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Studiens syfte var att få en uppfattning kring förskollärarnas och barnskötarnas 
tolkning kring begreppen kränkande behandling och diskriminering i förskolan. 
Syftet med undersökningen var då att få förståelse för hur förskollärare och 
barnskötare uppfattar och definierar dessa begrepp. Vi intervjuade fyra förskollärare 
och fyra barnskötare. Resultatet visar att båda grupperna har kunskap om 
problematiken, men uttrycker den på helt olika sätt. Resultatet visar också på ett 
anmärkningsvärt problem, nämligen att barnskötarna upplever förskollärarna som 
auktoritära. Vår slutsats är bland annat att förskollärarna bör öka sin kännedom 
kring hur barnskötarna upplever sin position i förskolan. 
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1 Inledning 

Jonsdottir (2007) lyfter fram att barns sociala samvaro sker under större delen av dagen 
med andra barn och vuxna på våra förskolor. Barn tillbringar större delen av sin vardag i 
förskolan, vilket är ett beslut som fattas av barns vårdnadshavare. Barnen blir då delaktiga 
i något som de inte själva har valt. Detta resulterar i att barn inte har några större 
möjligheter att välja vilka kamrater eller förskollärare samt barnskötare de kommer att 
tillbringa dagarna med. Sommer (2005) pekar på att förskolan näst efter föräldrarna har 
störst påverkan på barnen under deras första sex levnadsår, då förskolan blir en stor del av 
barns socialisation. Sommer (2005) menar att vuxna i förskolan spelar en viktig roll både 
direkt och indirekt. Som omsorgsgivare, fostrare och som ledsagare in i den omgivande 
kulturen.   

Vi har såsom åsikt om att vuxnas förhållningsätt i förskolan gentemot barnen och mot 
varandra som kollegor spelar en viktig roll för barns lärandeprocess. Strandberg (2006) 
anser om vår svenska slogan att, barn gör inte som vi säger, utan som vi gör, speglar 
Vygotskijs grundtanke. När barn ingår i en gemenskap, ett samspel mellan vuxna och 
vuxna, barn och vuxna, så kommer barnen imitera detta. 

Inget barn får bli sämre behandlat än något annat barn. Det har ingen betydelse vilket 
färg barnet eller barnets föräldrar har på huden eller håret, om barnet är flicka eller 
pojke, om man blir kär i pojkar eller flickor, vilket språk barnet talar, vilket gud barnet 
tror på, om barnet är rikt eller fattigt, om barnet ser eller hör dåligt, sitter i rullstol eller 
har annan funktionsnedsättning. Att någon blir retad eller mobbad på förskolan eller i 
skolan är en diskriminering (Ahlsten, 2005). 

I vår pilotstudie intervjuade vi förskolechefer. Vi hade då för avsikt att undersöka 
förskolechefernas tanke kring förhållningssätt när de anställer förskollärare till sin 
förskola. Med hänvisning till vår pilotstudie anser vi att ämnet kränkning och 
diskriminering är värt att studera vidare. Vi tycker att ämnet är intressant och viktigt och i 
hög grad aktuellt i samhället. Vi upplever att diskriminering och kränkning är något som vi 
i förskolan måste arbete med. Ett förebyggande arbete mot diskriminering och kränkning 
är en del av förskolans steg att stötta barnen i den första demokratiska verksamhet barnen 
blir delaktiga i.  

Med hänsyn till detta kan vi dra slutsatsen att arbetet mot kränkande behandling redan i 
förskolan är av stor betydelse ur ett framtidsperspektiv. Vi tycker att det är viktigt att vi 
redan i förskolan arbetar mot kränkande behandling och sätter in åtgärder där det behövs. 
Vi anser att det är betydelsefullt att ge barnen ett tänkesätt redan från ung ålder, ett 
tankesätt som visar på att alla barn är av samma värde, oavsett om man är flicka eller 
pojke, vilken tro man har eller vart man kommer ifrån.  

Förskolan ska ge alla barn en möjlighet att utvecklas i positiv anda.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att få förståelse för hur förskollärare och barnskötare 
uppfattar och definierar begreppen kränkning och diskriminering.   

Frågeställningar:  

Hur definierar förskollärare och barnskötare begreppen kränkning och diskriminering i 
förskolan?  

Förekommer det kränkning och diskriminering i förskolan? Om ja, på vilket sätt? 

1.2 Uppsatsens disposition      

Vår undersökning inleds med begreppsdefinitioner som är bärande för vårt arbete. I 
uppsatsens andra del ges förklaringar till vår studie utifrån de policydokument som 
förskolan är en del av, samt ger vi en motivering till vår teoretiska utgångspunkt. Därefter 
följer vår tredje, en litteraturgenomgång, den redogör för relevanta artiklar, 
doktorsavhandlingar, rapporter och litteratur. I den fjärde delen redogörs metodkapitalet, 
den beskriver undersökningens metodval och genomförande. Även vår egen förförståelse 
för ämnet, vilken datainsamlingsmetod som använts, urvalsgrupp, tidigare pilotstudie 
beskrivs även. Samt etiska överväganden, hur materialet har analyserats och 
undersökningens tillförlitlighet samt trovärdighet. Därefter presenteras resultatet med en 
sammanställning av intervjusvaren. Sedan analyserar och diskuteras vi vårt resultat, samt 
en förklarning som vi ser relevant för förskolläraryrket och förslag på fortsatt forskning. 
Undersökningen avslutas sedan med en slutsats. 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Vi definierar i detta avsnitt centrala begrepp i vår studie med hjälp av Termlexikon i 
pedagogik, skola och utbildning (Egidius, 2006) samt, Nationalencyklopedin (ne.se). 

Förskollärare, förskollärare definierares i nationalencyklopedin som en person med en 
högskoleutbildning samt arbetar med barn. Förskollärare är en person som arbetar med 
barn i åldern 1 till 6 år i förskolan samt förskoleklass. En förskollärare arbetar efter och 
följer en särskild läroplan som innehåller särskilda mål och riktlinjer för att främja barns 
lärande och utveckling i verksamheten.  

Barnskötare är en benämning på den yrkeskategori som arbetar med barn i olika åldrar på 
sjukhus, inom barnomsorg, på hem för vård och boende eller inom andra delar av 
omsorgen. Utbildningen ges inom gymnasieprogrammet Barn- och fritid.  

Kränkning, enligt nationalencyklopedin definierarnas det genom att behandla någon 
nedsättande genom att angripa den personliga hedern i ord eller genom handling.  

Diskriminering, Nationalencyklopedin definierar diskriminering som en särbehandling av 
individer eller grupper, vilket innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas 

lika. I dagligt tal avser man med diskriminering den negativa formen, det vill säga sådan 
särbehandling av en grupp eller av en individ som innebär olägenhet av något slag. 

Norm anger det normala mönster som individers handlingar bör överensstämma med det 
”normala” eller godtagna beteendet i tillexempel en social grupp; konvention, praxis. 
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2 Bakgrund 

2.1 Databassökning  

De avhandlingar, rapporter och artiklar som varit betydande för studien har hämtats från 
databaser som: ERIC, SWEPUB, DiVA Portal och Google Scholar. Sökningen avgränsades 
genom att välja Peer reviewed för att endast få träffar som är vetenskapliga artiklar. De 
svenska sökord som använts är kränkning, kränkande behandling, diskriminering, 
förskola, diskrimineringsgrunderna, förhållningssätt och normer. För att finna våra 
engelska artiklar har vi använt oss av sökord, såsom discrimination, violation, degrading 
treatment, degrading treatment in preschool, ” the grounds of discrimination in preschool”. 
Det urvalet av artiklarna samt den litteratur vi använde oss av ansåg vi vara av god kvalitet 
och relevanta till vår uppsats. Vi har även använt tidigare kurslitteratur och sökt efter övrig 
litteratur i Mälardalens högskolas bibliotekskatalog Libris, samt hos Strängnäs bibliotek.  

2.2 Teoretisk utgångspunkt  

Till denna studie kan en lämplig koppling göras till sociokulturella teorin, vilket handlar 
om att utveckling och lärande sker tillsammans med andra i kollektiva och sociala 
processer. Jonsdottir (2007) och Strandberg (2006) skriver om Vygotskij och den 
sociokulturella teorin. Där den viktigaste drivkraften i barns sociala, kognitiva och 
emotionella utveckling är förenade med sociala relationer och språklig kommunikation. En 
betydelsefull utgångspunkt i Vygotskij teori är synen på individen som en social aktör i 
skapandet av den miljö som i sin tur skapar honom eller henne.  Sälsjö (2008) beskriver 
Vygotskij sociokulturella perspektiv från bland annat detta synsätt, ett sociokulturellt 
perspektiv lär vi oss att förstå andra och oss själva, hur vi ska tänka och kommunicera samt 
lösa konflikter. Vygotskij benämner språket som det psykologiska redskapet, då det är 
genom språket vi lär oss och förstår andras perspektiv. Språket är länken mellan samhället 
och individen. Ur ett sociokulturellt perspektiv är lärarens och vuxnas handlingar samt 
språk betydelsefulla för barns utveckling. 

2.2.1  Sociokulturellt perspektiv 

Sheridan, Pramling Samuelsson (2009) betonar att pedagogen ska förhålla sig till 
förskolans uppdrag där det bland annat står att barn lär sig i interaktion och 
kommunikation med omvärlden. Enligt Sommer (2005) lär sig barn i den miljö de befinner 
sig i. Förskolan ses som en fundamental utvecklande institution, som tillsammans med 
familjen ingår i den dubbla socialisationen. Förskolan ses som både utvecklande och har 
ett stort positivt inflytande på barn. Med anknytning till vår studie talar Frånberg och 
Wrethander (2011) om att en kränkning kan betraktas som en social konstruktion. Inom 
ramen för det sociokulturella perspektivet talar de bland annat om att handlingar fungerar 
som ett spel om handlingsutrymme och som en bekräftelse på de maktförhållanden som 
råder.  
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Socialisation är - och invävt som - en oskiljaktig del av vårt liv tillsammans med andra, att 
ta hänsyn till andras olikheter och hantera orättvisor blir en form av socialisation anser 
Edling (2012). Genom socialisation anammas etiska normer och principer, för att 
därigenom kunna minska förtryck och främja andras välbefinnande Edling (2012). 

 

Figur 1 Edling 2012 sid 100 

2.3  Styrdokument 

Diskrimineringslagen, skollagen samt läroplanen för förskolan är den grund för det arbete 
som barnskötare och förskollärare ska bedriva i förskolan. Utifrån dessa styrdokument ska 
förskolans verksamhet drivas. I förhållande till det skriver Svaleryd och Hjertson (2012) att 
verksamheten ska upprätthålla en likabehandlingsplan utifrån diskrimineringslagen. 
Utifrån skollagen ska verksamheten upprätta en årligplan mot kränkande handlingar. För 
att detta arbete ska vara tydligt och systematiskt är det en fördel att de skrivs ihop i en och 
samma plan.  Nordenmark och Rosén (2008) skriver att barns rätt till trygghet och 
likvärdighet står tydligt formulerat i förskolas styrdokument.  

Här nedan analyseras vad som står skrivet i dessa tre dokument kring kränkande 
behandling och diskriminering.  Vi nämner även kort om socialtjänstlagen. 

2.3.1  Diskrimineringslagen  

Denna lag har som ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder. En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i 
förskolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande 
identitet eller uttryck och ålder (Skolverket 2010a). Enligt Svaleryd och Hjertson (2012) 
kräver diskrimineringslagen en årlig likabehandlingsplan som ska innehålla åtgärder för 
att främja lika möjligheter och rättigheter. Salmson och Ivarsson (2015) skriver att det 
finns både lagar och en läroplan som styr förskolans verksamhet. Det finns ett lagstadgat 
krav på att arbeta förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling och det 
förväntas att förskolorna har en levande och årligen reviderad likabehandlingsplan. Enligt 
Salmson och Ivarsson (2015) tog riksdagen in likabehandlingsplanen i förskolan för att ge 
alla barn en bra och trygg verksamhet. 
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2.3.2 De sju diskrimineringsgrunderna 

Salmson och Ivarsson (2015) anser att likabehandlingsplanen för förskolan ska visa på 
förskolans främjande och förebyggande arbete utifrån diskrimineringsgrunderna, samt 
arbetet med att förebygga kränkande behandling.  

