den tröjan på sig och uttrycker att 
pojkar inte ska ha rosa tröjor på sig. Respondenten beskriver att hon fick känslor av 
obehag under denna incident. 

Några respondenter berättar att de upplever att det är svårt när vikarierande 
personal kommer in i verksamheten som har en annan syn-och förhållningssätt som 
skiljer sig mot vad den de har i arbetslaget. Respondenterna beskriver att de 
uppmärksammat att personal ibland fysiskt drar i barns armar. Det påtalas också att 
respondenterna märkt att en del personal bestämmer vad barnen ska göra eller inte 
göra. Trots att respondenterna beskriver att de upplever kränkningar och 
diskrimineringar i verksamheterna, så förklarar de samtidigt att det tyvärr inte sker 
många anmälningar. Anledningen till det beskrivs som att respondenterna inte 
upplever sig ha tid. Respondenterna uttrycker att det är mycket annat som behövs 
göras i verksamheten. Det resoneras även om att respondenterna upplever att det är 
meningslöst att ta en konflikt med exempelvis en vikarie, då personen i fråga ändå 
inte kommer vara där imorgon. Respondenten uttrycker att: 

Man tänker så mycket själv och så när vikarien kommer in och man bara “ojojoj”, men då tänker 
man att jaja, dem ska bara vara här en dag så jag säger ingenting. Men nu kanske vi ska säga åt 
varandra men med glimten i ögat, men det är så svårt. 

Respondenterna uttrycker att det är svårt med kränkningar och många av 
respondenterna förklarar att de känner sig illa till mods av att behöva säga ifrån mot 
kollegor. Därför väljer de hellre att tolerera en sämre behandling, förklarar några 
respondenter. Respondenterna resonerar om att det kan bero på att de har en 
konflikträdsla och även en önskan om att ha en god stämning på förskolorna. Den 
goda stämningen kan bli förstörd vid en konflikt, påtalar en respondent och säger att: 

Det är känsligt att säga till när någon gör fel, för att det har med dennes förhållningssätt att göra 
vilket är så personligt. 

Hos en del personal på förskolan, förklaras det av några respondenter, att det finns 
en “dina barn, mina barn” -mentalitet: 

Det är en sorts kultur på förskolan som gör att kollegor blundar för saker som de inte har att 
göra med och att alla får lösa konflikter själva i sin barngrupp och i sitt arbetslag. 
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Samtidigt berättar en respondent att det är hemskt när en del ser något tokigt men 
ingen säger något. Hon beskriver att det upplevs som att de nästan tippar på tårna 
och hon uttrycker att det är tråkigt då personalen är här för barnens skull och för att 
hjälpa varandra. 

4.2.6 Språk och aktiviteter 

En respondent berättar att det talas andra språk än svenska i verksamheten, som 
beskrivs exkluderande och diskriminerande då alla kollegor inte förstår vad som sägs, 
trots att samtalet berör dem alla. Samtidigt säger respondenten att hon inte upplever 
att kollegorna använder sitt gemensamma språk för att medvetet exkludera utan för 
att det kanske underlättar för dem i samtalet. Användandet av språk som inte alla 
förstår skapar känslor av exkludering och utanförskap, nämner flera respondenter.    
Några respondenter beskriver att de upplever en oro över barns sätt att behandla 
varandra då det bland annat uppmärksammats vid flera tillfällen att pojkarna i deras 
barngrupp inte vill leka med flickorna. Respondenterna förklarar att det leder till att 
flickorna i barngruppen blir exkluderade och det är definitivt inte okej, uttrycker 
dem. 
 
En respondent återger att det på förskolan finns barn som kommer från olika 
religiösa bakgrunder. Det beskrivs som en utmaning då likabehandlingsarbetet 
handlar om att inte låta olikheter leda till exkludering, säger respondenten. Vidare 
berättar hon att de ibland ändå gör verksamheten exkluderande för barn med annan 
religiös bakgrund, genom olika aktiviteter och temaarbeten, utan att de tänker sig för. 
Samtliga respondenter resonerar över att deras verksamheter är en plats där alla är 
fria att vara, säga och tro på det de vill. De förklarar dock att det finns en gräns för 
friheten om det är så att människors sätt att utöva sin frihet och sina åsikter påverkar 
någon på ett kränkande sätt eller gör illa någon. Där uttrycker respondenterna att en 
nolltolerans råder. 
 
En respondent förklarar att de just nu i arbetslaget försöker att bemöta en del barn på 
olika sätt. Respondenten säger: 

…att det gäller att vara tydlig, fyrkantig, kortfattad och att inte prata för mycket med vissa 
individer som inte klarar det. Det är ju åtgärder för att förebygga likabehandling. 

4.3 Sammanfattning 

Utifrån frågeställningen om hur förskolepersonal definierar likabehandling beskriver 
respondenterna att likabehandling definieras utifrån begreppet allas lika värde 
oavsett härkomst, tro och åsikter. Bemötande, trygghet och ens förhållningssätt är 
också något som definieras till likabehandling. I resultatet framkommer två olika 
synsätt om hur kunskap om likabehandling skapas i förskolan. 

