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Titel ”Likabehandlingsarbete i förskolan” (Integrering av likabehandlingsplan och plan 

mot kränkande behandling och diskriminering).  

 

Engelsk titel:” Equality practices in preschool” ( Integration of the treatment plan and 

plan against abusive treatment and discrimination). 

 

Abstrakt 

Syftet med denna studie är att utifrån DO:s definition av arbetet med 

likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling undersöka hur 

arbetet med dessa planer integreras i förskolornas verksamhet. Specifikt fokus läggs vid 

att synliggöra vilka metoder och redskap som används för att förebygga, främja och 

åtgärda arbetet i verksamheterna. För att få svar på studiens syfte har kvalitativ ansats 

med intervjuer av pedagoger använts. Detta för att på djupet få en förståelse för 

pedagogers olika uppfattningar kring studiens tre frågeställningar. Vi analyserat 

intervjusvaren utifrån studiens valda teoretiska ramverk, gällande styrdokument och 

tidigare forskning. Vi har i vår analys sökt efter upprepade mönster i empirin för att 

kunna tolka in dessa i vårt arbete. 

I vårt resultat av studien kan vi se att tillfrågade pedagoger önskade mer kunskap om 

begrepp och tillvägagångsätt i arbetet med likabehandlingsplanen. Pedagogerna anser 

sig sakna stöd från huvudman och rektor. Vi kan också från intervjuerna tolka att det 

finns en vilja att få in likabehandlingsarbetet i verksamheten från pedagogernas sida, 

men att det just är stödet och känslan av osäkerhet som hindrar att det blir en naturlig 

del av verksamheten. Arbetet blir på så vis stort och svårt att hantera. Resultatet i 

studien visar också att barnens delaktighet vilar på att det finns en närvarande vuxen 

som kan fungera som stöd och väcka reflektioner, diskussioner och tankar hos barnen. 

På så vis blir barnen delaktiga i likabehandlingsarbetet i olika diskussioner och 

reflektioner över olika situationer som sker eller har skett. De får hjälp och stöd av 

pedagogerna i verksamheten att hantera och lösa konflikter, lyssna på andra och själv 

uttrycka en åsikt. Vi kan i alla våra genomförda intervjuer se att vårdnadshavare inte är 

delaktiga i likabehandlingsplanen mer än att de fått information om att den finns. Vi kan 

avslutningsvis i resultatet se att begreppen förebygga, främja och åtgärda ligger till 

grund för ett integrerat likabehandlingsarbete i förskolan. 
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Nyckelord 
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Tack 

Vi vill tacka de pedagoger ute i verksamheterna som ställde upp på att bli intervjuade av 

oss och delade med sig av sina erfarenheter. Även ett tack riktas till vår handledare Zara 

Bersbo som stöttat oss under arbetets gång. Tack vare er blev detta självständiga arbete 

möjligt. 
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1 Inledning/bakgrund 

Verksamheten i förskolan ska arbeta för att stärka barnens medkänsla, hänsyn och 

inlevelse av andra människors situation. Inga barn ska utsättas för diskriminering eller 

kränkande behandling på grund av ålder, kön, etnicitet eller sexuell läggning hos sig 

själv eller någon anhörig. Ett av förskolans uppdrag är att förebygga, främja och åtgärda 

kränkande behandling. I läroplanen för förskolan beskrivs grundläggande värden för 

arbetet i verksamheten. Alla människors lika värde, rätten till en åsikt, delaktighet och 

inflytande (Lpfö98, rev. 2010). En stor vikt ska läggas vid att arbeta utifrån barnens 

erfarenhetsvärld och förutsättningar. Alla barn ska få samma möjlighet till en 

verksamhet som leder till ett lärande. Detta kan ske om verksamheten har en värdegrund 

och ett integrerat likabehandlingsarbete. 

 

Enligt skollagen ska det finnas en likabehandlingsplan på varje förskola med syftet att 

strukturera upp arbetet mot diskriminering i enlighet med såväl diskrimineringslag som 

skollag. Planen bör fungera som ett stöd i arbetet med likabehandling så att bland annat 

förskolor kan arbeta på ett strukturerat och målinriktat sätt. Likabehandlingsarbetet bör 

även vara ett ständigt återkommande arbete i en process som följer varje förskolas 

specifika situation och behov. Diskrimineringsombudsmannens handledning Lika 

rättigheter i förskolan (2012) är ett bra verktyg för att kunna leva upp till det som står i 

barnkonventionen. 

 

 År 1989 antogs barnkonventionen av FN:s generalförsamling. Sverige skrev under 

konventionen 1990, som ett av de första bland 193 länder.  Barnkonventionen ger en 

skriftlig förklaring av vilka rättigheter som bör gälla för alla barn i hela världen vars 

länder har antagit och skrivit under konventionen. Syftet med konventionen är att alla 

barn i dessa länder oavsett bakgrund ska behandlas respektfullt och ha rätt till att få sin 

röst hörd. Konventionen består av 41 stycken artiklar, alla med barnets bästa i centrum 

där perspektivet utgår från barnet (Barnkonventionen 2009). I Sverige är det 

barnkonventionen som ligger till grund för alla lagar och styrdokument kring arbetet i 

skolverksamheten. I artikel 28 står följande: “§. Konventionsstaterna skall vidta alla 

lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i skolan upprätthålls på ett sätt som 

är förenligt med barnets mänskliga värdighet och i överensstämmelse med denna 

konvention”. 
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DO:s handledning på internet och i litteratur är något som kan vägleda och stötta i 

arbetet med likabehandling och mot diskriminering i förskolans verksamhet. Målet med 

denna handledning är att anställda inom förskolan ska kunna arbeta för att 

likabehandlingsarbetet blir en naturlig del av förskolans verksamhet. 

DO har många olika verktyg och metoder för att underlätta detta arbete. 

Likabehandlingsarbetet bör enligt Diskriminerings ombudsmannen ständigt hållas 

aktuellt i verksamheten utifrån förskolans mål och visioner. Detta kan struktureras 

genom olika steg som DO har utformat (DO 2012). 

 

Att arbetet med värdegrund och likabehandling är en stor och viktig del av 

skolverksamheten kan man också se rent historiskt. Redan på 1600-talet fanns tankar 

om en skola för alla, en demokratisk skola där alla barn skulle behandlas lika och få 

samma förutsättningar till utbildning och kunskap. Den tjeckiska pedagogen och 

författaren Johan Amos Comenius tänkte sig en skola där man utjämnade starkt rådande 

skillnader mellan barnen i de olika samhällsklasserna. Han myntade uttrycket “ alla 

skola lära allt”(Simmons-Chrisenson 1997). 

Under kommande århundraden var det många män och kvinnor, filosofer och författare 

som på olika sätt uttryckte sina tankar om barn och barnuppfostran. Urbanisering, krig 

och stor fattigdom låg ofta till grund för dessa skrifter om barn och barnuppfostran. 