Svaleryd och Hjertson (2012) lyfter fram de sju diskrimineringsgrunderna, vilket är kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, samt sexuell läggning. 

Här beskriver Diskrimineringsombudsmannen (2015) hur de olika 
diskrimineringsgrunderna definieras i diskrimineringslagen. Diskrimineringsgrunden kön 
innebär att någon är kvinna eller man. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också 
personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet. Med 
könsöverskridande identitet eller uttryck avses att någon inte definierar sig som kvinna 
eller man eller genom sin klädsel (eller på annat) sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat 
kön. Begreppet omfattar dels en persons mentala eller självupplevda könsbild, dels hur 
någon uttrycker det som kan kallas personens sociala kön, till exempel genom kläder, 
kroppsspråk, smink eller frisyr.  

Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller 
annat liknande förhållande. Nationellt ursprung betyder att personer har samma 
nationstillhörighet, som till exempel finländare, polacker eller svenskar. Etniskt ursprung 
innebär att personer har ett relativt enhetligt kulturmönster. Som exempel kan nämnas att 
en person tillhör någon av de nationella minoriteterna såsom samer och romer.  

Med religion avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, kristendom 
och islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som har sin grund i eller 
samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism och agnosticism.  

Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom 
fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Tillfälliga begränsningar 
av en persons funktionsförmåga är inte en funktionsnedsättning i diskrimineringslagens 
mening. Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något som en person är. En 
funktionsnedsättning kan märkas mer eller mindre i olika situationer som till exempel 
allergier, dyslexi, hörsel och synskador med mera.  

Sexuell läggning definierar sexuell läggning som homosexuell, heterosexuell och bisexuell 
läggning.  

Med ålder innebär det att alla människor, oavsett ålder, ska omfattas av lagens skydd mot 
diskriminering.  
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2.3.3  Läroplanen för förskolan 

Skolverket (2010a) betonar att förskolan ska förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de demokratiska värdegrunderna som det svenska samhället 
vilar på.   

Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn 
ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för 
annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och 
omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors 
uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina 
tankar om livsfrågor med andra ska stödjas (Skolverket 2010a, sid. 4). 

Vidare hävdar (Skolverket 2011e) att de vuxnas förhållningssätt i förskolan är av största 
betydelse. Förskolan är med och påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter 
och skyldigheter som råder i samhället och därmed fungerar de vuxna i förskolan som 
viktiga förebilder. Edling (2012) betonar att barn och lärare i förskolan behöver kunskap 
för att kunna motverka att människor far illa. Då förskolans läroplan visar på vikten av att 
få kunskaper om etiska värden och engageras till att ta och visa hänsyn, det vill säga, 
respektera andras egenvärde. 

2.3.4 Skollagen 

Skollagen slår fast att förskolan vilar på en demokratisk grund, vilket innebär att 
verksamheterna ska genomsyras av den demokratiska värdegrunden. I skollagen står det 
bland annat hur verksamheten ska förhålla sig till kränkande behandling. Enligt 6 § barn- 
och elevskyddslagen ska det för varje enskild verksamhet finnas en likabehandlingsplan 
som bland annat syftar till att förebygga och förhindra kränkande behandling (Skolverket 
2009d). Svaleryd och Hjertson (2012) betonar att enligt skollagen ska förskolan har en 
årlig uppdaterad plan som innehåller förebyggande åtgärder. 

2.3.5 Socialtjänstlagen  

Socialtjänstlagen klargör bland annat att alla som arbetar med barn är skyldiga att anmäla 
till socialtjänsten om man tror att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. 
Anmälningsplikten gäller all personal i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola, 
såväl i kommunal som fristående verksamhet. Oavsett sekretess har verksamheter som 
berör barn och ungdom anmälningsskyldighet (Skolverket 2003c). Skyldigheten att 
anmäla och rekommendationen att anmäla gäller vid misstanke eller kännedom om att ett 
barn far illa. Med barn avses varje människa under 18 år. Den som inte anmäler, trots att 
han eller hon är skyldig att göra det, riskerar att ställas till ansvar för tjänstefel enligt 20 
kap. 1 § brottsbalken (Socialstyrelsen, 2014). 
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3 Litteraturöversikt  

I detta kapitel kommer vi att presentera de olika varianter av diskriminering och kränkning 
som finns, samt hur dessa beskrivs. Vi tar stöd i bland annat Öhman (2009) som redogör 
att diskrimineringar omfattas av diskrimineringslagen. Kränkningar är en upplevelse av 
personen som blir sårad. Vad som är kränkning kan bara den som upplever sig kränkt 
avgöra. Därför är det oerhört viktigt att ta fasta på barns egna upplevelser, som också 
nämns centralt i lagtexter. I lagen ges barn ett eget tolkningsvärde, vilket innebär att det 
enskilda barnets upplevelser att bli kränkt samt diskriminerad ska stå i fokus och avgöra 
grunden för hur pedagogen går vidare i arbetet (Ibid). Ett professionellt förhållningssätt i 
förhållande till olika situationer som existerar i förskolan kan vara avgörande för att 
förebygga samt hantera diskriminerande och kränkande handlingar. 

3.1 Diskriminering och annan kränkande behandling                              

Svaleryd och Hjertson (2012) visar att skolagen och diskrimineringslagen har ett 
gemensamt syfte, vilket är att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande 
handlingar. I understående rubriker kommer vi att närmre gå in på begreppen. Vi vill först 
börja med att reda ut perspektiv som vårt arbete bygger på. Skolverket (2009d) visar med 
en figur en förklaring till dessa perspektiv. 

Diskriminering 

(går under diskrimineringslagen) 

Annan kränkande behandling 

   (går inte under diskrimineringslagen)  

 

Direkt diskriminering 

Indirekt diskriminering  

Trakasserier/kränkning  

 

Till exempel mobbing och trakasserier, som inte 

kan kopplas till någon diskrimineringsgrund 

Figur 2. Begrepp i barn- och elevskyddslagen (Skolverket 2009d) 

Direkt diskriminering avses när en person missgynnas på grund av någon av 
diskrimineringsgrunderna. I skolans värld kan det vara att personer av samma kön inte får 
dansa tillsammans på skoldansen. Indirekt diskriminering innebär att en tillsynes neutral 
regel/bestämmelse tillämpas så att den i praktiken får en diskriminerande/missgynnande 
effekt (Skolverket 2009d). Indirekt diskriminering beskriver Svaleryd och Hjertsson (2012) 
utifrån detta exempel, vilket kan handla om att alla barn serveras samma mat på skolan 
och förskolan, trots att barn av ett eller annat skäl inte kan eller får äta den maten.               
(Skolverket 2009d) menar att diskrimineringsgrunderna är desamma som vid direkt 
diskriminering och begreppet missgynna ska användas som vid direkt diskriminering. 
Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har 
samband med någon av diskrimineringsgrunderna eller är av sexuell natur. Trakasserier är 
diskriminering och kan ta sig uttryck i fysiskt, verbalt eller icke verbalt uppförande, 
beteende eller bemötande. Annan kränkande behandling är samma sorts uppträdande 
som utgör trakasserier men med den skillnaden att kopplingen till 
diskrimineringsgrunderna saknas. 
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3.2 Kränkande behandling  

Skolverket (2003c) samt Skolverket (2009f) beskriver fyra undergrupper inom begreppet 
kränkande behandling. Fysisk kränkande behandling rör sig om skällsord, förolämpningar, 
ryktesspridning. Verbal kränkande behandling, enligt deras redogörelse, är utfrysning, 
miner och blickar. Psykosocial kränkande behandling beskrivs utifrån följande kriterium; 
slag, knuffar, tafsningar, förföljelse samt finns det en text- och bildburen kränkande 
behandling som yttrar sig ibland annat i sms, mms, lappar, klotter, e-post, bloggar och 
chattsidor.  

Öhman (2009) beskriver en kränkning som ett uppträdande som sätter den andres 
värdighet ur spel. En kränkning kan vara både en fysisk och psykisk handling, vilket 
resulterar i att de kan vara tydliga att se eller mer subtila och svåra att upptäcka.       
Öhman avser att kränkningar kan vara medvetna och viljemässiga eller mer omedvetna och 
ofriviliga. Kränkande behandling är enligt Edling (2012) allt det som inkluderar i princip 
alla tillfällen då någon känner sig illa behandlad. 

3.2.1 Annan kränkande behandling  

Skolverket (2003c) samt Skolverket (2009f) beskrev fyra undergrupper inom begreppet 
kränkande behandling. Om en individ utsätts för något inom dessa undergrupper, utan en 
direkt koppling till någon diskrimineringsgrund, så benämns det för annan kränkande 
behandling. Frånberg och Wrethander (2011), Edling (2012) samt Nordenmark och Rosén 
(2008) menar att kränkande handlingar ses som fysisk och psykiskt mobbning.  Vilket då 
betyder det som Skolverket (2009d) kallar för annan kränkande behandling, men med den 
skillnaden att kopplingen till diskrimineringsgrunderna saknas. Nordenmark och Rosén 
(2008) skriver att det inte gör händelserna mindre problematiska, men kanske svårare att 
se och förstå.  

3.3 Diskriminering  

Skolverket (2014b) skriver att ingen människa ska behandlas annorlunda på grund av kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder. Det finns lagar som förbjuder diskriminering som har samband med 
dessa grunder. Vidare skriver Skolverket (2014b) i Sverige finns särskilda ombudsmän för 
mänskliga rättigheter och för att skydda människor mot diskriminering, dessa utses av 
regeringen. Fyra av dessa är jämställdhetsombudsmannen (Jämo), 
diskrimineringsombudsmannen (DO), handikappombudsmannen (HO) och 
ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO). Den femte 
ombudsmannen, barnombudsmannen (BO), har till uppgift att bevaka frågor som angår 
barn och ungdomars intressen. Samtliga ombudsmän har en viktig funktion att fylla för 
skyddet av de mänskliga rättigheterna.  

Fryckman (2006) hävdar att det kan vara stor skillnad mellan vad som i dagligt tal menas 
med diskriminering och vad som betecknas som diskriminering i juridisk mening. Den 
juridiska definitionen av diskriminering avser situationer där en person missgynnas genom 
att behandlas sämre än en annan person i en jämförbar situation, då med ett samband med 
någon av de diskrimineringsgrunderna.  
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Diskrimineringsbegreppet avser negativ särbehandling och därmed kränkning av individer 
eller kategorier av individer, utifrån olika grunder, som ålder, kön, social status, religion, 
sexuell läggning, funktionshinder och etnisk eller nationell bakgrund. Det handlar om 
särbehandling som missgynnar, kränker eller på olika sätt begränsar de drabbade 
människornas fri- och rättigheter och handlingsmöjligheter. Diskriminering kan utföras av 
individer, grupper eller samhällsinstitutioner (Skolverket 2003c). Diskriminering handlar 
som Edling (2012) betonar, rätten om att inte få vara sig själv. 

3.3.1 Dagens barn blir morgondagens samhälle 

Eftersom förskolan är en del av samhället så menar Nordenmark och Rosén (2008) att 
förskolan också är en del av den ojämlikhet som kan prägla grupperna. Denna prägling av 
ojämlikhet kan bero på att förskolan bedömer barn utifrån om barnet är en pojke eller en 
flicka, samt vilken etnicitet barnet har och vilken ålder barnet har. Om inget görs för att 
förändra denna prägling av ojämlikhet, så menar Nordenmark och Rosén att förskolorna 
garanterat kommer att vara med och bidra till diskriminering och kränkande behandling.  