Studiens andra frågeställning om förskolepersonals resonemang om möjligheter och 
utmaningar i likabehandlingsarbetet beskrivs genom att respondenter förklarar att de 
har en förskolechef de kan få stöd ifrån. De får även hjälp av chefen i 
likabehandlingsarbetet, när diskriminering och kränkande behandling uppstår. 
Förskolepersonalens förhållningssätt, bemötande och kunskap beskrivs också som 
viktiga möjligheter i likabehandlingsarbetet. Det beskrivs att respondenterna 
utmanas av saknaden av en uppdaterad likabehandlingsplan och därför inte riktigt 
vet hur de ska komma vidare i likabehandlingsarbetet. Det återges också att 
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respondenterna upplever skillnader i sina kunskaper och därmed i deras syn-och 
förhållningssätt, även att det finns en varierad förståelse för likabehandlingsarbetet. 
Det förklaras också att respondenterna upplever att kränkning och diskriminering 
sker kontinuerligt i verksamheterna. Respondenterna beskriver att de tror att 
konflikträdsla hämmar deras möjlighet att säga ifrån när kollegor kränker andra. 
Respondenterna berättar att de finns en önskan om att hålla likabehandlingsarbetet 
levande i verksamheten, men ett genomgående resonemang är att tiden och 
personalen inte räcker till. Respondenterna beskriver därför att de upplever bristen 
på tid och personal som en stor utmaning i likabehandlingsarbetet och som, enligt 
dem, orsakar att likabehandlingsarbetet ofta kommer i skymundan. 
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5 Analys 

I kommande avsnitt tolkas och analyseras studiens resultat som presenterades i 
föregående del. Vidare kopplas resultatet samman med det socialkonstruktionistiska 
perspektivet som denna studie vilar på. Analysen kommer att presenteras på samma 
sätt som resultatet där studiens frågeställningar presenteras under två 
huvudrubriker. Analysen presenteras med huvudrubriken; Förskolepersonals 
definition av likabehandling i förskolan och underrubriken Allas lika värde, 
bemötande, trygghet och förhållningssätt. Vidare följer huvudrubriken 
Förskolepersonals resonemang om möjligheter och utmaningar i 
likabehandlingsarbetet där påverkansfaktorerna analyseras. Underrubrikerna är 
följande; Synen på genus, Möjligheter till utvecklande arbetssätt, Förekomst av 
likabehandlingsplan, Förskolans ramfaktorer, Den sociala miljöns betydelse samt 
Språk och aktiviteter. Sist lyfts det fram en avslutande sammanfattning under 
rubriken Sammanfattning där det tydliggörs för studiens resultat kopplat till det 
teoretiska perspektivet som studien vilar på. 

5.1 Förskolepersonals definition av likabehandling i förskolan 

5.1.1 Allas lika värde, bemötande, trygghet och förhållningssätt 

Det framkommer att respondenterna definierar likabehandling med allas lika värde, 
bemötande, trygghet och att det handlar om ett förhållningssätt. Det framkommer 
vidare olika sätt att se på hur barn ska vara och hur de ska utveckla kunskap och 
förståelse för likabehandling i förskolan. Ett synsätt som framkommer är att det är 
personalen som ska överföra sin kunskap och förståelse till barnen och att barnen ska 
ta efter personalens syn. Det förstås som att det är ett synsätt som begränsar den 
kunskap som barnen får möjlighet att ta till sig. Det är den vuxnes kunskap och 
förståelse om likabehandling som anses som rätt och därför rent av förs över till 
barnen utan att barnen får påverka eller skapa egna tolkningar. Barn utvecklar, i 
detta synsätt, samma värderingar och synsätt som förskolepersonalen har (Burr, 
2015). Barn har, enligt läroplan för förskolan, rätt att få möjlighet att påverka sin 
egen kunskap och förståelse, i samspel med de vuxna (Skolverket, 2016). Det andra 
synsättet tolkas som att förskolepersonal och barn tillsammans skapar kunskap och 
förståelse om likabehandling. I detta synsätt uttrycks det att både barn och vuxnas 
erfarenheter är viktiga och avgörande för vilken kunskap och förståelse för 
likabehandling som utvecklas. Genom förskolepersonals samspel med barnen, kan 
förståelser och kunskap skapas som möjliggör för en verksamhet där barn kan känna 
trygghet och respekt. Med hjälp av kommunikation i arbetslaget och mellan 
förskolepersonal och barngruppen kan det utvecklas en gemensam definition av och 
förståelse för likabehandling (Burr, 2015). Båda synsätten förstås innebära att vara 
respondenterna är förebilder för barnen. Det senare synsättet tolkas gå hand i hand 
med läroplan för förskolan och visar på att respondenterna håller sig kritiska till för 
givet tagna förståelser genom att de tillsammans utvecklar ny kunskap genom 
samspel (Burr, 2015; Skolverket, 2016). Det tolkas utifrån de båda synsätten att det 
råder delade åsikter om hur vuxna ska vara förebilder för barnen och hur kunskap 
ska överföras till barnen. Majoriteten av respondenterna beskriver dock att det 
faktiskt är barnen som ska få skapa egna kunskaper och förståelser. Förutfattad 
kunskap ska inte föras över från de vuxna utan den ska skapas tillsammans med 
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barnen. Ett kritiskt förhållningssätt till förutfattad kunskap kopplas samman då det 
förstås att barn och personal tillsammans skapar förståelse och kunskap (Burr, 2015). 

5.2 Förskolepersonals resonemang om möjligheter och 
utmaningar i likabehandlingsarbetet 

5.2.1 Synen på genus 

Det finns en osäkerhet kring hur personalen bemöter barnen utifrån deras 
könstillhörighet. Det framkommer att respondenter beskriver att barnen leker 
könsstereotypt och de resonerar om hur de kan förändra verksamheten för att 
motverka det. Genom kommunikation mellan förskolepersonal kan en gemensam 
förståelse utvecklas så att verksamheten kan vara tillåtande för alla barn och en 
samsyn på barn kan diskuteras fram (Burr, 2015).  