Tankarna kretsade kring lydnad och omvårdnad om främst de fattiga barnen (Simmons-

Chrisenson 1997). 

 

Begreppet likabehandlingsplan och arbete med värdegrund är något som återkommande 

funnits med under vår utbildning. Detta har skapat en nyfikenhet hos oss hur detta 

verktyg används ute i verksamheten. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar   
 

 

Syftet med denna studie är att utifrån DO:s definition av arbetet med 

likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling undersöka 

hur arbetet med dessa planer integreras i förskolornas verksamhet.                       
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Specifikt fokus läggs vid att synliggöra vilka metoder och redskap som används för att 

förebygga, främja och åtgärda arbetet i verksamheterna. 

 

Våra frågeställningar är: 

 Hur kan förskolans verksamhet möjliggöra en integrering av 

 likabehandlingsarbetet? 

 Hur ser pedagoger på det dagliga arbetet med likabehandlingsplanen, arbetet 

mot diskriminering och kränkande behandling i den pedagogiska verksamheten? 

 Hur görs barn och vårdnadshavare delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen 

på förskolan? 

 

1.2  Begreppsförklaringar 
 

I studien förekommer det för arbetet relevanta begrepp. Vi väljer här att lyfta upp och 

tydliggöra dem. För att kunna ta del av, få en insyn i och kunna arbeta mot 

diskriminering och kränkande behandling behöver de olika delarna i 

likabehandlingsarbetet och begreppen få en mening och bakgrund enligt Skolverket 

(2014). 

 

Diskriminering 

 

Om det görs en skillnad på människor utifrån grundläggande värden kallas detta för 

diskriminering. Det finns sju diskriminerings grunder som lagen står bakom. Dessa är: 

kön, könsidentitet, eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Diskriminering kan ske på olika sätt. I förskolan kan det uppstå diskriminering på grund 

av de regler och rutiner som finns, det kan vara huvudmännen eller personalen i 

verksamheten som diskriminerar ett barn medvetet eller omedvetet. 

 Den som diskriminerar har ett övertag på något sätt där den diskriminerade blir 

behandlad på ett missgynnande sätt. En viktig sak är att barn aldrig rättsligt sett kan 

diskriminera varandra (Skolverket 2014). 
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Det finns två aspekter av diskriminering som DO tar upp dessa är direkt och indirekt 

diskriminering. Om ett barn väljs före ett annat in till förskolan på grund av sitt kön 

kallas detta för direkt diskriminering. I förskolan finns det olika regler och rutiner, vilka 

enligt DO kan bli diskriminerande mot en del barn. Exempel på detta kan vara barn som 

inte äter griskött på grund av sin religion. Skulle endast griskött serveras utan några 

alternativ, blir de barnen indirekt diskriminerade (DO 2012). 

 

 Trakasserier 

 

Trakasserier har också ett samband med de sju diskrimineringsgrunderna som nämns 

ovan. När någons människovärde kränks utifrån dessa benämns det som trakasserier. 

Sett ur förskolans synvinkel så heter det diskriminering om någon vuxen utsätter ett 

barn för trakasserier (Skolverket 2014). 

 

 Kränkande behandling 

 

Om någon eller några utsätts för till exempel nedsättande tilltal, blir förlöjligad, slagen, 

utfryst en enstaka gång eller vid upprepade tillfällen av en eller ett flertal personer 

räknas detta som kränkande behandling. Detta är inte diskriminering enligt lagen och 

utifrån diskrimineringsgrunderna, men kränker ändå barnets värdighet (Skolverket 

2014). 

 

Diskrimineringsombudsmannen 

 

För att kunna granska och följa upp hur diskrimineringslagen efterföljs av verksamheter 

som skola eller förskola tillsattes den 1 januari 2009 Diskrimineringsombudsmannen . 

Det är regeringen som utser en chef för den statliga myndigheten (DO 2012). 

 

Huvudman 

 

Det finns två olika slags huvudmän i förskolan, de kommunala och de fristående. I 

fristående förskolor är ägarna enskilda huvudmän som godkänns av kommunen som 

även ansvarar för tillsynen av verksamheten. Gällande  kommunala förskolorna är det 
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kommunerna som står som huvudman. Det är statens skolinspektion som har 

tillsynsansvar,  samt ser till att kommunen sköter sitt ansvar gentemot de enskilda 

förskolorna. Gemensamt för huvudmännen är att det är de som har det yttersta ansvaret 

gällande likabehandlingsarbetet i förskolorna (Skolverket 2013). 

 

 Kartläggning av verksamhet 

 

Kartläggning av en verksamhet kan ske genom planerade samtal enskilt eller i grupp 

med syfte att få fram hur stämningen i barngruppen är. Samtalen bör vara väl 

förberedda, ha struktur och dokumenteras. Enkäter är ett verktyg där man kan fånga upp 

de olika diskrimineringsgrunderna. Tillsammans med incidentrapporter och 

trygghetsvandringar där förskolans inne- och utemiljö kartläggs, kan en bild komma 

fram av när risken finns för att det ska uppstå diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling i verksamheten ( DO 2012). 
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2 Tidigare forskning                                                                           
 

I detta kapitel ges en överblick över tidigare forskning inom valt område. 

 

Syftet med denna studie är att utifrån DO:s definition av arbetet med 

likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling undersöka 

hur planerna integreras i förskolornas verksamhet. Studiens fokus är begreppen 

förbygga, främja och åtgärda i likabehandlingsarbetet. 

Forskning kring hur arbetet med likabehandlingsplanen fungerar ute i verksamheterna 

och hur pedagoger och huvudmän integrerar denna plan har riktat sig främst mot 

skolans verksamhet. Väl förekommande perspektiv är då genus, mobbning, kränkande 

behandling och liknande. Utifrån tidigare forskning kring området 

likabehandlingsarbete kopplas relevanta delar till vår studie. 

Forsman (2003) har skrivit en doktorsavhandling med fokus på skolans arbete gällande 

mobbning. Den metod Forman (2003) arbetar utifrån är en hermeneutisk metod. Hans 

avhandling grundar sig på analyser, beskrivningar och tolkningar av insamlat material 

från enskilda skolor, rektorer och kommuner. Även webb- baserat material så som 

internationella konventioner, styrdokument och lagstiftningar gällande mobbning och 

kränkande behandling har analyserats. 

Resultatet i denna avhandling visar att det finns stora brister i skolans åtagande vad 

gäller integrering av dokument som likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och 

kränkande behandling. Forsman (2003) har i sin analys sett att de skolor som har 

upprättat dessa dokument saknar en verklighetsförankring då det gäller att i praktiken 

arbeta förebyggande, främjande och med olika åtgärder. Kompetensutveckling för 

pedagoger när det gäller detta arbete menar Forsman (2003), är av stor vikt för att 

dokumenten ska upprättas och integreras i skolorna. 