Förskolan är en period i livet då människor lär sig mycket skriver Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2009). Förskolan har till uppdrag att ge barnen en meningsfylld vardag, 
barnen ska ha roligt, trivas och lära sig. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) hävdar 
vidare att barn behöver utveckla många olika kompetenser för att kunna leva i dagens 
samhälle. I likhet med detta skriver Jonsdottir (2007) att förskolan är en social arena för 
barns lek och kunskapande, samt att den är en arena för barns utveckling och 
identitetsskapande, där begreppet lika villkor, ska spegla verksamheten. 

Frånberg och Wrethander (2011) menar att lika villkor är begreppet som används för att 
benämna det förebyggande arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling i 
förskolan. Men lika villkor betyder inte att behandla alla lika. Svaleryd och Hjertson (2012)  
talar om indirekt diskriminering, vilket betyder att behandla alla lika. Svaleryd och 
Hjertson (2012) menar att vi ska fokusera på ”lika fall ska behandlas lika”, vilket då ger en 
likvärdig behandling som ökar möjligheterna till att var och en får det hon eller han 
behöver.  

Skolverket (2003c) lyfter fram att om någon i förskolan berättar att hon eller han känner 
sig kränkt – ledsen, arg, sårad eller skadad– måste det alltid tas på allvar. Individens 
subjektiva upplevelse är en viktig utgångspunkt. Frånberg och Wrethander (2011)  menar 
att när barn utsätts för kränkningar tyngs barn ofta av skamkänslor, vilket resulterar i att 
barnen inte berättar för någon om sin utsatthet. Därför är det av viktigt att vara lyhörd för 
den som sker.  

Nordenmark och Rosén (2008) menar att kränkningar som sker i förskolan mellan barn 
och vuxna oftast är känsligt att prata om. Ett dilemma som Skolverket (2009d) skriver 
angående kränkning och diskriminering är att det kan handla om att förskolepersonal gör 
sig skyldiga till kränkandebehandling inom diskrimineringsspektrumet. Edling (2012) 
belyser vikten av nolltolerans gentemot alla sorters kränkningar inom förskolan. Ifall 
personal vid förskolan får reda på att en kränkning utförts säger skollagen att denne måste 
meddela det till rektor/förskolechef som i sin tur måste rapportera vidare till 
huvudmannen. Huvudmannen har i sin tur skyldighet att omgående starta en utredning 
(Edling 2012).  
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”Det är som att de slår med orden” (Öhman, 2009, sid. 37). Ett problem som Öhman 
(2009) beskriver är att kränkningar mellan vuxna och barn i förskolan kan ses som ett 
stressrelaterat problem. Öhman (2009) talar om en känsla av otillfredsställelse hos 
pedagogerna i förhållande till deras arbetssituation. Barngruppen är stor och många behov 
ska tillgodoses, vilket kan resultera i en bristande kommunikation mellan barn och 
pedagoger. Ett otillfredsställande klimat med en hög stressnivå i gruppsamvaron menar 
Öhman (2009) är kränkande för barnen.  

Enligt Öhman (2009) ska barn i förskolan få möjlighet att vara sig själva, förmåga att 
förstå och tycka om sig själv. För att detta ska fungera krävs det att andra barn, och vuxna i 
förskolan accepterar och bekräftar det. Vuxna i förskolan ska stötta barnet i dess 
självförståelse och självvärderingar. Vuxna i förskolan ska stärka barnens självkänsla, ge 
barnet uppmärksamhet och tid, uppmuntra personliga egenskaper och intressen. Öhman 
(2009) ger i sin bok råd till vuxna i förskolan hur man öka barns självkänsla och erhålla en 
positiv självvärdering, bland annat skriver hon. ”Varje barn är unikt! Alltså, jämför dem 
inte med varandra” ”Tala aldrig ironiskt” (Öhman 2009, s. 121).  

”När barnen leker på gården berättar Peter för sin förskollärare Gunilla att han vill ha en likadan 
röd mössa som Fatima. Han tycker att den är väldigt fin med små glitterhjärtan på. Gunilla 
säger skrattande ”Då kanske vi ska kalla dig för Petra, så att de andra inte tror att du är Fatima”. 
Hon berättar för de andra barnen om det och alla skrattar åt Peter” (Skolverket, 2014b). 

3.3.2 En fråga om makt 

”Du är för liten för det här”, ”Bara de som är fem år kan vara med i den här leken” 
(Öhman, 2009, sid. 18). I en relation mellan barn och barn talar Öhman (2009) om 
uteslutningar i barns lek. Uteslutningar är vanligt i barns samspel och lekar, vilket 
resulterar i att makt då kommer till utryck i barns relationer med andra. Med hänsyn till 
maktperspektivet så skriver Öhman (2009) barn använder makt för att försvara sina och 
andras rättigheter och även för att utmana varandra i leken. Öhman (2009)  beskriver 
vidare att uteslutningsmakten är en komplex aspekt i barns sociala samvaro, då den 
samtidigt kan vara en kränkning, så kan uteslutningar vara accepterande av barn. Vidare 
anser hon att barn är förtrogna med maktfördelningen utifrån ålders och storlekshierarki.  

Hellman (2013) beskriver makt genom barns sociala relationer. Hellman (2013) redogör 
för detta ur ett könsperspektiv, där barn utesluts ur leken på grund av om de är en pojke 
eller flicka eller gör könsöverskridande identitetshandlingar. Nordenmark och Rosén 
(2008) skriver att diskriminering och kränkning ses som en utövning av makt, vilket 
skapar en ojämlikhet mellan individer och grupper. För att uppnå en verksamhet som ger 
barn lika villkor krävs det att de vuxna har kunskap kring vad det innebär att ge barn det 
De menar på att det krävs en förståelse kring makt och normer och vilka konsekvenser det 
kan ge.  

Edling (2012) beskriver att ett arbete för att motverka förtryck i förskolan är sammanvävt 
med ett socialiseringsuppdrag som förskolan är en del av. Tanken är att ett barn ska 
socialiseras för att bli önskvärt och normativt. Edling (2012) menar att det blir 
problematiskt då socialisation i sig kan bevara förtryckande strukturer. Fokus blir att 
forma en lyckad individ snarare än att problematisera hur vi ska handskas med det som är 
annorlunda. 
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Sommer (2005) menar att människor i allmänhet kan ha en föreställning om vad som är 
rätt och fel, även då hur ett barn skall eller bör vara. Sommer (2005) menar att barnen 
granskas, och problemen kan läggas hos dem, det kan då förekomma att en 
skuldbeläggning hos barnen läggs. Barnen är enligt Sommer (2005) starkt beroende av 
konkreta och sociala sammanhang, sammanhang som lärare i förskolan ska skapa, vilket är 
ett argument som Sommer beskriver, vuxna bör reflektera över sin barnsyn.  Ett dilemma 
som Jonsdottir (2007) talar om är att arbetslag kan kännetecknas av en kontrollerande 
atmosfär, det vill säga vuxnas strävan efter kontroll av barnen, som kan leda till en 
maktkamp ta sig uttryck som irritation eller uppgivenhet, speciellt mot barn som avviker 
från ett förväntat beteende. Sheridan, Pramling Samuelsson (2009) skriver att ett 
utmärkande för en lägre kvalité karaktäriseras med övervakning och kontroll än av 
uppmuntran. De betonar att pedagogerna behöver göra sitt yttersta för att försöka ta barns 
perspektiv, att försöka förstå vad barnen säger och gör utifrån deras synsätt. Lärarna i 
förskolan och dess kompetens är en av de viktigaste faktorerna för att säkerställa 
förskolans kvalitet. Vilket bland annat handlar om pedagogens förhållningsätt mot barnen. 

3.3.3 Ett normkritiskt förhållningssätt  

Med ett förebyggande arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling talar 
Nordenmark och Rosén (2008), Skolverket (2009d), Fryckman (2006) , Skolverket 
(2011e), Svaleryd och Hjertson (2012), Jonsdottir (2007), Salmson och Ivarsson (2015), 
Hellman (2013), Sommer (2005) samt Kuisma och Sandberg (2008) om hur normer 
påverkar hur vi ser på andra, och hur vi då därmed kan kränka och diskriminera andra.   

Jonsdottir (2007) ser förskolan som en av flera sociala arenor där barn i samspel med 
andra barn och vuxna skapar en kulturell värld. Kulturbegreppet i detta sammanhang står 
för både uttalade och outtalade handlingar, attityder, regler, normer, förväntningar och 
krav inom en avdelning eller inom en förskola. Sommer (2005) beskriver de vuxnas 
föreställningar av barnen i förskolan, de vuxnas olika perspektiv på hur de ser på barnen i 
förskolan ska inte uppfattas genom samma filter som funnits i samhället i generationer. 
Om samma filter använts blir det svårare att förstå nutidens barn, eftersom barnen bedöms 
utifrån en annan tids normer. 

Svaleryd och Hjertson (2012) skriver om ett normkritiskt förhållningssätt, vilket är att 
bråka med de rådande normerna. Att medvetet ifrågasätta och omforma de gällande 
rådande normer som kan kränka eller/och diskriminera handlar om att synliggöra och 
ifrågasätta normer. Ett normkritiskt perspektiv används för att undersöka hur olika 
normer skapar maktobalans samt hur de samverkar i olika pedagogiska sammanhang.  I 
motsvarighet med det skriver Hellman (2013), att ett normkritiskt perspektiv används för 
att undersöka hur olika normer skapar maktobalans, samt hur de samverkar i olika 
pedagogiska sammanhang. Hellman (2013) anser att det är pedagogens ansvar att bredda 
normaliteten genom att vidga ramarna för att skapa en förståelse för alla individer i 
förskolan.  

Salmson och Ivarsson (2015) skriver att genom att arbeta med normer i förskolan så 
utvecklas barn till de unika individer det är, utan att begränsas av föreställningar om de 
olika grupper de tillhör, som till exempel kön och etnicitet.  I överensstämmelse med det 
framhåller Skolverket (2009d) att i förskolor runt om i Sverige pågår normskapande 
aktiviteter som rör allt ifrån kön, klass, etnicitet, sexualitet, funktionsförmåga, tillgång till 
materiella resurser, utseenden och ålder. Själva grunden till att diskriminering, 
trakasserier och kränkningar uppstår kan kopplas till de normer som finns.  



  12 

Skolverket (2009d) anser vidare att normomvandlingen bör ske av just de normer som 
skapar underordning, exkludering och verkar förtryckande. Skolverket (2011e) vidhåller att 
det är ofta de som anses avvika från normerna som utsätts för kränkande behandling och 
trakasserier. Det bör alla vuxna i förskolan och skolan vara medvetna om. Skolverket 
(2011e) menar att normer marginaliserar och utesluter människor från social gemenskap. I 
läroplanerna står det fastslaget att verksamheterna är ålagda vissa normer och värden att 
förmedla.      

Nordenmark och Rosén (2008) skriver att normer handlar om normalitet om att vara 
normal och då bli godtagbar i andras ögon. Nordenmark och Rosén menar att ett problem 
med de som avviker från normen, det vill säga vad som betraktas som normalt eller inte, 
löper risk för diskriminering eller uteslutning. Ett sätt att upptäcka normer som omger oss 
kan vi enligt Nordenmark och Rosén (2008) i förskolan skriva en reflekterad loggbok, en 
loggbok som ska vara ett arbetsverktyg där man skriver när händelser, iakttagelser, 
kommentarer eller likande som bekräftar och eller utmanar normer av olika slag. Detta kan 
senare analyseras och diskuteras i arbetslaget för att på så sätt göra normerna tydliga. 
Kuisma och Sandberg (2008) nämner att delaktighet mellan kollegor berikar 
verksamheten, eftersom att samtliga i arbetslaget tillsammans får möjlighet att tolka 
normer och värden på ett likvärdigt sätt.  