5.2.2 Möjligheter till utvecklande arbetssätt 

Vi tolkar studiens resonemang om reflektion och dialog mellan kollegor som viktiga 
och främjande för utvecklingen av respondenternas syn-och förhållningssätt. 
Respondenterna har en vilja att hitta olika arbetssätt som främjar för att 
barngruppen ska kunna konstruera nya sätt att förstå och använda sig av 
likabehandlingsarbetet (Burr, 2015). Förskolechefernas stöd lyfts fram som en 
påverkansfaktor då stödet skapar möjligheter för personalen i 
likabehandlingsarbetet. Det tolkas att det är kommunikationen i de sociala 
processerna, mellan personal och chef, som utvecklar likabehandlingsarbetet. Genom 
att ny förståelse och kunskap skapas genom kommunikation och samspel mellan dem 
(Burr, 2015). Det tolkas att förskolepersonalen delar tankar, kunskap och idéer med 
varandra som skapar ny förståelse och utvecklande arbetssätt i 
likabehandlingsarbetet. Främjande aktiviteter, som teater, diskussioner och samtal 
med barnen, gör att de kan utveckla och förändra likabehandlingsarbetet och skapa 
nya föreställningar, idéer och tankar om normer och värderingar (Markström, 2005). 

5.2.3 Förekomst av likabehandlingsplan 

Det tolkas att likabehandlingsarbetet påverkas av att arbetet ofta kommer i 
skymundan på grund av den bristande förekomsten av likabehandlingsplanen. Även 
respondenternas erfarenheter och kunskaper om likabehandlingsarbetet tolkas som 
att de går isär. Det förstås att respondenterna dagligen arbetar med diskriminering, 
kränkande behandling och trakasserier. Dock så tolkas det att majoriteten resonerar 
om att de behövs utvecklas en samsyn och gemensam förståelse för diskriminering. 
Enligt Burr (2015) har människor olika kunskaper som behöver delas genom 
interaktion för att människor ska kunna bli samspelta. Trots det dagliga arbetet så 
tolkas det att arbetet behöver förankras i en likabehandlingsplan. Respondenterna 
och barnens tankar och åsikter bör även lyftas fram så att en gemensam förståelse 
och kunskap om likabehandlingsarbetet kan utvecklas (Burr, 2015; Markström, 
2005). Det förstås att mer kunskap om diskrimineringsgrunderna är behövligt då 
respondenterna beskriver att de har någorlunda förståelse för grundernas innebörd. 
Det tolkas utifrån deras resonemang att kunskap och medvetenhet varierar, hos 
respondenterna, vilket förstås som att de konstruerat sina kunskaper genom 
erfarenheter de utvecklat genom deras olika livsbakgrunder (Markström 2005; Burr, 
2015).  
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5.2.4 Förskolans ramfaktorer 

Studiens resultat visar på olika påverkansfaktorer i verksamheten som påverkar 
respondenternas sätt att vara närvarande och stödja barnen i likabehandlingsarbetet. 
Vi tolkar att tids-och personalbristen gör att personalen får stora utmaningar i hur de 
kan genomföra likabehandlingsarbetet. Respondenter beskriver att arbetet ibland 
känns mer som att de “släcker bränder” när konflikter uppstår i barngruppen på 
grund av att tiden inte finns för att samtala med barnen om konflikten. Det förstås att 
om respondenterna ens ska ha möjlighet att vara närvarande och kunna medla 
mellan konflikter måste det finnas både tid och personal. Förskolepersonalens 
närvaro underlättar för att stödja barnen och få syn på de situationer där kränkningar 
uppstår samt kunna stoppa dem. Det är i synliggörandet som möjligheter ges till att 
få syn på vart, hur och mellan vilka konflikter sker (Markström, 2005). Eftersom att 
tid är ett socialt konstruerat fenomen som är svår att påverka, förstås det att hur än 
förskolepersonal använder tiden så kommer den alltid att ha inverkan på förskolans 
verksamhet och likabehandlingsarbetet (Burr, 2015; Markström, 2005). 

5.2.5 Den sociala miljöns betydelse 

Det tolkas att kvaliteten på likabehandlingsarbetet påverkas av avsaknaden av en 
aktuell likabehandlingsplan och att förskolepersonal inte vågar säga ifrån när 
kränkning sker på grund av konflikträdsla. Det kan förstås vara den sociala miljön 
som påverkar möjligheten för förskolepersonal att våga säga ifrån. I den sociala 
miljön har en kultur skapats av förskolepersonalen, som är svår att bryta (Burr, 
2015).  
 
Att det finns en aktuell likabehandlingsplan tolkas vara nödvändig då 
förskolepersonal kan ta stöd i den för att bryta den kultur som nu präglar 
verksamheterna. Dokumentet förstås även som nödvändig för att motverka 
kränkande behandling i förskolan. Förskolans styrdokument är tydliga med att 
kränkningar och diskrimineringar inte ska vara en del i förskolans verksamhet. 
Därför tolkas det att respondenternas beskrivningar om de upplevda kränkningarna 
kan bero på just avsaknaden av en likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen ger 
personal möjlighet till stöd i likabehandlingsarbetet då personal tillsammans kan 
utveckla sin kunskap, förståelse och sina föreställningar om likabehandlingsarbetet 
genom den. De kan arbeta mot gemensamma mål genom en kritisk förhållning till 
kunskap och genom dialoger mellan barn och personal. Dokumentet kan stödja och 
utveckla likabehandlingsarbetet och även förebygga kränkande behandling samtidigt 
som förgivet tagna normer kan utmanas (Burr, 2015).  