Forsmans  avhandling är relevant för denna studie då  begreppen främja, förebygga, 

åtgärda ligger i fokus i hans avhandling och så även i vår studie. Hans empiriska 

material undersöks utifrån hur dokumenten kring likabehandling intregreras i 

verksamheten vilket det även fokuseras på i vår studie.  

Att avhandlingens emperi utgår från en skolmiljö ser vi som orelevant då all 

skolverksamhet lyder under samma skollag (Forsman 2003). 
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En avhandling skriven av Kumashiro (2002) visar ett forskningsfokus på hur man kan 

skapa en miljö där alla elever oavsett etnisk tillhörighet, kön, trosuppfattning eller 

liknande ska känna sig trygga. 

Kumashiros avhandling är baserad på tidigare forskning. Resultatet i hans avhandling 

visar på vikten av kunskap och utbildning både för pedagoger och elever, om olikheter 

när det gäller exempelvis trosuppfattningar eller olika etniska tillhörigheter. Han 

förespråkar att eleverna själva utbildar andra elever i sin tro eller ursprung, detta för att 

öka förståelsen och skapa en tryggare miljö i skolan. Utbildning för lärare och annan 

personal när det gäller dessa frågor, men också utbildning kring hur man arbetar med 

olikheter, diskriminering och kränkningar bland eleverna menar Kumashiro (2002) är av 

största vikt för en trygg skolmiljö: 

Schools are harmful spaces, many researchers have argued that schools need 

to be provide helpful spaces for all  students especially for those students 

who are targeted by the forms of oppression (Kumashiro 2002:28 ). 

Författaren Wernersson (2009) undersöker i sin avhandling den del av 

likabehandlingsplanen som beskriver diskriminering och kränkande behandling utifrån 

begreppen jämnställdhet och genus. Hon menar att jämnställhet och genus är viktiga 

frågor i detta arbete. Förebyggande, främjande och åtgärdande i jämnställdhet och genus 

frågor är en viktig del i skolans likabehandlings arbete. Hennes avhandling ingår i ett 

projekt. Projektet finansierades av Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga 

kommitté och genomfördes i två parallella faser (2009). 

Wernerssons (2009) första del av studien är baserad på observationer och intervjuer med 

lärare och elever i skolan. Resultatet av dessa observationer och intervjuer ligger till 

grund för utformningen av enkäter riktade till verksamma lärare i fas två av studien. 

Författaren har försökt förstå vilka tankar och idéer som formar det jämställdhets ideal 

som samhället och pedagoger presenterar för barn och ungdomar i förskola och skola. 

Vidare menar Wernersson (2009) att samhället kategoriserar människor i olika 

dimensioner, varav kön alltid är en. Andra dimensioner kan vara klass, etnicitet, ålder 

etcetera. Denna kategorisering är något man i all skolverksamhet bör arbeta mot i ett 

förebyggande likabehandlingsarbete. I sin analys av detta har författaren bland annat 

tittat på begreppet “jämställhet” vid olika tidpunkter och använt sig av de olika 

styrdokumenten (2009).  
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Wernersson (2009) skriver att första gången termen ”jämställdhet” användes i en 

läroplan för grundskolan var år 1969. Begreppet skrevs då in i läroplanen som en del av 

skolans uppdrag: Skolan bör verka för jämställdhet mellan män och kvinnor i familjen, 

på arbetsmarknaden och inom samhällslivet i övrigt. Den bör orientera sig om 

könsrollsfrågan, stimulera eleverna till att debattera och ifrågasätta rådande förhållanden 

(Läroplan för grundskolan 1969). I dagens läroplan går det utläsa att de traditionella 

könsmönstrena och könsrollerna bör motverkas. Syftet till detta är bland annat att pojkar 

och flickor ska få samma förutsättningar till utveckling och lärande utan att hindras av 

synen på en stereotyp könsroll (Lpfö98, rev. 2010). För att kunna lägga grunden till ett 

bra likabehandlingsarbete är studien som är utförd av Wernersson (2009) intressant 

gällande de olika diskrimineringsgrunderna som bör ingå i detta arbete. 

I sin avhandling beskriver Nordin-Hultman (2004) hur barnen påverkas av den kontext 

de befinner sig i. Avhandlingen grundar sig på observationer och tidigare studier av 

olika förskolemiljöer och hur dess kontext påverkar synen på barnen. Författaren menar 

att förskolan styrs av dagliga rutiner och förväntningar på att barnen ska följa dessa, att 

de har ett behov av dem. Synen på att alla barn måste delta är stark, vilket leder till att 

en del barn hamnar i miljöer och situationer som påverkar deras identitet negativt. 

Pedagogerna bör se möjligheter för varje barn, inte hinder i de pedagogiska miljöerna 

och lärsituationerna, för att främja och förebygga ett likabehandlingsarbete kring varje 

barn på förskolan. Detta kan ske i arbetslaget genom gemensamma reflektioner och 

observationer av förskolans miljö och barnens lärsituationer (2004). 

Pedagogens syn på barnet och vad den vuxne förmedlar genom handling och 

kroppsspråk påverkar barnets egen identitetsuppfattning.  Miljön med dess olika delar 

så som pedagogiska material, rutiner, lokalernas utformning och pedagogik med mera, 

är viktiga faktorer för att kunna skapa ett bra klimat där ett förbyggande och främjande 

värdegrundsarbetet kan utformas tillsammans med barnen (Nordin- Hultman 2004). 

Sammanfattningsvis så menar Nordin-Hultman (2004) att barnens identitet skapas 

utifrån den miljö de befinner sig i, vilken syn på barnet som finns och hur miljön är 

utformad efter denna syn. Detta är faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att det 

ska kunna byggas upp ett bra klimat där värdegrundsarbetet kan växa utifrån varje barn. 

En grund där barnen är trygga i sin identitet, vilket gör att de kan utvecklas som 

individer och bemöta andra individer på ett demokratiskt och respektfullt sätt (2004). 
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I tidigare forskning uppmärksammas det att redan i förskolan bör pedagogerna se 

möjligheter utifrån ovan nämnda begrepp i de pedagogiska miljöerna och 

lärsituationerna. Möjligheterna kan utnyttjas i ett likabehandlingsarbete kring varje 

barn. Samhällets kategorisering av människor i olika dimensioner, kön, klass, etnicitet, 

ålder etcetera är något som man i all skolverksamhet genom ett likabehandlingsarbete 

bör förebygga (Wernersson 2009). 

Vidare kan vi i tidigare forskning se resultat där forskare menar att det finns stora brister 

i skolans åtagande då det gäller att upprätthålla och integrera  dokument som 

likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skolor som 

har upprättat dessa dokument saknar en verklighetsförankring då det gäller att i 

praktiken arbeta förebyggande, främjande och med olika åtgärder (Forsman 2003). 

Vikten av kunskap och kompetensutveckling för pedagoger kring likabehandlingsarbete 

är också något som lyfts fram som en betydelsefull del. Vi kan även se att miljön, 

rutiner och liknande kring ett barn är väsentliga faktorer för att undvika diskriminering 

(Nordin-Hultman 2004). 
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3 Teorianknytning 

I den här delen beskrivs det teoretiska ramverk som används i denna studie. 