3.3.4 Förebyggande åtgärder vid diskriminering och kränkning 

Nordenmark och Rosén (2008) skriver att förskolan behöver kunskapen för att kunna 
analysera, förstå, problematisera och förändra sin verksamhet och arbeta för barns lika 
villkor. Salmson och Ivarsson (2015) vidhåller att det inte räcker med att tycka att 
diskriminering och kränkning är dåligt och inte borde finnas – om man inte förstår 
mekanismerna bakom. 

Skolverket (2009d) skriver att ett bra sätt att motverka diskriminering och kränkande 
behandling i förskolan är att kartlägga förhållandena i den egna verksamheten. Det är 
viktigt att kartläggningen uppmärksammar de olika diskrimineringsgrunderna, men även 
de olika formerna av diskriminering, det vill säga, direkt diskriminering, indirekt 
diskriminering och annan kränkande behandling. Skolverket (2010a) skriver att 
pedagogerna ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt 
reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.  

Skolverket (2014b), Salmson och Ivarsson (2015) samt Skolverket (2011e) menar att 
förskolans inre och yttre miljö kan vara en orsak till kränkning och diskriminering 
förekommer i förskolan. En prydlig miljö i förskolan visar att de vuxna bryr sig. 
Nordenmark och Rosén (2008) anser att förskolan kan granska sin inre miljö genom att 
kritiskt granska den litteratur som finns i verksamheten. Många böcker i förskolan har 
mängder av stereotypa skildringar, böcker visar bland annat hur mammor, pappor, flickor, 
pojkar ska agera i samhället. Genom att granska förskolans litteratur så kan det synligöras 
vilka perspektiv och människor som lyfts fram, samt vilka som osynliggörs. Detta innebär 
då i praktiken att vi i förskolan lyfter fram sagor där olika etniciteter eller 
familjekonstellationer förekommer (Nordenmark och Rosén 2008). 

Skolverket (2003c) skriver att en del av förskolans demokratiska uppdrag är att motverka 
kränkande behandling. Skolverket (2009d) menar att viktiga förutsättningar för ett 
framgångsrikt utvecklingsarbete i förskolan är ett framgångsrikt arbete mot kränkande 
behandling. Skolverket (2009f) anser att ett starkt och tydligt ledarskap i förskolan är en 
förutsättning, de menar att det är nödvändigt att sätta upp klara mål och ställa tydliga krav. 
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Ledningen måste göra en bestämd ansvarsfördelning samt avsätta tid och pengar för 
personal och elever. Ledningen måste ha ett demokratiskt och lyhört förhållningssätt för 
att kunna leda och utveckla en demokratisk organisation (Skolverket 2009f). 

Skolverket (2014b) redogör i sin rapport Arbetet mot diskriminering och kränkande 
behandling, genom att främja likabehandling i förskolan handlar det om att personalen 
skaffar sig kunskaper kring varje specifik diskrimineringsgrund och om vad som utgör 
trakasserier och kränkande behandling. Förskolans personal ska skaffa sig kunskap och 
insikt av vad en kränkande behandling i förskolan är, och att ett uppträdande som 
diskriminerar och kränker sänker ett barns känsla av värdighet. En väg att gå är att 
upprätthålla en dialog i arbetslaget. 

Personalgruppen kan synliggöra diskriminering och kränkande behandlig genom att föra 
diskussioner, exempelvis om gränser mellan befogade tillrättavisningar och kränkande 
behandling, samt hur hanterar man själv situationer som upplevs som svåra eller hotfulla 
och hur reagerar man själv när man upplever sig provocerad eller kränkt. För att barn och 
elever inte ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling är det viktigt att 
huvudmannen förvissar sig om att alla i verksamheterna känner till vad som utgör 
diskriminering och kränkande behandling (Skolverket, 2009d). 

För att kunna upprätthålla sin yrkesprofession behövs det reflektion i arbetslaget, det 
håller det pedagogiska medvetenhet vid liv menar Kuisma och Sandberg (2008). 
Systematiskt kvalitetsarbete är något som Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) lyfter 
fram. Det betyder att arbetslaget sitter ner och diskuterar kring verksamhetens uppdrag 
och arbetsuppgifter, vart de leder och om målen uppfylls. Sheridan och Pramling 
Samuelsson betonar att de vuxna verksamma i förskolan behöver granska hur 
verksamheten arbetar med barnen och hur olika kvalitetsaspekterna avspeglar sig genom 
en så kallad kartläggning. Kuisma och Sandberg (2008) talar vidare om den reflekterande 
förskolläraren. En reflektion tillsammans med sitt arbetslag och sin ledning kan öka sin 
professionalism och då utveckla sin roll som förskollärare. Då blir de också medvetna om 
alternativa sätt att utforma situationer som finns i förskolan och förekommer. 

Nordenmark och Rosén (2008), Frånberg och Wrethander (2011), Kuisma och Sandberg 
(2008) Svaleryd och Hjertson (2012) samt Doebel och Koenig (2013) visar på att de vuxna i 
förskolan och deras professionella bemötande och kompetens har stor betydelse för barn 
trygghet. Doebel och Koenig (2013) menar att en positiv kunskapsförmedling i förskolans 
bemärkelse är avgörande för barns lärande och utveckling. I Doebel och Koenigs (2013)  
undersökning visas betydelsen av en kommunikation mellan lärare och barn. Genom att 
skapa ett förtroende till barnen så skapas även, enligt Doebel och Koenig (2013) 
kärleksfulla, barn som genom stöd blir mer benägna att ha goda avsikter till sin omgivning 
i stället för att avsiktligt skada andra. Svaleryd och Hjertson (2012) menar om nu 
diskriminering sker mellan barn och barn så är det värt att komma ihåg att barn aldrig kan 
dömas för den utförda handlingen, utan det blir huvudmannen som står ansvarig. Därmed 
blir det i högsta grad viktigt att arbeta aktivt i sitt förebyggande arbete för att säkra att 
ingen diskriminering sker i verksamheten. 
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4 Metod 

Här följer en beskrivning av metodval, urvalsmetod, datainsamlingsmetod, förförståelse 
för vår studie. Samt urval och genomförande, de etiska övervägande, analysmetod och 
analysprocess samt tillförlitlighet och trovärdighet. 

4.1 Metodval  

Vi har valt att använda oss av intervjuer som enligt Stukát (2005) är en av de 
vanligaste arbetsredskapen inom utbildningsvetenskap. Bryman (2011) skriver att en 
kvalitativ metod är lämplig att använda om forskaren vill skapa en bild av någon 
annans tankar, berättelser och åsikter. Den kvalitativa metoden är lämplig om 
forskaren vill få fram en uppfattning kring en individs tankar, beskrivningar och 
ställningstaganden. En kvalitativ metod bygger även på att forskaren vill utveckla en 
förståelse och uppfattning för någon annans sociala verklighet. Vidare nämner han 
att metodvalets resultat kan påverkas av de medverkandes erfarenheter och tankar. 
Forskaren kan även utgå från personliga erfarenheter och intressen, vilket kan 
påverka vad forskaren väljer att lyfta fram som relevant och viktigt för 
undersökningens resultat. Bryman (2011)  framhåller något som en forskare bör ta i 
beaktning, forskarens personliga intresseområden och kunskaper kan inverka på vad 
forskaren bestämmer sig för att synliggöra. Bryman (2011) det handlar om hur 
forskaren uppfattat och tolkat det insamlade materialet. 

4.2 Urvalsmetod 

Till studien har ett bekvämlighetsurval använts. Vilket innebär en begränsning till att 
intervjua personal på förskolor som fanns i forskarnas närhet. Det här valet gjordes på 
grund av en viss tidsbrist. Bryman (2011) beskriver att bekvämlighetsurvalet står för att val 
görs utifrån närhet till forskarna. I undersökningen deltog fyra stycken barnskötare samt 
fyra förskollärare, båda yrkesgrupperna är ifrån olika förskolor. Fyra förskollärare och fyra 
barnskötare valdes för att få en variation av förskollärares och barnskötares perspektiv. 
Båda yrkeskategorierna är en del av verksamheten.  

informant  ålder antal år i yrket förskoleform barngrupp barns ålder 

B1 50 år 20 år Privat 20 1-5 år 

B2 45 år 14 år Privat 20 1-5 år 

B3 25 år 5 år Privat 20 1-5 år 

B4 55 år 25 år Kommunal 18 1-2 år 

F1 4o år 10 år Privat 20 1-5 år 

F2 35 år 5 år Kommunal 23 3-5 år 

F3 50år 10 år Kommunal 18 1-2 år 

F4 31 år 3 år Kommunal 24 3-5 år 

I tabellen ovan presenteras B1 för barnskötare ett och så vidare. F1 för förskollärare ett och så vidare. 
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4.3 Datainsamlingsmetod  

Forskningsmetoden bygger på en kvalitativ forskningsstrategi vilket enligt Bryman (2011) 
består av olika sätt att samla in data på, som då till exempel intervjuer och observationer. 
Metoden att intervjua valdes eftersom studiens syfte bygger på vad andra har att säga om 
det vårt valda ämne. Hela vårt resultat bygger på förskollärarnas och barnskötarnas tankar. 
Som enligt Bryman (2011) innefattar att en forskare vill förstå den vardag som de 
deltagande personerna arbetar i. Bryman (2011) skriver att i en kvalitativ 
datainsamlingsmetod är att de medverkandenas uppfattning är det viktiga för studien. 
Intervjufrågorna togs fram genom att utgå från studiens syfte och frågeställningar. 
Intervjuerna genomfördes med frågor där deltagarna fick möjlighet att själva reflektera och 
komma med egna tankar och åsikter. Svaren kunde följas upp med följdfrågor som 
exempelvis: kan du berätta mer? vad menar du? 

4.4 Förförståelse  

Våra egna förkunskaper kring detta forskningsämne har grundats i vår tidigare yrkesroll, 
samt i vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i förskollärarprogrammet. Vi valde därför 
att göra en pilotstudie som handlar om pedagogernas förhållningsätt - En studie i 
förhållande till likabehandling i förskolan. Med hänsyn till vår pilotstudie blev vi nyfikna 
och ville fördjupa oss ytterligare i ämnet. 

4.5 Pilotstudie 

Vår pilotstudie var en studie om likabehandling i förskolan. Vårt fokus låg på två av de sju 
diskrimineringsgrunderna, kön och könsöverskridande identitet. Vi undersökte 
förskolechefernas tanke kring förhållningsätt när de anställer pedagoger till sin förskola. Vi 
observerade även förskolor inom vårt närområde. I resultatet från intervjuerna framgick 
det likheter och skillnader vad beträffar chefernas metod att intervjua sina eventuellt 
nyanställda. Vi menar att den största likheten är att cheferna uppfattas ha en profession till 
sitt uppdrag. I intervjuerna lyfte förskolecheferna vikten av att ha ett bra förhållningssätt, 
vilket vi menar svarar upp mot den värdegrund förskolan är en del av. Svaren från 
intervjufrågorna skiljde sig, men inte markant. Vi menar att de skillnader som fanns kan 
ligga i att intervjupersonerna har olika erfarenheter och kunskap kring likabehandling, 
förhållningsätt och kränkning. Resultat från observationerna visade på tydliga skillnader 
vad beträffar pedagogernas förhållningssätt och delaktighet i vad barnen gjorde. Vi 
observerade att förskolans miljö överlag hade tydliga könsstereotypa lekmiljöer. Vi såg 
även skillnader till vad gäller pedagogernas interaktion med barnen. Vi blev nyfikna på vårt 
tidigare resultat och ville därför undersöka vidare och denna gång intervjua barnskötare 
och förskollärare.  
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4.6 Urval och genomförande  

Urvalet av informanterna skedde genom personlig kontakt. De tillfrågades om de kunde 
tänka sig vara med på en undersökning. En undersökning som syftade till att hjälpa oss 
bygga vår studie. Deltagarna fick en detaljerad information om studiens syfte och 
genomförande genom missivbrevet, samt genom vårt personliga möte. Sammanlagt 
intervjuades fyra förskollärare och fyra barnskötare från olika förskolor. Informanternas 
anonymitet har beaktats genom att benämna dem som, förskollärare, F1 till F4, samt 
barnskötare med B1 till B4. Informanterna fick själva bestämma tid och plats för när och 
var intervjuerna skulle äga rum, detta för att de skulle känna sig bekväma. Förskollärarna 
samt barnskötarna fick inte frågorna innan intervjuerna skulle ske. Detta för att de inte 
skulle kunna diskutera frågorna med sina kollegor vilket skulle kunna innebära mer 
genomtänkta svar, och inte alls så spontana som vi önskar.  