5.2.6 Språk och aktiviteter 

Förskolans verksamhet beskrivs ibland som exkluderande för de som inte följer 
normen. Till exempel barn med en annan religiös bakgrund som utesluts eller 
personal som utesluts genom att det talas ett annat språk än det som majoriteten 
förstår. Det tolkas att de uteslutande förhållningssätten gör att barnen riskerar att 
utveckla förståelse och kunskap som inte är i enlighet med förskolans värden, genom 
att de tar efter ett exkluderande förhållningssätt (Burr, 2015). Förhållningssättet 
tolkas möjliggöra för diskriminering det förstås som att en kollektiv diskriminering 
kan utvecklas då barnen tar efter de vuxna (Burr, 2015). Respondenterna uttrycker 
samtidigt att alla barn ska ha rätt att vara som de vill och inte bli diskriminerade för 
det. Denna motsägelse tolkas grunda sig i en okunskap om diskrimineringsgrunderna 
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(Langmann, 2013). Förhållningssättet gentemot barnet med annan religion tolkas 
påverka likabehandlingsarbetet då barnet som inte kan delta i aktiviteterna blir 
utpekad som annorlunda. Personalen och övriga barn beskrivs som det “normala” 
och barnet i fråga ses som avvikande. Det visas tydligt att det skapas egna sanningar 
om barnen, genom personalens olika tolkningar av dem, som utvecklats genom 
kommunikation och återigen förs vidare och underhålls av respondenterna (Burr, 
2015). Barnen i barngruppen riskerar alltså att utveckla ett likadant uteslutande 
förhållningssätt som respondenterna har då kunskap och förståelse skapas genom de 
sociala processer som de är med om (Burr 2015; Markström, 2005). 
Respondenternas förhållningssätt tolkas som att det är det onormala som ska ändras 
på istället för att acceptera att alla är olika (Langmann & Månsson, 2016). Resultatet 
kopplas tydligt till socialkonstruktionism då respondenterna genom kommunikation 
sinsemellan samspelar och utvecklar förståelser och syn på barn (Burr, 2015). 

5.3 Sammanfattning 

Utifrån den första frågeställningen om förskolepersonals definition av likabehandling 
definierar respondenterna likabehandling med allas lika värde, bemötande, trygghet 
och förhållningssätt. De förklarar att med reflektion och diskussion kan de 
möjliggöra för en samsyn av likabehandling, som visar på att kommunikation är 
framträdande (Burr, 2015). Vi tolkar att det råder skilda meningar om hur vuxna ska 
bemöta och vara förebilder för barnen. Det framkommer två olika synsätt i hur 
kunskap om likabehandling konstrueras i förskolan. Det ena som beskrivs är att de 
vuxna överför sin förförståelse till barnen och det andra synsättet handlar om att 
kunskap skapas i samverkan mellan barn och vuxna. Vi tolkar att majoriteten av 
respondenterna reflekterar över hur likabehandling kan utvecklas i samspel med 
barnen. Barn ska få vara med och skapa sin egen värld och barn kan skapa nya 
konstruktioner och värderingar i ett samspel mellan andra människor (Burr, 2015). 
Några få respondenter anser att vuxna behöver styra barn i riktning mot “rätt värden 
och åsikter” vilket fortfarande görs i samspel med både barn och vuxna. Men det 
tolkas att det påverkar den kunskap och förståelse som barn tillgodogör sig och att 
barnens möjlighet till egna förståelser går förlorad. 

Utifrån analysen framkommer studiens andra frågeställning om hur förskolepersonal 
resonerar om möjligheter och utmaningar i likabehandlingsarbetet. Respondenterna 
beskriver olika påverkansfaktorer som att deras bemötande av barn och syn på genus 
varierar och att de har olika förståelse och kunskap om likabehandlingsarbetet. Den 
beskrivningen stöds av Burr (2015) som förklarar att människor alltid kommer ha 
olika kunskaper och förståelser på grund av deras tidigare erfarenheter vilket också 
påverkar hur vi är gentemot varandra. Det tolkas att den sociala miljön är en 
påverkansfaktor som gör att respondenterna har olika förhållnings- och synsätt i 
likabehandlingsarbetet. Likabehandlingsarbetet påverkas av respondenternas 
variation av kunskap och förekomsten av aktuella likabehandlingsplaner. Eftersom 
alla människor har olika kunskaper som grundar sig i olika erfarenheter och 
livssituationer så är det därför av största vikt att förskolepersonal delar sina 
kunskaper och erfarenheter genom diskussioner och sociala möten (Burr, 2015). 
Dock krävs det att en uppdaterad likabehandlingsplan finns tillgänglig om personal 
ska kunna fullfölja uppdraget med likabehandlingsarbetet i förskolan (Skolverket, 
2016). Flera påverkansfaktorer som uppstått i den sociala miljön är att kränkningar 
och diskrimineringar förekommer i förskolans verksamhet och det kopplas till att det 
finns en brist på kunskap om diskrimineringsgrunderna. Det har framkommit ett 
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resultat som bidrar till ett exkluderande arbetssätt, genom språk och aktiviteter, som 
riskerar att påverka barnens kunskap och förståelse för likabehandlingsarbetet 
(Langmann, 2013). En medvetenhet för hur språk och aktiviteter kan göras 
inkluderande tolkas vara nödvändig. Det har även framkommit en rad utvecklande 
arbetssätt som skapar möjligheter i likabehandlingsarbetet för förskolepersonalen. 
Exempelvis att förskolepersonalen upplever sig ha stöd från förskolecheferna samt 
olika utvecklande aktiviteter som förskolepersonalen genomför i verksamheten. 
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6 Diskussion 

I detta avsnitt presenteras diskussionen under rubriker som är kopplade till studiens 
frågeställningar: Under huvudrubriken Resultatdiskussion; En definition av 
likabehandling, Kulturen som utmaning i förskolan, Saknaden av 
likabehandlingsplan i verksamheten, Ramfaktorer som utmanar 
likabehandlingsarbetet och Utvecklande arbetssätt som möjliggör för 
likabehandlingsarbetet. Sedan presenteras Metoddiskussion som följs av Slutsats, 
Studiens relevans för förskolläraryrket och avslutningsvis presenteras Förslag till 
fortsatt forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Det analyserade resultatet kommer i följande resultatdiskussion att diskuteras i 
relation till studiens syfte och frågeställningar. Genom att ta stöd i ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv, tidigare forskning, analys och gemensamma 
tolkningar har en uppfattning om hur förskolepersonal resonerar om förskolans 
likabehandlingsarbete kommit fram. 