 

3.1 Värdegrund och demokrati   
                                                                                                                                                                             

Det bör råda en demokrati i skolan för att kunna ge elever möjlighet att utvecklas till 

självständiga demokratiska medborgare utan att för den skull kränka någon annan på 

vägen dit. Detta menade John Dewey som var amerikansk filosof, psykolog och 

pedagog, verksam i början av 1900-talet. 

Deweys ideologi innebar ett arbete i verksamheten med en stor tilltro till kollektivet. 

Han arbetade med fokus på största möjliga jämlikhet mellan individer, samhällsgrupper 

och dåtidens traditionella klasser. Även de yngsta bör få känna att de har ett värde, men 

också ges möjlighet att göra sin röst hörd, ta ansvar för sina egna initiativ, sina och 

gemensamma relationer (Dewey 1916/1999). 

Dewey betonar vikten av att verksamheten har en värdegrund, vilken är en del av 

målstyrningen och som ständigt finns med i samtal kring verksamhetens mål och 

resultat. Det bör finnas ett samband mellan individen och samhället för ett arbete med 

värdegrund (Dewey 2004). Många författare som skriver om det pedagogiska arbetet 

med barngrupper, menar som Dewey att för att arbeta med värdegrundsfrågor i grupp 

måste man också stärka individen i gruppen. Ett lärande samspel mellan normer, värden 

och kunskapsprocesser som stärker varje enskild elev (Partanen 2012). Detta arbete kan 

se lite olika ut, dock är syftet detsamma.  

I värdegrunden finns det många moraliska aspekter, dessa har sitt ursprung i tanken att 

de handlingar jag gör i livet har betydelse för andra menar Hedin & Lahdenperä (2000), 

ett tankesätt som också speglas i Deweys teorier. Religion och kultur har genom tiden 

samspelat och formats av varandra. Genom detta samspel kom moral och religion in i 

samhället och skolan, där värdegrundens uppgift var att stärka och säkerställa en 

moralisk grund i skolans verksamhet (Hedin & Lahdenperä 2000). Värdegrunden lyfter 

att alla människor är lika mycket värda vilket på ytan präglar vårt samhälle.  
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Det är ingen som ska bli utsatt eller utpekad på grund av vilket kön man tillhör, vilket 

språk man pratar eller vad man har för färg på sin hud (Hedin & Lahdenperä 2000).  

Trots detta så förekommer det diskriminering och olika fördomar i vårt samhälle. Detta 

måste skolverksamheten arbeta med på ett aktivt sätt (DO 2012). 

Värdegrunden är en viktig del i likabehandlingsarbetet och förskolans etiska värden ska 

präglas av denna. Värderingarna bör synliggöras i verksamheten genom demokratiska 

former. I vårt samhälle finns det rättigheter och skyldigheter som samhällsmedborgare 

behöver känna till. Genom att redan i förskolan möta pedagoger som synliggör olika 

demokratiska former i verksamheten, kan barnen utveckla ett intresse och ett ansvar 

som är grunden till ett aktivt samhällsliv (Lpfö 98, rev. 2010). Med värdegrunden i 

fokus ska verksamheten arbeta med de demokratiska utgångspunkterna att förebygga, 

främja och åtgärda ett likabehandlingsarbete (DO 2012). För att arbeta med de tre 

huvudpunkterna förebygga, främja och åtgärda från skolverkets Allmänna råd (2013), 

krävs att man i verksamheten har ett demokratiskt tankesätt utifrån verksamhetens 

värdegrund och att man som pedagog värnar om barnens inflytande (Arnèr 2009). 

Pedagoger är med om att förmedla och förankra respekten för de mänskliga 

rättigheterna och för grundläggande demokratiska värderingar. Ett väl integrerat 

värdegrundsarbete i verksamheten är grunden för att uppnå ett bra socialt klimat och ett 

demokratiskt arbete utifrån likabehandlingsplanens syfte (DO 2012). Demokratin är ett 

grundval för värdegrunden som tillsammans med synen på människovärdet och miljön 

skapar ett samband. Genom att demokratin förs fram blir frågan om människans 

egenvärde aktuell (Hedin & Lahdenperä 2000). 

Detta kan jämställas med DO:s definition av demokrati, likabehandling och arbetet mot 

diskriminering och kränkande behandling. Numera lägger man även stor vikt vid 

jämlikhet mellan könen, olika etniska grupper och grupper avskilda av olika sexuella 

preferenser. Förskolan bör enligt DO arbeta regelbundet med att främja demokrati 

genom att förebygga och åtgärda eventuella diskrimineringar och kränkningar (Do 

2012). När pedagoger och barn tillsammans reflekterar och lyssnar på andra, samt ser 

hur individen, gruppen, miljöer och lärsituationer leder till ett lärande, skapas ett 

demokratiskt klimat (Skolverket 2013). I förskolans läroplan kan man läsa följande 

rörande demokrati: Barn ska ges rätt till inflytande i sin egen vardag i förskolan och 

utveckla en insikt om vad begreppet demokrati kan innebära (Lpfö98, rev. 2010). 
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Alla barn är unika och kommer från olika erfarenhetsvärldar. Det är därför 

betydelsefullt att pedagogerna ser till varje enskilt barns behov och förutsättningar i 

arbetet med demokrati och likabehandling. Verksamheten ska planeras utifrån en 

individ och en gruppnivå. Både lärsituationer och lärmiljöer bör organiseras utifån 

barnens erfarenheter, förutsättningar och bakgrund (Lpfö98, rev. 2010). 

Ett av förskolans mål för den pedagogiska verksamheten enligt Lpfö98 (rev.2010) är att 

verksamheten ska formas utefter varje enskild individ. Individens utveckling och 

lärande sätts i fokus samt att det bör finnas ett hänsynstagande över att varje barn har 

sina egna erfarenheter och behov. Att arbeta med likabehandling innebär inte att alla 

barn ska behandlas lika. Utifrån förutsättningar i verksamheten, styrdokument och 

skollag handlar ett likabehandlingsarbete sett utifrån ett individperspektiv och DO:s 

defenition, om att verksamheten måste ge möjligheter till alla barn att utvecklas och lära 

utifrån barnets villkor och bakgrund (DO 2012) . 
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4 Vad säger lagen och styrdokumenten? 
 

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever (SFS 2006:67), den så kallade barn- och elevskyddslagen, började gälla 1 april 

2006. Syftet är att alla oavsett ålder som innefattas av skollagen ska erbjudas samma 

möjligheter och förutsättningar i verksamheten utan att känna sig diskriminerad eller 

kränkt. De olika verksamheterna ska enligt denna lag motarbeta diskriminering på grund 

av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder (SFS 2006:67). 