4.7 Etiska övervägande  

I vår studie har vi tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska kraven som finns i 
Vetenskapsrådet (2011) och Bryman (2011). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

4.7.1 Informationskravet 

Informationskravet har tillvaratagits genom vårt missivbrev. Där förskollärarna och 
barnskötarna i studien har fått ta del av studiens syfte, tillvägagångssätt, 
institutionsanknytning och de ansvariga studenternas namn. Breven delades ut i god tid för 
att de skulle vara väl förberedda inför intervjun.  

4.7.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet har vi tagits hänsyn till genom att förskollärarna och barnskötarna har 
informerats om att det är frivilligt att vara med i studien. Under intervjuerna har en 
lyhördhet funnits inför förskollärarna och barnskötarna, genom att bland annat fråga dem 
upplevt sig fått möjlighet att berätta färdigt.  

4.7.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet har uppmärksammats genom missivbrevet där de deltagande 
förskollärarna har informerats om studiens anonymitet. De intervjuade förskollärarna, 
barnskötarna och förskolan har i studien valts att inte benämnas alls för att skydda 
förskollärarnas, barnskötarnas och förskolans identitet.  

4.7.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet har beaktats genom att förskollärarna och barnskötarna som deltagit i 
studien blivit informerade om att det insamlade materialet endast kommer att användas 
forskningsändamål. Detta innebär att de uppgifter som deltagaren har gett endast kommer 
att användas i vetenskapliga ändamål och ingen annanstans. 
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4.8 Analysmetod och analysprocess 

Vi började med en gemensam transkribering av de inspelade intervjuerna. Genom att spela 
in intervjuerna hade vi möjlighet att lyssna på vårt material vid ett flertal tillfällen, detta för 
att inte förbise viktigt information. Bryman (2011) menar att det är en fördel att spela in 
intervjuer, det underlättar analysen. Genom att spela in intervjuerna skriver Bryman 
(2011) att materialet kan lyssnas av flera gånger och misstolkningar kan därför minimeras. 
Transkriberingen valdes som metod för att få en helhetsbild av svaren, och göra svaren 
synliga.  

I vår studie valdes även Stukáts (2011) råd, vi valde att endast transkribera de svar som var 
av relevans. Enligt Stukát (2011) är transkribering av intervjuer tidskrävande, då det blir 
mycket material att hålla reda på. Stukáts (2011) anser därför att författaren kan skriva ut 
endast de delar som är relevanta för studien, men det är viktigt att författarna är noga med 
att ingen väsentlig information utesluts. Stukát (2011)  belyser, det finns en risk att 
författarnas erfarenheter, värderingar och övertygelser påverkar tolkningarna i 
analysarbetet, eftersom författarna i studien är blir det centrala mätinstrumentet.  

Efter transkriberingen gjordes en sammanställning av samtliga intervjusvar under 
respektive forskningsfråga, för att enklare få en överblick över svaren. Varje förskollärare 
och barnskötare har i undersökningen blivit tilldelade ett fiktivt namn, där barnskötarna 
var B1-B4 och förskollärarna F1-F4. Detta för att hålla reda på vad varje förskollärare och 
barnskötare har sagt. Nästa steg blev då att jämföra transkriberingen av intervjuer genom 
att söka efter likheter och skillnader i informanternas svar. Detta kopplas till Bryman 
(2011) som skriver om kvalitativ dataanalys, där forskaren söker efter begrepp och 
kategorier, att urskilja likheter och skillnader. Vi valde ut tre aspekter från vårt resultat 
som analyseras i analysdelen. 

Vi fick även ett resultat som inte kanske upplevs i studiens syfte, men som vi ansåg relevant 
i vår analys.  I vårt resultat upptäcktes att en viss hierarki förekom mellan yrkesgrupperna, 
barnskötare och förskollärare. En del barnskötare i studien kände sig åsidosatta och inte 
betrodda i sin roll. Eftersom studien och analysmetoden tar sitt stöd i ett sociokulturellt 
perspektiv så är det viktigt att synliggöra detta resultat. Det ses som anmärkningsvärt och 
betydande i sociokulturellt perspektiv är synen på individen som en social aktör. I ett 
sociokulturellt perspektiv lär vi oss att förstå andra och oss själva, kommunicera samt lösa 
konflikter.  
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4.9 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Tillförlitlighet(reliabilitet) och trovärdighet(validitet) är två viktiga begrepp som 
kännetecknar en undersöknings kvalité.  

Inför våra intervjuer valdes noggrant de frågor som skulle ligga till grund för vår studie. 
Detta höjde ytterligare trovärdigheten i vårt arbete, eftersom intervjufrågorna var relevanta 
för ämnet.  

Informanterna fick själva välja var de önskande bli intervjuade, detta beror på att 
informanterna skulle få möjlighet att välja den miljö de kändes bekväma i. Valet för alla 
informanter blev på deras arbetsplatser. Något som ytterligare gav vår studie en hög 
tillförlitlighet samt trovärdighet var att informanterna intervjuades enskilt, vilket 
resulterar i att informanterna inte kunde påverka varandras svar.  

Trovärdigheten i denna bemärkelse betyder att svaren är enskilda och personliga eftersom 
informanterna utgick från egna uppfattningar och sina egna erfarenheter. Samt så 
intervjuades informanterna avskilt från övrig del av förskolan, såsom barngruppen, detta 
för att minska yttre störningar.  Stukát (2011) skriver att det kan finnas många 
tillförlitlighetsbrister i en undersökning, dessa kan bero på som Stukát skriver, 
feltolkningar av frågor och svar, vilket kan bero på att yttre störningar under 
undersökningen förekommer.   

Samtliga intervjuer spelades in för att inte förbise någon viktig information, vilket 
ytterligare ökar tillförlitligheten på vår studie. Vi intervjuade som bekant både 
förskollärare och barnskötare i olika åldrar och med olika erfarenheter. Vi menar att här 
kan trovärdigheten i vår studie ytterligare höjas. Vi har såsom åsikt att båda 
yrkesgrupperna är av betydelse för vår undersökning, då båda grupperna arbetar i 
förskolan tillsammans med barnen.  

För att ytterligare öka tillförlitligheten i vår studie har transkribering av intervjuerna gjorts 
gemensamt. Enligt Bryman (2011) handlar trovärdighet om hur forskaren uppfattat och 
tolkat det insamlade materialet. Vi har tagit Brymans (2011) råd i beaktning, för att öka 
tillförlitligheten i en studie är att det tas i beaktning att intervjusvaren kopplats till studiens 
teoretiska utgångspunkt, genom detta så kan studiens tillförlitlighet öka ytterligare. 
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5. Resultat  

Resultatet bygger på en studie av förskollärares och barnskötares kunskap kring 
diskriminering och kränkande behandling i förskolan. Vårt resultat baseras på intervjuer 
med fyra förskollärare och fyra barnskötare från olika förskolor. Vi har valt att lägg fram 
vårt resultat genom text och citat för att ge läsaren en större helhetssyn av vår studie. 

5.1 Skiljer sig förskollärarnas och barnskötarnas förklaring 
av diskriminering och kränkning från varandra? 

5.1.1 Diskriminering  

Förskollärarna lyfte fram diskriminering med hänsyn till diskrimineringsgrunderna utan 
att egentligen benämna diskrimineringslagen och förskolans likabehandlingsplan.  De 
svarade att en kränkning ur diskrimineringsgrund bland annat rör etnisk tillhörighet och 
kön. Ett flertal förskollärare lyfte fram exempel från de sju diskrimineringsgrunderna. En 
av förskollärarna nämnde till och med alla diskrimineringsgrunderna. 

När någon på något sätt blir bortvald/utesluten på grund av kön, sexuell läggning, åsikter, 
religion, utseende, när jag behandlar ett barn på ett sätt på grund av dess härkomst, ålder eller 
bakgrund. Att jag särbehandlar barn på grund av de. … (F2) 

Något som även framkom utifrån förskollärarnas svar var att en del lyfte fram förskolans 
läroplan. Här poängterades det att i läroplanen för förskolan så finns det framskrivet att 
alla barn ska behandlas lika utan några förutfattade meningar. Förskolans läroplan kan 
förebygga kränkande behandling, var det en informant som nämnde. Några av 
förskollärarna förtydligade att förskolans läroplan är en mall för hur personalen på 
förskolan ska förhålla sig, både vad gäller barnen och barns vårdnadshavare.  

I detta sammanhang talade en förskollärare om barns vårdnadshavare. Hen förtydligade 
att det kan handla om att barn har olika sociala bakgrunder och att vuxna i förskolan aldrig 
får döma barn utifrån det.  

I förskolans läroplan finns det strävansmål och riktlinjer om hur vi ska förhålla oss och det är 
också viktigt att aldrig döma ett barn utifrån vart de kommer ifrån samt vilka föräldrar som 
barnen har, här kan det ju handla om olika socioekonomiska förhållanden (F4) 

Likheter med barnskötarnas svar angående kränkning ur diskrimineringsperspektiv var att 
denna informantgrupp talade om diskriminering ur det perspektivet som kallas för annan 
kränkande behandling, vilket innebär att den saknar en koppling till en 
diskrimineringsgrund. Diskriminering enligt barnskötarna kunde vara svårt att sätta ord 
på, begreppet beskrevs som svårbegripligt. Diskriminering var ett begrepp som i stort sett 
uppfattades som synonymt med kränkning. En diskriminering var då enligt flertalet 
barnskötare något som Skolverket (2009d) berörde, annan kränkande behandling vilket 
utgör trakasserier, men med den skillnaden att kopplingen till diskrimineringsgrunderna 
saknas.  

Av informantgrupp barnskötare var det enbart en som kunde räkna upp 
diskrimineringsgrunderna.  

Det skulle exempelvis kunna vara att om barnen inte pratar svenska får dom inte gå på 
den här förskolan, så är det en diskriminering. Det är viktigt att alla känner sig 
välkomna. Att man blir undanhållen eller att man kanske inte får göra något på grund 
av att man kommer från ett annat land eller att man har en annan sexuell läggning (B2) 
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I frågan om vilken diskrimineringsgrund förskolan la störst vikt vid, svarade 
informantgrupp förskollärare att de jobbade mycket med genus. Gällande genus så pratade 
majoriteten av båda informantgrupperna om hur man som vuxen förhåller sig till pojkar 
respektive flickor i förskolan. Flera av förskollärarna i studien förklarade att genus är något 
som är ett aktuellt ämne i samhället och att det är viktigt hur vi vuxna i förskolan förhåller 
oss till flickor och pojkar. Här förtydligade flera förskollärare att det är viktigt att se hur 
man själva ser på kön och hur vi bemöter barn i förskolan i förhållande till de 
könstereotypa föreställningar som man kan tänkas ha. 