6.1.1 En definition av likabehandling 

Ett genomgående resonemang av respondenterna visar på att likabehandling 
definieras med allas lika värde. Det begreppet beskrivs, av respondenterna, innebära 
rätten att vara som man är utan att bli diskriminerad eller kränkt, vilket är i linje med 
Langmann och Månsson (2016). Likabehandling definieras även av respondenterna 
som ett bemötande, trygghet och som ett förhållningssätt. Dock blir resonemanget 
något motsägelsefullt då det uttrycks att barn och vuxna kränks, utesluts och bemöts 
på olika sätt i verksamheten. Det krockar med Svaleryd och Hjertson (2012) som 
förtydligar att verksamheten ska utgå från en nolltolerans mot kränkande 
behandling. Det går även emot förskolans läroplan som betonar att förskolan ska 
verka för inkludering, förståelse och respekt (Skolverket, 2016). 

De varierade synsätten, som beskrivs i resultatet, om hur barn bemöts och hur 
förskolepersonal förhåller sig till barn kopplas till de olika erfarenheter och 
kunskaper människor tillgodogjort sig genom livet (Burr, 2015). Utifrån ett av 
synsätten, som studien lyfter fram, så bör barn ses som egna individer som ges lika 
stor rätt att uttrycka sig. Barn ska få föra sin egen talan, utveckla egna åsikter och 
tankar samtidigt som de ska ha rätt att välja vad de vill sysselsätta sig med i 
verksamheten oavsett kön, ålder eller tillhörighet. Dolk (2013) betonar att barn ska 
ges möjlighet att vara medskapare och forma och påverka världen de lever i. Barn ska 
inte styras mot de normer och värderingar som förskolepersonal och verksamheten 
ger uttryck för. Vilket leder till det andra synsättet som uttrycks av respondenterna i 
studien. Det förstås att de vuxna ska ses som förebilder för barn och vägleda dem i 
förståelsen för likabehandling vilket görs genom att förskolepersonalen överför sina 
egna kunskaper och värderingar till barnen. Det betonas av Martinsson (2017) att hur 
människor formas och beter sig är resultatet av de olika sociala processer som 
människor tidigare upplevt. Därför ska barn ges möjlighet att uppleva och diskutera 
olika dilemman och föreställningar som uppstår i verksamheten och genom samspel 
med vuxna få utveckla egna tolkningar och förståelser. Kontinuerliga dialoger mellan 
barn och personal kan bidra till att barn vågar dra egna slutsatser om den kunskap 
som de är med och skapar (Markström, 2005; Skolverket, 2016). 
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6.1.2 Kulturen som utmaning i förskolan 

I resonemangen från respondenterna ges det uttryck för att kränkningar sker i 
förskolornas verksamheter. Studien indikerar att det finns en kultur som påverkar 
personalen i likabehandlingsarbetet. Kulturen gör att det upplevs obekvämt att stå 
upp mot kränkande behandling och diskriminering. Samtidigt framkommer vikten av 
att vuxna är förebilder för barnen och det uppstår således ett dilemma i 
likabehandlingsarbetet. På vilket sätt är förskolepersonal förebilder för barnen i att 
stå upp för sig själva, sätta gränser och säga ifrån när de själva låter kränkande 
behandling fortgå? Det går varken i enlighet med läroplanen (Skolverket, 2016) eller 
diskrimineringslagen som betonar att “Ingen diskriminering ska ske i verksamheten” 
(SFS 2008:567). Barn tillgodogör sig kunskap om förskolans värdegrund främst 
genom de upplevelser de är med om i verksamheten (Burr, 2015; Skolverket, 2016). 
Det tolkas att vuxna möjliggör för och skapar sociala miljöer som både utför och 
accepterar diskriminering och kränkande behandling. Det påverkar barnens 
möjligheter att utveckla de grundläggande värden som förskolans värdegrund står för 
(Skolverket, 2016). Nordenmark och Rosén (2008) betonar vikten av att, som 
förskolepersonal, vara medveten och ha kunskap om de förtryck som sker i 
verksamheten för att kunna ha ett förebyggande likabehandlingsarbete. Det kan 
förstås att det finns risk, genom den sociala miljön, att barnen tar efter kulturen som 
finns i verksamheten där kränkande behandling förekommer. En kultur som 
utvecklat ett förhållningssätt där reproducerande normer och förutfattade meningar 
skapas och underhålls (Langmann, 2013; Markström, 2005). Nordenmark och Rosén 
(2008) skriver att förskolepersonals varierande kunskap och förståelse för 
likabehandlingsarbete kan skapa både uteslutning och kränkande behandling i 
verksamheten. Skolverket (2013) skriver att genom ett kritiskt förhållningssätt till sin 
egen kunskap och verksamhetens normer kan förskolepersonal lättare synliggöra 
påverkansfaktorer och vidareutveckla likabehandlingsarbetet. 