I samband med  införandet av denna lag inrättades Barn- och elevombudet (BEO 2006) 

av regeringen. Barn- och elevombudet är en del av Skolinspektionen. I samarbete  med 

Skolinspektionen övervakar BEO den del av skollagen som gäller kränkande 

behandling. BEO utreder bara kränkande behandling som riktats mot barn/elever, ej 

vuxna. BEO:s arbetsuppgifter är att  utreda anmälningar om kränkande behandling, 

samarbeta med andra myndigheter och ombudsmän, till exempel Barnombudsmannen 

och Diskrimineringsombudsmannen. Myndighetens förebyggande arbete är att 

informera om skollagens krav på nolltolerans mot kränkningar i skolverksamheten och 

ge råd om hur lagen ska användas (BEO 2006). 

När diskrimineringslagen (2008:567) trädde i kraft 1 januari 2009 upphörde barn och 

elevskyddslagen eftersom diskrimineringslagen täcker även utbildningsverksamheten. 

Därmed flyttades diskrimineringsförbudet till diskrimineringslagen och annan 

kränkande behandling flyttades till skollagen. En följd av detta är att det numera är krav 

på verksamheter inom skolomsorgen att upprätta två planer, Plan mot kränkande 

behandling enligt skollagen, och Likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen. I 

Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:10) menar man att det kan finnas stora vinster 

med att föra samman dessa till en plan. Om verksamheten väljer att skriva en plan är det 

viktigt att det tydligt framgår att planen inkluderar både likabehandlingsarbetet och 

arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. 
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Även i skolverksamhetens styrdokument förstärks vikten av arbetet med likabehandling. 

I Läroplanen för förskolan Lpfö98 (2010) går det att läsa:  

En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden 

som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen 

samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla 

levande i arbetet med barnen (Lpfö98, rev. 2010:4 ). 
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5     Diskrimineringsombudsmannens arbete 
 
 

Diskrimineringsombudsmannen DO menar att arbeta med likabehandling i de olika 

verksamheterna handlar om att arbeta för de mänskliga rättigheterna och att 

implementera FN:s barnkonvention. Målet med  likabehandlingsarbetet är att det inte 

ska förekomma diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling inom förskolan. 

Därigenom kan det skapas bra förutsättningar till ett lärande och utvecklande hos 

barnen, där de kan delta på samma villkor i verksamheten och känna en trygghet (DO 

2012). 

Likabehandlingsarbetet har tre ben att stå på och ska utgå från diskrimineringslagen, 

skollagen och den värdegrund som ska finnas i förskolan. Värdegrunden byggs upp från 

läroplanen för förskolan. I likabehandlingsarbetet kan förskolan synliggöra hur den 

sociala miljön ska se ut samt vilka normer och värderingar som ska råda i verksamheten 

(DO 2012). 

Att sätta upp olika mål för likabehandlingsarbetet är enligt DO en viktig del. I arbetet 

med likabehandling behöver olika typer av metoder sättas in så som främjande, 

förebyggande och åtgärdande arbete. Med dessa olika arbetssätt synliggörs det hur 

målen kan nås på ett konkret sätt (DO 2012). När likabehandlingsarbetet beskrivs av 

DO så görs detta bland annat med hjälp av en illustration som kallas hjulet, detta visar 

vilka steg som ingår i arbetet med likabehandling: 
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Bild 1. Hämtad ur: Lika rättigheter i skolan-handledning DO (2012:1).              

”(med tillstånd från DO)”.                                                       

 

Vi har valt att fokusera på de tre begreppen främja, förebygga och åtgärda från hjulet.  

5.1 Främjande arbete 

 

Det främjande arbetet har som mål att synliggöra och lyfta upp de saker som fungerar 

bra i förskolans verksamhet och stärka dessa. Förhållningssätt, den fysiska miljön och 

det pedagogiska materialet är bitar som gör att det främjande arbetet kan komma in som 

en helhet i verksamheten.  Med hjälp av dessa bitar kan förutsättningarna till bra 

likabehandling stärkas och respekt för allas lika värde utvecklas på ett medvetet och 

meningsfullt sätt. De olika diskrimineringsgrunderna ska ingå i detta arbete. 
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Alla barn i verksamheten ska beröras av arbetet och det ska förekomma regelbundet. 

Grunden i det främjande arbetet är demokratiska värderingar och respekt för de 

mänskliga rättigheterna som ingår i förskolans uppdrag att arbeta för (DO 2012). 

Det är många olika delar som kan ingå i ett främjande arbete. När förskolans 

verksamhet planeras behöver perspektivet utifrån likabehandlingsarbetet finnas med. 

Hur ser verksamheten ut vid olika rutiner? Vad är det som styr och varför (DO 2012). 

För att kunna vara delaktig i ett likabehandlingsarbete på ett aktivt sätt behöver personal 

ha kunskap kring de olika begreppen. Kompetensutveckling är en viktig bit för att 

möjliggöra detta. Att arbeta med likabehandling är komplext och kan innehålla många 

olika aspekter så som genus, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning 

med mera.Varje enskild diskrimineringsgrund ska beaktas i  

kompetensutvecklingen.Vilka normer och synsätt råder kring dessa olika perspektiv i 

samhället och i den egna verksamheten  på förskolan? Dessa normer behöver 

synliggöras och ifrågasättas, ett perspektiv på sin egen roll som pedagog bör finnas för 

att kunna förstå hur och varför man agerar på ett visst sätt (DO 2012). Alla barn ska 

kunna utveckla intressen samt förmågor utan att hindras av olika uppfattningar och 

normer. Deras lika möjligheter och rättigheter ska främjas. I diskussion med barnen kan 

olika normer synliggöras, på så vis kan det skapas  medvetenhet och delaktighet hos 

barnen. De vuxna i förskolan ska vara goda förebilder och vara medvetna om hur deras 

eget förhållningssätt påverkar verksamheten (DO 2012). 

 

5.2 Förebyggande arbete 

 

Det förebyggande arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

ska ha sin grund i kartläggningar som gjorts på förskolan. Detta skapar möjligheter till 

ett förebyggande arbete som gäller den egna verksamheten och dess behov. I planen ska 

det finnas klara och konkreta rutiner för vad som ska göras, av vem, vilken 

tidsbegränsning det finns tills det ska vara klart och en utvärdering över det som har 

åtgärdats. Genom att förskolans miljö varje år kartläggs och utvärderas, kan nuläget på 

förskolan lyftas upp och synliggöras så detta kan läggas till en grund för det fortsatta 

arbetet. Om kartläggningen visar att barnen är otrygga i en speciell miljö på förskolan, 

behöver det ske en förändring  eller stärkas med mer vuxennärvaro (DO 2012). 
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En medvetenhet över hur regler och rutiner fungerar i verksamheten skapar 

förutsättningar för att kunna förebygga diskriminering och trakasserier. Även i 

planeringen av verksamheten behöver det finnas en insikt om att alla ska kunna delta 

utan begränsning av till exempel kön, religion eller funktionsförmåga. Att diskutera 

tillsammans i personal och barngrupp kring vilka normer och värderingar som finns och 

hur de bidrar till det sociala klimatet i förskolan är tillsammans med kartläggningen en 

del i det förebyggande arbetet. Genom att som vuxen finnas som stöd i konflikter och 

lyfta upp och markera om det förekommer kränkningar, kan barnen bli medvetna om 

vad som sker och få ett samband till vilka konsekvenser detta leder till.  Finns det en 

delaktighet hos barnen i likabehandlingsarbetet ger detta goda möjligheter att kunna 

förebygga diskriminering och kränkande behandling. Barnen känner en delaktighet och 

upplever genom detta att de kan påverka miljön i förskolan till det positiva (DO 2012). 