Du kan inte leka med den här för att det är en pojkleksak eller du kan inte leka med den 
här för att det är en flickleksak (F1)  

Vad beträffar barnskötarnas svar vilken diskrimineringsgrund som förskolan la störst vikt 
vid, kunde denna informantgrupp inte riktigt svara på. Flertalet barnskötare i studien 
förklarade att kunskapen om diskrimineringsgrunderna mest innehas av förskollärare. En 
av barnskötarna betonade att det saknas en viss kommunikativ anda mellan barnskötare 
och förskollärare. En barnskötare önskade att förskollärarna med sin kompetens delgav 
barnskötarna viktiga kunskaper som till exempel diskrimineringsgrunderna. Barnskötarna 
nämnde att förskollärare innehar goda kunskaper. Men ett flertal barnskötare betonade att 
det kan saknas en dialog med förskollärarna vad beträffar diskriminering och kränkning i 
förskolan. 

Några förskollärare i studien förklarade att de känner att de har stort ansvar vad gäller 
barns utveckling och lärande i förhållande till läroplanens strävansmål. En förskollärare i 
studien förtydligade att förskolan är beroende av förskollärares kunskap för att ge 
förskolan en hög kvalitet, samt kunskap om vad gäller diskriminering och kränkning. 
Därmed kände ett flertal förskollärare en viss press. En av förskollärarna förtydligade att 
det pedagogiska ansvaret ligger hos oss förskollärare och vi kan behöva vara ett stöd för 
dem som kan tänkas ha en svagare kunskap kring diskriminering och kränkning.  

5.1.2 Kränkning  

Förskollärarna lyfte fram olika aspekter angående kränkning. Här berördes även 
diskrimineringsgrunderna, men de synliggjorde även vad som kallas annan kränkande 
behandling. Med annan kränkande behandling menas att en diskrimineringsgrund saknas. 
Flera av förskollärarna i studien förklarade att diskriminering och kränkning är två 
begrepp som är nära varandra, men att de samtidigt kan skiljas åt. Flertalet förskollärare i 
studien betonade att en kränkning är en personlig känsla, ”det som är kränkande för mig 
kanske inte är kränkande för dig”.  

Det är inte jag som vuxen som kan avgöra om ett barn känner sig kränkt eller inte, för 
det är en personlig känsla, det gäller även att vara vaksam för det som sker (F3) 

Gemensamt för barnskötarna i studien var att begreppen diskriminering och kränkning 
sågs nära i förhållande till varandra och inte som två skilda perspektiv.  Resultat visade 
även om barnskötarna i studien såg begreppen diskriminering och kränkning nära i 
förhållande tillvarandra, och inte var skilda åt, så belyser den informantgrupp att båda 
begreppen är att såra en annan människa.   
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Båda informantgrupperna talade om att kränkningar mellan barn och barn sker varje dag. 
Båda grupperna beskrev att det sker dagligen i barns lek. En förskollärare menade att det 
är viktigt att förstå att det inte är vuxna i förskolan som avgör om ett barn känner sig 
kränkt eller inte. Ett flertal förskollärare beskrev att känslan är personlig, samt att det är 
viktigt att se och vara lyhörd då kränkta barn kan gömma sina känslor. Här betonade två 
barnskötare att kränkningar sker mellan barn, men att barnen inte kan förstå vad en 
kränkning innebär. Flertalet barnskötare betonade att det är de vuxna i förskolan som 
förstår begreppet. 

För det sker ju titt som tätt även om det inte är på allvarliga nivåer. Men man märker ju 
att dom barnen som blir kränkta far illa av det eller blir ledsna. Kränkande handlingar 
mellan barn och barn sker men dom vet inte om att det dom gör är kränkande (B3)  

Ifall barnskötare respektive förskollärare känner eller har känt sig kränkta i sitt arbete är 
svaren varierande. Förskollärarna hävdade att de inte har känt sig kränkta. Ett flertal 
förskollärare betonade att de känner sig trygga på sitt arbete. En av förskollärarna 
förtydligade dock att när hen tidigare arbetade som barnskötare så kunde hen känna sig 
kränkt. Hen beskrev sig som otillräcklig i förhållande till förskollärarna.  

Barnskötarna i studien förklarade att de har känt eller känner sig kränkta på sitt arbete på 
förskolan. Här lyfts bland annat fram att de kan uppleva att de inte får sin röst hörd eller 
att de inte får ta det ansvar som de känner att de har förmåga till. Några av de intervjuade 
barnskötarna uttalade att de många gånger känner sig hämmade eftersom de är medvetna 
om att förskollärarna har det yttersta ansvaret i förskolan. Barnskötarna beskrev då en 
känsla av att de varken kan eller får ta plats i verksamheten. Stora delar av informantgrupp 
barnskötare beskriver förskollärarna som ”bossiga”. 

Jag känner ibland att min erfarenhet inte väger så mycket i förhållande till 
förskollärarna, jag är ju medveten om deras utbildning, men erfarenhet är också en 
kompetens. (B1)  

En barnskötare beskrev att hen känt sig kränkt på sitt arbete. Hen kände att begreppet var 
stort och ville inte gå närmare in på det som hen upplevt. 

Jag upplever att min position som barnskötare inte har någon kvalifikation (B) 
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5.2 Vuxna som kränker i förskolan 

Resultatet visade att båda grupperna har uppmärksammat det på ett eller annat vis. 
Barnskötarna och förskollärarna tyckte att det kändes jobbig att svara på frågan om 
personalen kränker barn. 

Flertalet förskollärare menade att gränsen mellan en kränkning och en tillsägelse kan vara 
hårfin.  ”Det finns ju tillfällen som vi måste ta fram vårt auktoritära ledarskap”, menade 
flera av förskollärarna. En förskollärare menade att det kan hända att en kränkning sker, 
eftersom förskolans vardag är stressad och ibland kan det bli fel. En förskollärare lyfte fram 
att det kan ske kränkningar mellan barn och vuxna i förskolan. Hen betonade att det finns 
en osäkerhet om barnet uppmärksammar att det är en kränkning eller inte.  

… sen kan det också vara att man är onödigt hård i tonen. Det är svårt att i varje läge 
vara totalt okränkande. Även om man har det med sig. Men sen är man ju människa 
också så att det är den där balansgången hela tiden. Man måste ju alltid ha det med sig. 
Att fasen, det där var inte så bra. Det var inte en bra handling ifrån mig, så att man 
tänker att man försöker göra rätt nästa gång så att man åtminstone är medveten om vad 
som är vad (F1) 

Ja, vid flertalet gånger har jag ansett det som kränkande. Dock tror jag inte barnen i 
fråga upplevde det som kränkande (F2) 

”Barn är olika individer och bär olika ryggsäckar, precis som vi vuxna”, menade en 
förskollärare. Det kan handla om vilken syn man har på sina medmänniskor och om vi har 
förutfattade meningar. 

Det kanske grundar sig i de olika människosyn man kan ha som individ eller vad man 
själv har i sin ”ryggsäck”, erfarenheter och upplevelser i livet (F3)  

Flertalet barnskötare har uppmärksammat att det finns tillfällen då vuxna i förskolan 
använder hård ton mot barnen. De poängterade att det kan finnas en hierarki. Många 
barnskötare beskrev samlingen som en plats där kränkningar kan ske.  

Ja det har jag, till exempel vid en samling med alla barn. Och så är det något barn som 
hoppar och skuttar och kan inte vara tyst med lite myror i kroppen, för det är ju ett 
barn. Pedagogen tar hårt tag i barnet, höjer rösten och säger, nu sitter du still och är tyst 
(B1) 

Ja, det har jag. Om man liksom pratar över huvudet på barnen, typ på samlingen när en 
del barn inte kan sitta stilla eller inte alls verkar intresserade (B2) 

Vad beträffar kränkningar så betonade båda informantgrupperna att det kan handla om att 
vuxna i förskolan talar över huvudet på barnen, precis som att barnen inte skulle vara i 
rummet eller förstå vad som sägs. 

Jaha ja… Kalle, glömde din mamma vantarna nu igen. Jag som sagt till henne flera 
gånger….. (F3)  

En barnskötare lyfte fram att kränkningar i förskolan, både beträffande vuxna mot vuxna 
och vuxna mot barn kan handla om ironi. 

Ironi till exempel, väljer man att använda ironi på fel sätt kan det vara jättekränkande 
oavsett om det är till barnet eller någon i arbetslaget (B3) 
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5.2.1 Förebyggande arbete och åtgärder mot kränkning och 
diskriminering i förskolan 

De åtgärder som vidtas då en kränkning förekommer utifrån en diskrimineringsgrund så 
betonade flertalet förskollärare att det blir en utredning för personen i fråga. En 
förskollärare lyfte fram att när detta sker så är det så pass allvarligt att chansen att 
personen ens får arbeta kvar i förskolan är högst liten.  

...hon höjde rösten kanske väl lite högt så att säga... Pedagogen blev inkallad till chefen 
för detta (F4) 

En förskollärare talade om förebyggande åtgärder och lyfte fram att hens arbetslag har gått 
på föreläsningar som rör ämnet. Samma förskollärare poängterade att hen bär det yttersta 
ansvaret då hen även är förskolechef. 

Båda informantgrupperna förskollärare och barnskötare betonade att en dialog i 
arbetslaget är viktig. Båda grupperna belyste att ett samarbete är grunden i ett arbetslag, 
både för ett lagarbete samt för att kunna förebygga diskriminering och kränkning.  

Förskollärarna beskrev att arbetslaget på ett eller annat vis diskuterar vad kränkningar är 
och vad det kan innebära i sin verksamhet. Genom att analysera sig själva menade 
förskollärarna att de kan bli medvetna om sitt förhållningssätt. Ett flertal förskollärare 
poängterade att reflektion är en del av förskollärarnas utveckling. 

Flertalet barnskötare uttryckte vikten av ett bra samarbete och dialog i sitt arbetslag. 
Gruppen uttryckte att ett samarbete är en viktig del, men att de kan känna sig lite 
åsidosatta. En barnskötare beskrev att hen kan känna sig osäker på att ta plats, även om 
det finns mycket som hen skulle vilja säga och göra. Förskollärarna på hens arbetsplats 
beskrevs som auktoritära. 

Om jag skulle få göra om mitt yrkesval, så hade jag inte valt att jobba på förskola (B2) 

En förskollärare lyfte kort fram diskriminering ur ett normkritiskt perspektiv. 
Informantens menade att vuxna i förskolan kan granska sin ståndpunkt angående vilken 
människosyn man har, men även kunna se vilka normer som förskolan synliggör. 

Ett sätt att arbeta med diskriminering och kränkning i förskolan, alltså en väg att gå för 
likabehandling, kan vara att titta på sig själv, vilka normer bär jag på. Tycker jag 
verkligen att det är okej att tillexempel en pojke klär på sig en klänning eller en flicka är 
en ”pojkflicka”. Hur skulle jag reagera om ett barn inskolas med föräldrar av samma 
kön… (F1) 

På frågan om kränkningar sker i barngruppen svarade två informanter från grupp 
förskollärare att miljön på förskolan kan vara en orsak till att kränkningar sker i 
barngruppen. De talade om att personalen måste se med ett kritiskt öga på förskolans inre 
miljö, då det oftast är där som miljön kan vara könskodad. En förskollärare menade att den 
inre miljön kan vara tydlig med att visa var det är meningen att pojkar och flickor ska leka, 
medan den yttre miljön inte har någon könskodning.  

Vi kan se till förskolans miljö, hur ser den ut ur ett genusperspektiv? Är miljöerna 
tydliga med var flickor och pojkar ska leka? (F2) 

Flertalet förskollärare poängterade även att de under sina arbetsplatsträffar och övriga 
möten som är en del av förskolan, har bra tillfällen att lyfta fram just om diskriminering 
och kränkning i förskolans verksamhet. 
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Barnskötarna lyfte även fram att förskolans arbetsplatsträffar är bra tillfällen för att 
diskutera i arbetslaget. Här betonade flertalet barnskötare att man har olika åsikter om hur 
man ska prata med barnen, om barnen och till barnen. En barnskötare lyfte fram att hen 
även här saknar ömsesidig dialog med förskollärarna. Hen förtydligade att hen inte känner 
sig delaktig i arbetslaget på det sätt som hen önskar. Barnskötaren poängterade fram att 
det inte handlar om att få bestämma, utan att få känna sig delaktig. 