Nordenmark och Rosén (2008) skriver vidare att det är viktigt med kunskap och 
förståelse för förskolans värden, diskrimineringsgrunderna och verksamhetens kultur 
för att förskolepersonal ska kunna behandla barnen och sina kollegor likvärdigt. Kan 
saknaden av kunskap vara en anledning till att respondenterna utvecklat en kultur 
som accepterar kränkande behandling och diskriminering? Kanske kan det även vara 
anledning till varför respondenterna upplever att barn bemöts med olika 
förväntningar. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver att barn snabbt tar efter 
de stereotypa roller som förskolepersonal ger uttryck för i sitt bemötande mot barn. 
Med den vetskapen förstås vikten av att utveckla kunskapen om diskriminering och 
kränkande behandling då även Skolverket (2016) betonar att: 

Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller 
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att 
barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för 
skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt (Skolverket, 2016, s.1). 

Hos en del respondenter framkommer det att det finns olika påverkansfaktorer i hur 
samarbetet i likabehandlingsarbetet fungerar övergripande på förskolan. Idén om att 
förskolepersonal endast ska sköta om sin egen barngrupp och inte lägga sig i, eller 
stötta andra kollegors barngrupper skapar en tydlig kultur som bygger på 
kontraproduktiva normer. Hur påverkas då barnen när de vuxna, som ska vara deras 
förebilder, inte samarbetar eller får stötta varandra? Istället för att våga ifrågasätta 
denna kultur för att kunna förändra situationen så undviks det på grund av, en 
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beskriven konflikträdsla. Det kan leda till att barns och personals sociala 
interaktioner begränsas och att upprätthållandet av en kultur med kontraproduktiva 
normer fortsätter (Markström, 2005). Effekten av denna typ av förhållningssätt 
tolkas påverka likabehandlingsarbetet och möjligheten för förskolepersonal, att vara 
öppen för nya idéer, och att skapa nya sätt att förstå och se på omvärlden, kan gå 
förlorad. Verksamhetens kultur kan i sin tur påverka att normer etableras som inte 
gynnar för likvärdighet och förståelse för andra människor (Markström, 2005). 

6.1.3 Saknaden av likabehandlingsplan i verksamheten 

Vikten av att förskolepersonal reflekterar och diskuterar tillsammans kan bidra till en 
utvecklad förståelse för likabehandlingsarbetet och för begreppet allas lika värde. 
Men hur påverkas verksamheten av den otillräckliga kunskap som respondenterna 
upplever sig ha om både diskrimineringsgrunderna och likabehandlingsplanen? 
Hade respondenterna stått upp för sig själva och barnen och bemött barnen mer 
likvärdigt om de varit förankrade i en likabehandlingsplan? 

Respondenterna anser att de arbetar förebyggande med likabehandlingsarbetet. Ett 
aktivt likabehandlingsarbete kräver diskussion mellan kollegor och reflektion över 
sin egen roll samt att det finns en uppdaterad likabehandlingsplan. Fredrik 
Bondestam betonar, genom Svaleryd och Hjertson (2012), vikten av att ha ett aktivt 
likabehandlingsarbete i förskolan. Det är väsentligt för att få fatt i utmaningar i form 
av kränkande behandling och diskriminering som senare kan orsaka konsekvenser 
för barnen om de inte förstås och åtgärdas. I ett förebyggande arbete är det viktigt att 
förskolepersonal har kunskap om varför kränkningar och diskriminering sker och 
varför skillnader görs mellan människor för att vidare kunna motverka dem. Det 
krävs även att förskolepersonal systematiskt dokumenterar och har tillgång till en 
aktuell likabehandlingsplan där de kan planera för åtgärder i likabehandlingsarbetet 
(Svaleryd & Hjertson, 2012). Utifrån studiens resultat går det att förstå att 
respondenterna snarare ger uttryck för ett mer främjande arbetssätt än ett 
förebyggande arbetssätt. Det tolkas eftersom det läggs fokus på förhållningssätt, 
dagligt bemötande och reflektion (Edling, 2018). För att arbetet ska kunna utvecklas 
till ett förebyggande arbete krävs det att det finns en uppdaterad likabehandlingsplan 
så att förskolepersonal kan arbeta systematiskt med hjälp av den. På så sätt kan det 
möjliggöra för att motverka kränkande behandling och diskriminering som uppstår 
genom att förskolepersonal kan få reda på hur och varför det sker. 

6.1.4 Ramfaktorer som utmanar likabehandlingsarbetet 

I studiens analyserade resultat framkommer det att tidsaspekten uttrycks vara av 
betydelse för likabehandlingsarbetet. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) beskriver 
att för att överkomma den faktorn som påverkar likabehandlingsarbetet kan det vara 
viktigt att reflektera över hur tid används i verksamheten. Det är viktigt att 
förskolepersonal har kunskap och en medvetenhet om likabehandlingsarbetet då de 
lättare kan fånga de spontana tillfällena som uppstår i verksamheten och prata med 
barnen om förskolans värden. Utifrån det resonemanget kan förskolepersonal 
möjliggöra för ett levande likabehandlingsarbete trots att tiden är knapp och kanske 
kan tidsaspekten då omvandlas och upplevas som en tillgång (Engdahl & Ärlemalm-
Hagsér, 2015). För även om det finns utmaningar i hur likabehandlingsarbetet 
bedrivs, betonar Quennerstedt (2016) att de vuxna faktiskt har ett ansvar gentemot 
barnen i att lyfta fram både barns rättigheter och förskolans värden genom 
likabehandlingsarbetet. Men vem ansvarar då för säkerställandet av kvalitéten på 
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likabehandlingsarbetet när det förstås som att förskolepersonalen och tiden inte 
räcker till för att fullfölja uppdraget? Skolverket (2013) betonar att förskolepersonal 
inte kan bortse från barns rätt att få utveckla kunskaper om värdegrund och 
rättigheter. Svaleryd och Hjertson (2012) förtydligar att det är avgörande att tiden tas 
väl till vara för att samtala och ge barn inflytande då det främjar för förståelsen för de 
rättigheter och grundläggande värden som förskolan vilar på (Prop. 2017/18:186; 
Quennerstedt, 2016; SFS 2008:567; Skolverket, 2016). 