 

5.3 Åtgärdande arbete 

 

Skulle det förekomma trakasserier och kränkande behandling i verksamheten är det 

viktigt att detta tas på allvar av all personal. Om inte kränkningarna motverkas har de en 

tendens att öka enligt DO . Finns det inarbetade rutiner för akuta situationer där 

kränkningar stoppas och all personal, vårdnadshavare och barn känner till dessa ökar 

förutsättningarna till att arbetet ger bra effekt (DO 2012). Detta gäller även en misstanke 

om att ett barn blivit utsatt, då förskolan är skyldig enligt lag att utreda så fort det 

kommer upp att kränkningar kan förekomma. Information om kränkningar kan komma 

från många olika håll så som vårdnadshavare, andra barn, genom en anonym anmälan 

eller från någon av de anställda på förskolan (DO 2012). Alla åtgärder som förskolan 

vidtar ska dokumenteras och varje fall ska anmälas vidare till huvudmannen. Genom att 

åtgärderna dokumenteras kan en reflektion ske över ifall insatserna  gett någon effekt på 

långvarig sikt eller om de behöver förbättras. Det är viktigt att se på hela förskolans 

miljö och dess olika normer. Vad är det som gör att kränkningar förekommer? Behöver 

grupperna struktureras om eller behöver värdegrunden anpassas och lyftas in efter 

gruppens behov (2012). 

En anmälan måste ske av personal så fort de är medvetna om att det har förekommit 

trakasserier eller kränkande behandling av ett barn. Det är till förskolechefen  anmälan 
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 görs. Alla kränkningar eller misstänkta kränkningar som är anmälda till förskolechefen 

ska sedan vidare till huvudmannen. Här behöver det finnas rutiner som underlättar för 

huvudmannen att få information för att kunna följa och bedöma varje enskilda falls 

utveckling (Skolverket 2014). 

Arbetet med värdegrunden och det som ska genomsyra detta arbete, så som 

jämställdhet, värderingar, socialt samspel och liknande bör vara en ständigt pågående 

process i den dagliga verksamheten (Svaleryd 2003). När en ny grupp ska arbetas 

samman på en förskola arbetar pedagoger ofta väldigt intensivt med värdegrundsfrågor 

under inskolningstiden. Svaleryd (2003) menar att även när barnen blivit en fungerande 

grupp måste detta arbete fortgå, värdegrundsfrågor är en mognadsprocess hos barnen 

som hela tiden måste hållas vid liv. I dag finns det allt fler barn inom skolväsendets 

olika grupper, förskolan har  en stor roll i att förmedla värdegrunden och hela tiden 

aktivt arbeta med normer och värden i den dagliga verksamheten. Att arbeta med 

värdegrundsfrågor i en grupp innebär att man som pedagog hela tiden skapar sociala 

processer. Dessa processer ger möjlighet till utbyte av åsikter, tankar och värderingar 

(2003). 

Många författare som skriver om det pedagogiska arbetet med barngrupper,  menar att 

man även behöver stärka individen i gruppen för att få en början till ett bra 

värdegrundsarbete. Detta arbete kan se lite olika ut men har alltid samma syfte. Att ha 

en “dagens hjälte” innebär att man lyfter ett barn i gruppen som gjort något betydande 

för en kompis eller liknande (Svaleryd 2003). Pedagogerna kan också välja att skriva 

och läsa framgångsberättelser, där man tillsammans med gruppen reflekterar över vad 

som varit bra och vilka värdegrundsfrågor som gruppen arbetat med (Partanen 2012). 
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6 Metod 
 

 

Under detta kapitel redogörs tillvägagångssättet för att 

uppnå syftet och för att kunna besvara studiens frågeställningar. 

 

Ansatsen i denna studie är  kvalitativ. Syftet är att på djupet få en förståelse för 

människors olika  uppfattningar. Forskaren menar att med denna ansats nås en 

fördjupad kunskap om hur personerna som vid tillfället intervjuas uppfattar sin omvärld 

och verklighet (Björndal 2005). 

Den kvalitativa ansatsen är lämplig då studiens syfte är att undersöka och synliggöra hur 

arbetet med en likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling 

integreras i verksamheten samt lyfta upp vilka metoder och redskap som finns för att 

förbygga, främja och åtgärda vad gäller begreppen likabehandling, demokrati och 

kränkande behandling. Genom intervjuer med olika pedagoger i förskolans verksamhet 

 har vi sedan analyserat svaren utifrån valt teoretiskt ramverk, gällande styrdokument 

och tidigare forskning. Vi har i vår analys sökt efter upprepade mönster i empirin för att 

kunna tolka in dessa i vårt arbete. 

 

6.1 Urval 

 

Vi har inför denna undersökning tillfrågat tio olika förskolor om genomförande av 

intervjuer, tyvärr fick vi endast bara godkännande från fem av dem. Därför har vi 

 genomfört våra intervjuer av pedagoger på fem olika förskolor. Fyra pedagoger hade 

lång erfarenhet i yrket medan den femte endast arbetat i ett år. Två av de tillfrågade 

pedagogerna arbetade med barn 3-6år, två med 1-3 och en av pedagogerna arbetade i en 

verksamhet med barn 1-5 år. Att vi gjorde detta urval och ställde förfrågan om 

intervjuer till just dessa förskolor hade flera olika orsaker, dels att vi som skriver arbetet 

hade varit i kontakt med fyra av förskolorna vid tidigare tillfällen. Detta gjorde att vi 

upplevde det lättare att skapa en situation där pedagogerna kände sig bekväma med oss 

eftersom vi eftersträvade ostrukturerade intervjuer, det vill säga intervjuer med 

strukturen av ett samtal (Stukàt 2011).  
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 Användandet av en intervjuguide innehållande frågor med utgångspunkt från studiens 

frågeställningar underlättade även intervjusituationen. Dessa frågor strukturerades så att 

de inledande var av en sådan karaktär att det öppnade upp för en avslappnad situation. 

Fyra av förskolorna låg i samma kommun vilket innebar att de arbetat under samma 

huvudman. Förskolorna låg dock i olika områden och hade därför inte samma rektor. 

En av verksamheterna låg i en annan kommun och hade därför en annan huvudman 

vilket gjorde att vi kunde få tankar och svar från pedagogerna om olika huvudmän. Vi 

gjorde också en intervju på en förskola som drevs privat som ett personalkooperativ, där 

ansvaret såg annorlunda ut gällande vem som räknades som huvudman. 