Bara för att jag är barnskötare betyder inte det att jag inte har några kunskaper (B3) 

Beträffande kunskaper i förskolan så uttryckte en förskollärare att det finns skillnader 
mellan förskollärare och barnskötare. Här menade två förskollärare att en förskollärares 
utbildning vilar på en vetenskaplig grund. För att kunna uppmärksamma och se signaler 
menade en annan förskollärare att det krävs en viss kunskap kring diskriminering och 
kränkning. Förskolläraren uttryckte att den kunskapen mestadels innehas av förskollärare.  

Genom en högskoleutbildning samt erfarenhet så kan vi koppla samman teori och 
praktik (F2) 

Förskollärarna poängterade att de alla synliggör för föräldrarna, på ett eller annat vis hur 
de arbetar med att förebygga diskriminering och kränkande handlingar i förskolan. Det 
finns skillnader vad beträffar att synliggöra för föräldrarna hur de arbetar med 
likabehandling och dess diskrimineringsgrunder.  Förskollärarna betonade att de antingen 
berättar för föräldrarna eller så får föräldrarna själva läsa likabehandlingsplanen som finns 
i förskolans hall. 

Flera från informantgrupp barnskötare berättade att de inte vet på vilket sätt som 
diskriminering och kränkning synliggörs för barnens vårdnadshavare. En barnskötare 
talade om att detta är något som förskollärarna har som uppdrag under barnens inskolning 
samt vid barnens utvecklingssamtal.  

Båda informantgrupperna, förskollärare och barnskötare uttryckte hur betydelsefullt det är 
med närvarande vuxna i barngruppen. Genom att vara en närvarande vuxen menade båda 
grupperna att barnen kan få en trygghet och att det på så sätt kan minska kränkningar i 
barngruppen.  
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6. Analys 

I detta kapitel analyserar vi vårt resultat. Vi har valt ut tre aspekter som mer ingående 
kommer att analyseras; dimensioner i förskollärares och barnskötares tal om 
diskriminering och kränkning samt förskollärares och barnskötarnas bild av sin 
kompetens i förhållande till varandra och förskollärares samt barnskötarnas bild av sin 
kompetens i förhållande till kränkning och diskriminering. 

6.2 Dimensioner i förskollärares och barnskötares tal om 
diskriminering och kränkning  

Inom förskolan finns det två yrkesgrupper som tar hand om barnen, förskollärare och 
barnskötare. Tillsammans bildar barnskötare och förskollärare ett arbetslag, där de ska 
komplettera varandra med sin kompetens och utbildning. Förskolläraren med sin 
högskoleutbildning och barnskötaren med sin mera praktiska erfarenhet. Egidius (2006) 
beskriver ett arbetslag som en grupp människor som jobbar tillsammans, delar på 
varandras arbetsuppgifter och strävar efter att uppnå ett gemensamt mål. 

En aspekt som alla informanter betonar är att både förskollärare och barnskötare talar om 
betydelsen av kommunikation i arbetslaget. En kommunikation i arbetslaget för att 
upptäcka och finna åtgärder mot diskriminering och kränkning i förskolan. Skolverket 
(2009c) och Skolverket (2009d) hävdar att viktiga förutsättningar för ett framgångsrikt 
utvecklingsarbete i förskolan för att motverka diskriminering är att arbetslaget 
tillsammans diskuterar och analyserar.  

Förskolan kännetecknas av en helhetssyn där omsorg och lärande går hand i hand. Detta är 
något som både barnskötare och förskollärare lyfter fram. Båda grupperna beskriver vikten 
av att vara en närvarande pedagog i barngruppen för att upptäcka kränkningar. Ett flertal 
förskollärare berättar att med den närvarande vuxna i förskolan så kan de lära barnen hur 
man ska vara en bra kompis och visa varandra respekt för varandra. En förskollärare lyfter 
fram att hens yrke bär med sig ett stort ansvar, för att när man arbetar som förskollärare så 
är det otroligt viktigt att man kan finna lärande i alla situationer. Ett flertal förskollärare 
lyfter fram exempel från de sju diskrimineringsgrunderna och hur de kan uppmärksamma 
det i förskolan. ”Vi vuxna måste i förskolan vara barns förebilder då vi till exempel talar om 
kränkningar”. Skolverket (2010a) skriver att förskolan ska sträva efter att varje barn 
utvecklar 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.  

Avseende frågan om barnskötare respektive förskollärare känt sig kränkta eller känner sig 
kränkta i sitt arbete på förskolan, så varierar svaren. Förskollärarna beskriver att de inte 
har känt sig kränkta. Här betonar ett flertal förskollärare att de känner sig trygga i sitt 
arbete och inte upplever sig kränkta. En av förskollärarna förtydligar dock att när hen 
tidigare arbetade som barnskötare så kunde hen känna sig kränkt, i bemärkelsen att känna 
sig otillräcklig i förhållande till förskollärarna.  Barnskötarna i studien förklarar att de har 
känt eller känner sig kränkta på sitt arbete. Här lyfts bland annat fram att de kan uppleva 
att de inte får sin röst hörd eller att de inte får ta det ansvar som de känner att de har 
förmåga till. En informant barnskötare säger att ”kränkt är ett väldigt stort begrepp, delvis 
faktiskt. Men jag vill inte gå in på hur och varför”.  
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6.3 Förskollärares och barnskötarnas bild av sin kompetens 
i förhållande till varandra 

Kompetens kan definieras på olika sätt i olika sammanhang, beroende på vilken 
yrkesgrupp man tillhör (Egidius, 2006). Enligt Kuisma och Sandberg (2008) är 
professionell kompetens beskrivet i form av att den står på tre ben: kunna konkretisera mål 
samt att kunna skapa ett gott lärandeklimat och att ha en etisk hållning i förhållande till sin 
roll som pedagog i förskolan.  

Utifrån våra intervjuer har det framkommit att både kompetens och synen på kompetens 
skiljer sig mellan informantgrupperna. Utifrån förskollärarnas svar kan vi se att de ger 
uttryck för sitt ledande ansvar i förhållande till deras kompetens. En av informanterna i 
gruppen barnskötare beskriver tydligt att förskollärarna har ett större ansvar ”att de krav 
som ställs på dem har att göra med en högre utbildning. ”Flertalet förskollärare menar att 
genom utbildning kan teori och praktik byggas samman, utan pedagogiska och teoretiska 
kunskaper blir man inte förskollärare”.  

Förskollärarna framhåller att de med sin akademiska utbildning och med förskolans 
läroplan i ryggen, har det pedagogiska ansvaret för barns utveckling och lärande, medan 
barnskötarna i studien kan tänkas beskrivas utifrån att ha mera praktiska uppgifter. 
Förskollärarna anser att deras yrkesroll är mer betydelsefull i jämförelse barnskötarnas 
roll. Förskollärarna menar att de har ett större uppdrag i förhållande till barnskötarna. 
Flera av förskollärarna betonar att: ”Förskollärare har ett ansvar att se till att allt arbete 
har anknytning till målen i läroplan för förskolan”. Detta resonemang framgår också i en 
studie av Kuisma och Sandberg (2008). Den svenska läroplanen för förskolan ger tydliga 
direktiv för förskollärarens yrkesroll, där förskolans uppdrag är att vara ett första steg i 
barnens utbildning och livslånga lärande. 

En förskollärare uttrycker att hen kan känna ett högt ansvar och en viss press, då hen som 
förskollärare bär det yttersta ansvaret i och med den utbildning som hen har: ”Det är inte 
enkelt att planera och utforma verksamheten till en trygg, rolig lärandemiljö på egen 
hand”. Det behövs därför stöd från andra i arbetslaget, menar förskollärarna i studien, till 
exempel av en annan förskollärare eller barnskötare. Resultatet visar trots detta att i 
samma studie betonar barnskötarna att de vill ta mera plats, men att problemet är att de i 
viss mån kan känna sig hämmade. Å ena sidan vill förskolläraren ha stöd, å andra sidan 
känner barnskötarna att de inte får ta så mycket plats. Förskollärarens behov av och vilja 
att få stöd står i kontrast till barnskötarens svar att inte tillåtas ta plats. 

Ett flertal barnskötare i studien menar att det kan saknas en viss arbetsfördelning och att 
barnskötarna på det sättet kan lida brist på möjlighet att stiga fram. Barnskötarna talar om 
en känsla av förolämpning och inte riktigt vara betrodda i sin kompetens som barnskötare. 
Vissa barnskötare antyder att vilken yrkeskategori som man tillhör verkar påverka 
identiteten som man tillskrivs på förskolan.  

Resultatet visar att kompetens enligt barnskötarna kan ligga i om pedagogerna i förskolan 
har högskoleutbildning eller inte. I förhållande till det så menar Kuisma och Sandberg 
(2008) att professionalism och kompetens kan ses på två sätt, på teoretisk nivå och den 
andra på mer praktisk nivå. Vidare menar Kuisma och Sandberg (2008) i sin studie att 
måttet på kompetens inte enbart är teoretiska kunskaper. 

 



  27 

6.4 Förskollärares samt barnskötarnas bild av sin 
kompetens i förhållande till kränkning och diskriminering 

Barnskötarna beskriver sina bristande kunskaper i jämförelse med förskollärarnas. 
Förskollärarna i sin tur talar om de bristande kunskaper som deras kollegor kan tänkas ha.  

Förskollärarnas tidigare resonemang angående deras kompetens synliggörs ytterligare här. 
Vi har tidigare presenterat att förskollärarna känner att de har stort ansvar i förskolan både 
vad gäller det pedagogiska ansvaret och det som finns i förskolans policydokument. 
Förskollärarna lyfter även fram sin kompetens i förhållande till diskriminering och 
kränkning samt att de har det yttersta ansvaret vad gäller samarbetet med barns 
vårdnadshavare. En förskollärare berättar: ”Det är vi som förskollärare som bär det 
yttersta ansvaret, till exempel när vi talar om samverkan med hemmet” En från 
informantgruppen barnskötare beskriver förskollärarnas ansvar att vid inskolning samt 
utvecklingssamtal. De ska bland annat informera föräldrarna om förskolans 
likabehandlingsplan”. 

Edling (2012) menar att arbetet med frågor som rör förtryck och relationer i största 
allmänhet kan upplevas som krävande. Förskollärarna i studien uttrycker att förskolan är 
beroende av förskollärares pedagogiska kunskap för att ge förskolan en hög kvalitet samt 
förmedla kunskap vad gäller diskriminering och kränkning. En annan förskollärare 
förtydligar att ansvaret ligger hos oss förskollärare och att vi kan behöva vara ett stöd för 
dem som kan tänkas ha en svagare kunskap kring diskriminering och kränkning. 
Resultatet visar trots detta att vissa barnskötare efterfrågar en dialog i arbetslaget och mer 
möjlighet till delaktighet. Barnskötarna beskriver förskollärarna som auktoritära och att 
detta är ett problem. Kuisma och Sandberg (2008) påtalar att en förskollärarens 
professionalism kan vara strävan efter status, position och hantering av makt. Något som 
blir tydligt och framgår i vår studie är att barnskötarna menar att det mer kan handla om 
vilken människosyn man har, än vilken utbildning som man kan tänkas ha. 

Vissa barnskötare i studien beskriver förskollärarna i sitt arbetslag som auktoritära, både i 
förhållande till sina kollegor samt i viss utsträckning till barnen på förskolan. Barnskötarna 
beskriver att förskollärarna har en bild av sin kompetens i förhållande till kränkning och 
diskriminering som hög i jämförelse med informantgruppen barnskötare. 