6.1.5 Utvecklande arbetssätt som möjliggör för likabehandlingsarbetet 

Studien lyfter fram flera olika möjligheter som upplevs främjande i 
likabehandlingsarbetet. Att det framkommer olika påverkansfaktorer visar på att 
respondenterna är medvetna om vad de behöver utveckla och arbeta med i 
likabehandlingsarbetet. Att det finns en medvetenhet förstås som att det kan skapa 
möjligheter för åtgärder i likabehandlingsarbetet. Förskolechefen uttrycks vara ett 
viktigt stöd i likabehandlingsarbetet då förskolepersonal förklarar att de tillsammans 
med chefen kan reflektera och diskutera om likabehandlingsarbetet och få praktiskt 
stöd i verksamheten. Resultatet förstås som att respondenterna strävar efter att ha ett 
aktivt likabehandlingsarbete. Ett likabehandlingsarbete där nolltolerans mot 
diskriminering och kränkande behandling råder och förskolepersonal tillsammans 
med barn kan utveckla nya föreställningar om normer, kunskaper och värderingar 
(Burr, 2015; Markström, 2005). Genom ett aktivt likabehandlingsarbete kan barn få 
förutsättningar till att utveckla ett respektfullt, empatiskt och lyhört förhållningssätt 
som läroplan för förskolan strävar efter. Vidare kan de också lära sig att stå emot, 
utmana och motverka kränkande behandling, fördomar och stereotypa könsroller 
(Skolverket, 2016).  

6.2 Metoddiskussion 

Studien utgår från en kvalitativ metod som syftar till att undersöka hur 
förskolepersonal resonerar om likabehandlingsarbetet i förskolan. Genom att utföra 
gruppintervjuer gavs det möjlighet att ta del av nio förskollärares och barnskötares 
erfarenheter och kunskaper inom ämnet (Bryman 2011). Intervjuerna utfördes som 
planerat och genom gruppintervjuerna, framkom relevanta och varierade data för det 
valda området. Med tanke på arbetets- och tidsaspekt på 10 veckor var valet av metod 
passande då det gavs möjlighet att intervjua fler personer vid färre intervjutillfällen. 
Intervjuernas utförande har fört med sig tankar om att respondenterna i arbetslaget 
inte återger sin enskilda bild när de intervjuas tillsammans och istället håller med 
varandra eller att någon tar över i diskussionen. Samtidigt har det diskuterats att 
gruppintervjuer kan vara positivt då det kan leda till att det inte blir lika stor press på 
den enskilda individen som det kanske blir om de istället hade intervjuats 
individuellt. I och med att fokus lagts på att vara samstämmiga under intervjuerna, 
som Bryman (2011) lägger vikt vid, lyckades det skapa en känsla av trygghet för 
respondenterna. Genom samtal och reflektion med andra kan fokus läggas på viktiga 
ämnen och problem, vilket har lett till att metodvalet kan ge möjlighet att skapa en 
diskussion och ökad medvetenheten hos arbetslaget om hur de tillsammans 
resonerar om likabehandlingsarbetet. Studien har lett till tankar om att det kan vara 
utvecklande för de intervjuade arbetslagen som kanske ger dem inspiration till att 
utveckla sitt likabehandlingsarbete. Skolverket (2013) förtydligar att det faktiskt är 
viktigt att lyfta olika frågor och uppfattningar om likabehandlingsarbetet och samtala 
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om det tillsammans i personalgruppen. Samtalen kan sedan leda till utveckling och 
förändring. 

Genom att intervjuerna genomfördes tillsammans i par gavs det möjlighet att kunna 
stödja varandra, dock uttrycker Bryman (2011) att intervjun mest sannolikt inte blir 
tryggare och bättre genom att vara två. Därför var en av oss aktiv intervjuare och en 
passiv under intervjun. Det upplevdes att intervjun i par var passande för studien då 
det gavs möjlighet för båda två att delta vid samtliga intervjuer. Bryman (2011) 
skriver att när fler är intervjuare behöver intervjuparet tänka på att vara samstämda, 
vilket var i åtanken genom att endast en intervjuade. Som två närvarande vid 
intervjuerna gav de oss båda möjligheten att ta till oss av respondenternas svar vilket 
underlättade för senare reflektion och analys av resultatet, samtidigt som 
intervjuerna upplevdes strukturerade. Om individuella intervjuare hade valts, och 
inte i par, så hade mest troligen viktig information gått förlorad men nu kunde den 
passiva tillgodogöra sig av respondenternas kroppsspråk, samstämmighet och förde 
anteckningar under intervjuns gång. Det gavs även möjlighet att få två perspektiv på 
följdfrågor genom att vara två som kunde tolka och reflektera över svaren 
respondenterna gav (Bryman, 2011). 

Intervjuformen som utfördes för studien upplevde respondenterna som utvecklande 
för dem som arbetslag och att det kändes mindre utpekande och krystat än om de 
hade blivit intervjuade enskilt av två intervjuare. Då hade det varit två mot en 
uttrycker en förskolepersonal även om den ena av oss hade varit passiv. 

6.3 Slutsats 

Studien visar på att definitionen av likabehandling kopplas till allas lika värde, 
bemötande, trygghet och förhållningssätt. Samtidigt tolkas det att det finns två olika 
synsätt på hur respondenterna ser på likabehandling. Ena synsättet handlar om att 
det framkommer att förskolepersonal uttrycker att det är deras uppdrag att överföra 
sin kunskap och förståelse för likabehandling till barnen. Det andra synsättet förstås 
som att det är förskolepersonals uppdrag att tillsammans med barnen skapa kunskap 
och förståelse om likabehandling och inte påverka barnen med förutfattad kunskap. 