 

6.2 Forskningsetiska principer 

 

Innan genomförandet av intervjuerna fick berörd pedagog information om den 

avidentifiering vi gör av våra intervjuer. Vi kommer förhålla oss till de forskningsetiska 

principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning av Vetenskapsrådet 

(2002). 

Samtyckeskravet “Deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin 

medverkan” ( Vetenskapsrådet 2002:9). Detta innebär att forskaren behöver 

intervjupersonens medgivande att delta i studien. Samtyckeskravet är skälet till att vi i 

god tid ställde frågan till pedagogerna om de ville ställa upp på en intervju. I samband 

med denna förfrågning informerade vi också om 

Informationskravet: “Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningens syfte” ( Vetenskapsrådet 2002:7) 

Nyttjandekravet: “Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål” (Vetenskapsrådet 2002:14) 

Pedagogerna fick ta del av studiens syfte och frågeställning i  de mail som skickades ut 

och innan intervjutillfället informerades även muntligt om information och 

nyttjandekravet. 
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Konfidentialitetskravet : “ Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet 2002:10). 

För att skydda personernas integritet valde vi att behandla informationen från våra 

intervjuer konfidentiellt. Pedagogerna i intervjuerna har döpts till siffror så att det inte 

ska gå att utläsa vem som sagt vad. Materialet i studien kommer heller inte hamna hos 

obehöriga. 

 

6.3 Genomförande 

 

När det gäller strukturen på våra intervjuer har vi valt att använda oss av det som kallas 

ostrukturerad intervju (Stukàt, 2011). Detta innebär att det är situationen som styr 

intervjun och det finns möjlighet att ställa följdfrågor. Syftet är att få fram så 

uttömmande svar som möjligt från pedagogerna och på detta vis få en djupare kunskap 

kring hur verksamheterna arbetar med och integrerar likabehandlingsplanen i det 

dagliga arbetet. 

Vi genomförde uppsökande intervjuer vilket innebar att vi besökte förskolorna för våra 

intervjuer. Positivt med detta kan vara att pedagogerna känner sig mer bekväma i en 

situation när man befinner sig i en trygg miljö (Stukàt, 2011). Vi tog i god tid kontakt 

med tio olika förskolor för att informera om vårt syfte med intervjuerna. Att detta 

självständiga arbete skrivs under sommartid gjorde tyvärr att vi  av denna orsak blev 

nekade intervjuer hos fem av de tillfrågade förskolorna. Vi  bokade en tid som passade 

med de  pedagogerna som tackat ja till vårt möte.  Våra intervjufrågor mailades ut innan 

vårt möte för att ge pedagogerna en möjlighet till reflektion kring våra frågor (Björndal 

2005). 

Varje intervju tog mellan 20 och 30 minuter att genomföra och vi har vid alla intervjuer 

frågat pedagogerna om vi fick tillåtelse att spela in intervjuerna och fått medgivande till 

detta av alla fem. Lyssnande och transkribering av intervjuerna gjordes så snart det var 

möjligt efter själva intervju tillfället 
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6.4 Analysmetod 

 

Bearbetningen av våra intervjuer har vi gjort utifrån en kvalitativ analys med den 

 hermeneutiska spiralen som utgångspunkt i transkribreringen av insamlat material. 

Begreppet hermeneutisk spiral handlar om att hitta och tolka samband mellan helhet och 

delar, detta med våra frågeställningar som utgångspunkt i arbetet. Målet med denna 

form av analys är att hitta delar i det empiriska materialet som i resultatet kan 

sammanfattas. Intervjuerna transkriberades ordagrant och så tätt inpå själva 

intervjutillfället som möjligt. Detta för att öka trovärdigheten i studiens resultat. Vid en 

kvalitativ analys med en utgångspunkt i den hermeneutiska spiralen går forskaren från 

helheten i det empiriska materialet till att hitta dess gemensamma och för studiens 

relevanta delar (Stukàt 2011). 

De tankar som vi fick under transkriberings momentet skrevs ner för att vi skulle kunna 

gå tillbaka till dessa vid en sammanställning.  Eftersom vi använt oss av ostrukturerade 

intervjuer har vi efter vår transkribering enligt en hermeneutisk spiral läst vårt material 

flera gånger för att sammanställa och hitta dess relevanta delar utifrån vårt syfte och 

våra frågeställningar i vårt material. Transkriberingen av intervjuerna var ett 

tidskrävande arbete, men möjliggjorde användandet av direkta citat i vår analys och vårt 

resultat. Direkta citat ökar studiens tillförlitlighet (Trost 2010). 

Att markera pedagogernas svar utifrån vårt syfte och våra frågeställningar i olika färger 

och sedan sortera detta i olika teman gjorde att vi fick en tydlig bild när resultatet skulle 

sammanställas. Citaten som presenteras i vårt resultat är svar från pedagogerna som vi i 

varje tema upplevde som väldigt lika. 

För att förtydliga svaren av våra intervjuer och vårt arbete med empirin har vi valt att i 

vår resultatdel redovisa relevanta delar med citat från varje intervju. 
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6.5 Metodkritik 
 

Med utgångspunkt i vårt syfte att undersöka hur likabehandlingsplanen och planen mot 

kränkande behandling utifrån DO:s definition används på olika förskolor med speciellt 

fokus på vilka verktyg och metoder som används, har en kvalitativ ansats med 

ostrukturerade intervjuer som grund i detta arbete varit bra.  

Den  hermeneutiska spiralen som metod för analys av intervjuer har underlättat arbetet. 

Pedagogerna vi intervjuat har gett oss fördjupade kunskaper om hur deras erfarenheter 

kring arbetet med likabehandling kan se ut. 

Att göra uppsökande intervjuer har varit en fördel, det har underlättat för pedagogerna 

då intervjuerna skett på deras arbetsplats. Vi fick klartecken från alla pedagoger att 

spela in våra samtal vilket vi upplevde som väldigt positivt. Att vi hade samtalen 

inspelade underlättade vårt arbete med transkribering och analys av empirin. 

Inspelningen av intervjuerna är något som det kan kännas lite obehag kring och då kan 

göra att svaren begränsas. Fördelen med att spela in intervjuerna är att det går att 

håtervända till intervjusituationen flera gånger och på så vis få bra möjligheter att få 

fram vad som sägs (Trost 2010). 