Studiens resultat visar trots detta att diskriminering, samt kränkande behandling 
förekommer i de undersökta förskolorna. Ett flertal barnskötare menar att kränkningar 
ofta kan ske vid förskolans samlingar. Detta går att jämföra med flera studier av bland 
andra Jonsdottir (2007), Sommer (2005) samt Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) 
som skriver att vissa arbetslag kan kännetecknas av en kontrollerande atmosfär. Det vill 
säga vuxnas strävan efter kontroll av barnen, som kan leda till att en maktkamp ta sig 
uttryck i irritation eller uppgivenhet. Barnskötarna upplever att denna kamp mellan vuxna 
och barn sker på förskolans samlingar. Vi jämför detta med Jonsdottirs studie (2007) där 
hon menar att en maktkamp med barn kan ske när barn avviker från ett förväntat 
beteende.   Förskollärare i studien betonar att en kränkning kan ske omedvetet och 
medvetet, vid tillexempel en stressig situation. Kränkningar mellan vuxna och barn kan ses 
som ett stressrelaterat problem (Öhman, 2011). Enligt studien talar förskollärarna om att 
skillnaden mellan en kränkning och en tillsägelse kan vara hårfin. I förhållande till detta 
beskriver Nordenmark och Rosén (2008) att sådana situationer kan leda till att vuxna går i 
försvar och känner att de inte längre får säga ifrån i pedagogiska situationer.  
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7 Diskussion  

Undersökningen kommer att diskuteras och reflekteras utifrån metodval och resultat. Vi 
kommer även att presentera en diskussion kring undersökningens relevans för 
förskolläraryrket. 

7.1 Metoddiskussion   

Syftet med den här studien var att undersöka förskollärares och barnskötares kännedom 
kring diskriminering och kränkande behandling i förskolan. Vi valde att intervjua dessa två 
yrkeskategorier för att se om det fanns några likheter och skillnader vad beträffar 
utbildning och erfarenhet. Vi valde en metod med intervjuer, ett tillvägagångssätt som 
enligt Bryman (2011) används för att lyfta fram hur deltagare tolkar sin verklighet. Valet av 
denna metod kändes självklar då syftet var att komma åt informanternas egna tankar kring 
ämnet. Vi menar att det var bra eftersom vi fick förskollärares och barnskötares olika 
tankar, åsikter och erfarenheter. Vi valde att spela in intervjuerna, vilket vi tyckte var 
positivt för att inte förbise någon viktig information.  Det var betydelsefullt för oss att 
kunna utföra dessa intervjuer. Vi tyckte det var bra att vi inte gav våra frågor innan vi 
skulle intervjua, för att kunna få olika svar från varje enskild deltagare och för att vårt 
reslutat i arbetet ska anses som trovärdigt.  

7. 2 Resultatdiskussion  

Vårt syfte med studien var att undersöka förskollärares och barnskötares kunskap kring 
diskriminering och kränkande behandling i förskolan samt hur grupperna definierar dessa 
två begrepp. Resultatet visade hur de båda informantgrupperna talar om diskriminering 
och kränkning ur skilda perspektiv. Skillnaderna kan med största sannolikhet förklaras 
med att informanterna har olika utbildningar.  

De skillnader som synliggjordes kan förklaras med att uppdragsförståelsen kan skiljas sig 
åt mellan grupperna. Förskollärare har god kännedom om vad som gäller för deras 
uppdrag. Kompetens är något som förskollärare lyfter fram som en koppling till deras 
utbildning. En förskollärares kompetens ses som viktig i förhållande till förskolans kvalité.  

En annan aspekt av resultat som framstår som anmärkningsvärt är relationen mellan 
informantgrupperna. Både barnskötarna och förskollärarna i vår studie betonade att det är 
viktigt med en kommunikativ anda i arbetslaget, men barnskötarna kände trots detta att de 
inte var riktigt betrodda. Det finns fog för att tro att förskollärarnas tvekan inför en 
generösare ansvarsfördelning kan bero på att förskollärarna känner en viss rädsla och oro 
för att ge barnskötarna mer ansvar, eftersom förskollärarna bär det yttersta ansvaret i 
förskolan. 

Det framkom i studien att barnskötarna kände sig åsidosatta och att det fanns en social 
hierarki mellan förskollärare och barnskötare där barnskötarna befinner sig längst ner. 
Barnskötarna beskriver förskollärarna som auktoritära. Edling (2012) menar att ett arbete 
för att motverka förtryck i förskolan är sammanvävt med ett socialiseringsuppdrag som 
förskolan är en del av. Detta arbete tycks med hänsyn till vår studie vara ett viktigt 
uppdrag. Möten mellan barnskötare och förskollärare formar en värdegrund som kan sätta 
spår i barns framtida relationer. I förhållande till detta framhåller Strandberg (2006) vår 
svenska slogan: Barn gör inte som vi säger, utan som vi gör. 
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7. 3 Relevans för förskolläraryrket 

Kuisma och Sandberg (2008) citerar en förskollärarens ord, ”Professionalism utvecklas 
genom ett samspel mellan utbildning, reflektion och vidare utbildning. Det håller 
pedagogisk medvetenhet vid liv”( sid. 190). En lärarstudent säger i samma studie, ”lagar 
kan revideras, mina teorier kan förändras, men jag kommer aldrig att bli fullt utbildad, 
kunskap förändras med tiden” (sid 191).  

Vi anser att kunskap kring diskriminering och kränkande behandling är relevant för 
förskolläraryrket. Det sker mycket kränkningar och diskrimineringar i dagens samhälle. I 
förskolan förekommer kränkningar omedvetet och medveten, både i förhållande mellan 
barn och barn samt mellan barn och vuxna. I förhållande till detta tycker vi att det är 
viktigt att yrkesgrupperna också kan skilja på dessa begrepp. Diskriminering står under 
diskrimineringslagen medan en kränkning kan både innebära ett lagbrott samtidigt som 
den inte kan det. Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2010) är det viktigt att alla i 
förskolan har samma förhållningssätt. På så vis kan man skapa en jämlikhetskultur där 
både barn och vuxna i förskolan känner trygghet och samhörighet. 

Det är betydelsefullt att vuxna i förskolan har kännedom kring kränkning samt 
diskriminering, genom den kunskapen kan vi vuxna i förskolan både motverka och 
förhindra. Vi anser att det är viktigt att förskollärare och andra vuxna som är verksamma i 
förskolan ges möjlighet att tillexempel få möjlighet att gå på kompetensutveckling med 
kränkning samt diskriminering som fokus. Få nya kunskaper samt utveckla de kunskaper 
och erfarenheter man redan har. I en dialog med andra verksamma förskolan kan de 
synliggöra sina egna fördomar, reflektera och diskutera det tillsammans med andra. 

Det är av stor betydelse att ha kunskap kring detta ämne för att få en möjlighet att 
förhindra att något barn far illa, samt för att då upprätthålla en god kvalitet i förskolans 
verksamhet.  Dessutom så formar dagens barn morgondagens samhälle, då är det 
dessutom viktigt att förskollärare och barnskötare i förskolan har en profession mot 
varandra som kollegor, ”barn gör inte som vi säger, utan barn gör som vi gör”. 

Svaleryd och Hjertson (2012) skriver att ett viktigt uppdrag som förskolan har är att lära ut 
och utöva mänskliga rättigheter, samt förmedla den värdegrund som samhället vilar på. 
Vidare menar Svaleryd och Hjertson (2012) det handlar om att alla är olika och att alla 
individer har rätt att vara det, bli accepterade och respekterade för den individ man är.  

Vår studie kring kränkning och diskriminering i förskolan anser vi är relevant för alla 
verksamma i förskolan. Vi har kommit fram till hur viktigt det är att vara medveten om vad 
kränkning och diskriminering kan innebära i förskolan. Denna kunskap som vi kommer att 
bära med oss tror vi kan ha betydelse för oss i vårt yrke. Med denna kännedom om vad 
kränkning och diskriminering kan innebära och vad den betyder kan vi lyfta upp i vårt 
framtida arbetslag. Eftersom vi har upplevt att förståelsen för begreppen kan variera. Vi 
upplever att det talas för lite om diskriminering och kränkning i förskolan. Därför tänker vi 
att vår uppsats kan väcka ett intresse och dialoger bland andra verksamma i förskolan.  
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7.4 Förslag till fortsatt forskning  

Med tanke på vårt resultat skulle vi vidare vilja undersöka den hierarki som vi upptäckte 
fanns mellan barnskötare och förskollärare. Det tar vi reda på genom att även här använda 
oss av intervju, med intervjufrågor som lägger fokus hos barnskötarnas uppfattning om 
deras position i förskolan. För att vidare utvidga forskningen så kan vi även använda oss av 
observationer. Genom observationer kan det öka studiens trovärdighet. Genom 
observationer kan det även synliggöras huruvida informanterna upplevade sin position i 
arbetslaget.  

7. 5 Slutsats 

För att återgå till vårt resultat kan vi dra slutsatsen av vår studie hur viktigt det är med 
förhållningssätt, både vad gäller kollegor emellan, vuxna mot barn samt barn mot barn.  
Vår tolkning av vår studie är att vissa förskollärare är auktoritära i förhållande mot 
barnskötarna. Förskollärarna kanske inte riktigt är medvetna om att deras handlingar kan 
påverka barnskötarnas position i förskolan. Ett samarbete mellan förskollärare och 
barnskötare menar vi är betydelsefullt för både arbetslaget och verksamheten. 
Barnskötarna bör betraktas som viktiga medarbetare som stöd i arbetslaget med omsorg, 
uppfostran och lärande, men det är även värdefullt att ta hänsyn till den akademiska 
utbildningen förskollärare har.   
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Bilaga 1 

 

Hej!  

Vi är två studenter som läser på förskollärareprogrammet på Mälardalens Högskola. 
Vi är nu inne på vår sjunde och sista termin. Vi är i full gång med att skriva vårt 
examensarbete. 

Vårt valda ämne innefattar likabehandling och kränkning i förskolan. Syftet med 
detta arbete är att undersöka hur ni i förskolan arbetar med detta och hur ni ser på 
det.  

Vi har fördjupat oss i tidigare forskning och litteratur kring det ämne, men vi har 
också för avsikt att ta hjälp av er verksamma i förskolan. Därmed önskar vi få 
intervjua dig, som har kunskap, utbildning och erfarenhet. Vi ser er som värdefulla 
för oss och vårt arbete.  

Intervjun kommer att bestå av 10 frågor som vi tror ger oss givande diskussion. 
Intervjun kan beräknas ta ca 30 minuter och vi hoppas att du på något sätt har 
möjlighet att delta.  

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska 
principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan 
du när som avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer 
att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i 
forskningsändamål. När vår uppsats är klar, kommer den finnas tillgänglig på 
databasen Diva på Mälardalens Högskola för att ta del av.  

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss på 
cfn12006@student.mdh.se eller dmi12003@student.mdh.se.  

Hoppas vi ses!  

Med Vänliga Hälsningar   

Kajsa & Daniela 

mailto:cfn12006@student.mdh.se
mailto:dmi12003@student.mdh.se
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

1. Vad är en kränkande handling för dig? 

2. Vad är en diskriminering för dig? 

3. Har du känt dig kränkt i ditt arbete på förskolan? 

4. Har du upplevt att någon pedagog har kränkt ett barn i förskolan? 

5. Har du uppmärksammat kränkande handlingar i barngruppen, mellan barn 
och barn? 

6. Hur synliggör ni i förskolan ert (eventuella) arbetet med likabehandling för 
föräldrarna?  

7. Hur ser du på dina kollegors kunskap ut kring diskriminering och kränkande 
behandling? 

8. Vilka åtgärder vidtas när en kränkande behandling/ diskrimineringen uppstår 
i verksamheten?  

9. Vilken diskrimineringsgrund i likabehandlingsplanen lägger förskolan störst 
vikt på?  

10. Hur anser ni att likabehandlingsplanen förebygger diskriminering i förskolan? 

 

 

 

 

 

 

 