Påverkansfaktorer påvisas i likabehandlingsarbetet som är kopplade till den sociala 
miljön. Det beskrivs att barn exkluderas och bemöts olika beroende på vilket kön 
barnet har och det uttrycks att både personal och barn kränks och diskrimineras. Det 
förstås som att det kan bero på hur respondenterna skapat erfarenheter och kunskap 
om likabehandlingsarbetet. Det påverkar arbetet då barnen kan komma att 
konstruera kunskap och erfarenheter, genom kulturen som framkommit ur den 
sociala miljön, som inte går i enlighet med förskolans värdegrund. 

Likabehandlingsarbetet som utförs på förskolorna beskrivs till största del som 
främjande arbete. Men likabehandlingsarbetet behöver vara mer än ett främjande 
arbete och bristen på ett förebyggande arbete kan dessvärre ge mindre bra avtryck på 
helheten, lyfter Edling (2018). En likabehandlingsplan förstås vara nödvändig för att 
förskolepersonal ska kunna bedriva ett förebyggande likabehandlingsarbete men 
saknaden av dokumentet påtalas genom studien och uttrycks därför som en 
påverkansfaktor. 

En påverkansfaktor som skapar möjlighet för likabehandlingsarbetet uttrycks vara att 
chefen är ett stöd för förskolepersonal. Det beskrivs att förskolepersonalen får stöd av 
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chefen, om de behöver, genom diskussioner, reflektioner och praktiska tips. Trots att 
stöd finns, för förskolepersonalen, att få så är ändå bristen på tid att lägga på 
likabehandlingsarbetet en påtaglig påverkansfaktor som framkommit. 

6.4 Studiens relevans för förskolläraryrket 

Studien lyfter fram likabehandlingsarbetet som är relevant för förskolläraryrket då 
läroplan för förskolan belyser vikten av ett likabehandlingsarbete som utgår från allas 
lika värde, nolltolerans mot kränkande behandling och diskriminering (Skolverket, 
2016). I studien har det belysts olika aspekter som utmanar förskolepersonal att 
uppnå målen med likabehandlingsarbetet samtidigt som det presenterats möjligheter 
som kan gynna för likabehandlingsarbetet i förskolans verksamhet. De 
påverkansfaktorer som påvisats kan användas som stöd och som idéer i 
förskolepersonals likabehandlingsarbete. 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Studien har gett oss en bredare inblick i hur förskolepersonal resonerar om 
likabehandlingsarbete i förskolan. I en fortsatt forskning skulle det vara intressant att 
undersöka hur förskolechefers syn på likabehandlingsplanen ser ut och hur chefer ser 
på förskolepersonals delaktighet i utformningen av planen. Samtidigt hade det också 
varit lärorikt att undersöka hur förskolepersonal arbetar med likabehandlingsarbetet 
i förskolan genom att utföra observationer av deras arbete i praktiken. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Missivbrev 

Information om en undersökning om hur förskolepersonal i arbetslag arbetar med 
likabehandlingsarbetet i verksamheten. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Vi är två förskollärarstudenter som nu går vår sista termin via Mälardalens högskola 
och vi ska nu påbörja vårt självständiga arbete på 15 hp . Vi har planerat att 
genomföra en undersökning med syftet att se hur lärarna i arbetslaget arbetar med 
likabehandlingsarbetet och hur barnen görs delaktiga. Vi kommer att undersöka 
detta genom att intervjua fyra arbetslag på två olika förskolor.  
Intervjun kan grunda sig i bland annat fallbeskrivningar ur typiska situationer ur 
förskolans verksamhet där du behöver göra ställningstagande över hur du agerar och 
arbetar. Intervjun beräknas ta ca 45 minuter. Vi kommer att spela in varje intervju 
för att underlätta vår undersökning. Inspelningar kommer endast att användas i 
forskningssyfte och kommer därför raderas när vår studie är godkänd. Studien 
kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola och kommer 
även att laddas upp på DIVAportalen i januari. 

Undersökningen kommer att följa de etiska regler som finns för forskning och 
därmed kommer ingen personal eller barn att nämnas vid namn eller på något annat 
sätt kunna identifieras. Förskolans namn, i vilken kommun eller område förskolan 
ligger i kommer också att förbli konfidentiellt. Deltagandet i studien är frivilligt och 
du kan närsomhelst välja att inte längre delta trots ett tidigare beslut. 

Om du har några frågor eller funderingar så får du mer än gärna kontakta oss. 

Kontaktinformation 

Student: Emma Hägler                                       Student: Sara Bäck Thalén 

 

Namnunderskrift: 
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Bilaga 2 – Intervjumall 

Vi önskar, om möjligt, att det finns en likabehandlingsplan till hands vid 
intervjutillfället. 

• Har ni tillgång till en aktuell och uppdaterad likabehandlingsplan? 

• Vad innebär ett likabehandlingsarbete för er? 

• Vad är viktigt för er i arbetet med likabehandling? 

• Har ni varit med i utformningen av likabehandlingsplanen? 

• Förankrar ni likabehandlingsarbetet med barnen? I sådana fall hur? 

• Hur upplever ni er kunskap om diskrimineringsgrunderna? 

• Har ni upplevt diskriminering i verksamheten och på vilket sätt? 

• Har ni några planerade åtgärder för ert likabehandlingsarbete? 

• Finns det några faktorer som utgör hinder/utmaningar för er i verksamhetens 
likabehandlingsarbete? 

• Vad ser ni för möjligheter i likabehandlingsarbetet? 

 

 

 

 

 