Vi anser att vår studie har en bra tillförlitlighet och trovärdighet. Grunden för detta är 

bland annat att intervjufrågorna tar sitt ursprung från tidigare forskning, förskolans 

styrdokument och relevanta teorier kring vårt ämne. Att informanterna vid 

intervjutillfället var medvetna om att resultatet av intervjun kommer att avidentifieras 

enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer gav oss en upplevelse av att svaren 

från informanterna var ärliga. Då intervjuerna spelats in och transkriberats har vi kunnat 

återvända till intervjusituationen ett flertal gånger för att kritiskt granska vår roll som 

forskare och vår tolkning av svaren i intervjun. En analysering av insamlat material gör 

att risken för egna tolkningar minskar (Trost 2010). Resultatet av insamlad data är 

studiens giltighet, detta material är analyserat och tolkat på ett fokuserat och imgående 

tillvägagångsätt. 
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7  Resultat/Analys 
 

I det här avsnittet kommer vi att redovisa och analysera intervjuerna med vissa citat för 

större trovärdighet. Detta med avsikten att kunna besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar i vårt självständiga arbete: Hur kan förskolans verksamhet möjliggöra 

en integrering av likabehandlingsarbetet? Hur ser pedagoger på det dagliga arbetet med 

likabehandlingsplanen,arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i den 

pedagogiska verksamheten? Hur görs barn och vårdnadshavare delaktiga i arbetet med 

likabehandlingsplanen på förskolan?  

 

7.1 Möjliggörande till integrering av likabehandlingsarbete i förskolan 

 

Under våra intervjuer visade det sig att fyra av fem tillfrågade pedagoger önskade mer 

kunskap om begrepp och tillvägagångsätt i arbetet med likabehandlingsplanen. De 

uttryckte en osäkerhet kring hur de skulle tänka och upplevde att de hade svårt att få 

grepp om helheten med likabehandlingsarbetet i deras verksamhet så att arbetet 

integreras som en naturlig del. Just känslan av att sakna kunskap kring de olika 

begreppen var ett återkommande mönster under intervjuerna. Informanterna menar att 

detta hindrar arbetet med att integrera likabehandlingsplanen i verksamheten. Följande 

citat kommer från våra genomförda intervjuer: 

Det känns ju väldigt nytt, det känns ju, det känns ju som att... man är ju inte 

riktigt säker på hur det fungerar det man har tänkt (pedagog 5). 

Det kändes som vi bara skulle krafsa ihop något på ett dokument utan att ha 

kunskapen om vad det innebär, vad begreppen betyder eller hur vi som 

pedagoger ska arbeta med dokumentet (pedagog 2). 

Pedagogerna uttryckte också en önskan att få mer utbildning och handledning kring 

likabehandlingsarbetet. Detta för att få tips om hur man kan använda sig av planen på ett 

bra sätt så att den kan bli en del av verksamheten. Som läget var vid intervjun upplevde 

pedagogerna att de skrev ned en plan för att det enligt lag måste finnas en, det fanns 

inget val. 
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         Ja få lite tips på hur man liksom ska ha nytta av den kan jag känna, så att 

man har någon glädje av den. Nu känns det som man skriver ner så att man 

har gjort det, Vi måste ju, det är ju så enligt lag. Vi har ju inget… det ska ju 

vara så (pedagog 1). 

En av pedagogerna berättar under intervjun att alla i personalen har läst Skolverkets 

allmänna råd Arbete mot diskriminering och kränkande behandling (2013), vilket gör 

att förståelsen för vad arbetet innebär fördjupas. Pedagogen menar att det inte är en 

självklarhet att man ska veta ordet likabehandling står för. 

DO:s verktyg planforskolan.se har också använts i arbetet med likabehandlingen, där 

pedagogen upplever att man får bra tips och förklaringar hur man ska gå till väga, de är 

fortfarande i början på arbetet och mer kunskap och erfarenhet behövs. 

Det finns väldigt många begrepp och uttryck kring arbetet med likabehandlingsarbetet, 

men ju mer man läser om det, desto mer lättförståeligt blir det. Man kan koppla det till 

sin verksamhet när man vet vad det står menar pedagog 5. En positiv sak som lyfts upp 

under intervjun är att det var till fördel att alla i arbetslaget gjorde planen gemensamt 

och vid samma tillfälle. 

Sen har alla läst den här skolverkets allmänna råd, inte helt men delvis i alla 

fall. Det gör ju att alla får en bättre förståelse för vad det faktiskt är för 

någonting. För det är inte så självklart när man bara hör ordet (pedagog 5). 

Ansvaret för att likabehandlingsarbetet genomförs ligger hos rektorer och huvudmän 

enligt lagen. Det är de som ska upprätta de olika planerna och dokumenten som krävs 

enligt skollagen och diskrimineringslagen och möjliggöra en förankring (DO 2012). 

Även DO (2012) hävdar att detta kan  ske genom kompetensutbildning hos personalen. 

Att planerna upprättas gemensamt med  alla inblandade parter för att få en helhet och att 

likabehandlingsarbetet lyfts upp och synliggörs i verksamheten för att skapa en 

medvetenhet och reflektion över arbetet (2012). 

 

Vi har använt den planen som ligger hos DO. Sen har vi haft hjälp från 

chefen, han har hjälpt oss att skriva den och så för att komma igång. Det är 
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ju för att vi reder ju inte ut det, så vi behöver ha hjälp. För att veta vad man 

ska skriva, alltså man kan ju inte hitta på (pedagog 1). 

 

Vi kan i vårt bearbetade material se att de pedagoger som varit med och skrivit 

likabehandlingsplanen gemensamt i arbetslaget samt läst om olika begrepp och uttryck, 

upplever att det är lättare att koppla ihop dessa och planen med sin egen verksamhet och 

på så vis skapa sig en allt större helhet och en grund att stå på. 

Vidare kan vi i emperin tolka att en av pedagogerna (p 4) av de fem tillfrågade inte 

önskade mer kunskap om begrepp och tillvägagångsätt i arbetet med 

likabehandlingsplanen. Pedagog 4 har varit examinerad och arbetat på förskola i ett år. 

Under hennes utbildning har hon vid flera tillfällen kommit i kontakt med 

likabehandlingsplanen och begreppen i denna. Hon såg väldigt positivt på arbetet kring 

likabehandling. I hennes svar kan man tolka en säkerhet när det gäller detta. Hon går 

inte in på de olika begreppen i dokumentet utan pratar mer om arbetet i verksamheten. 

 Hon är också den pedagog som tagit på sig ett ansvar att komma med förslag till 

revidering av förskolan likabehandlingsplan. 

Kunskap kring de olika delarnas betydelse men också tid att genomföra arbetet med 

integrering  av planerna är något som fyra av de fem pedagogerna uttryckt vid 

intervjuerna. 

Pedagog 1 berättar att arbetet med likabehandlingsplanen är något som sker en gång om 

året då den ska uppdateras. Planen är inte en integrerad del i verksamheten, men 

pedagogen uttrycker en vilja för att den ska kunna bli det och känner att de inte har 

kommit in i arbetet ännu. 

Den ska ju inte bara skrivas, den ska ju inte bar ligg.... det är ju inte 

meningen att du ska öppna den om ett år liksom, du ska ju ha glädje av den 

och kunna ta del så. Det har vi inte (pedagog 1). 

Vid intervjutillfället med pedagog två och tre berättade båda pedagogerna att de kände 

sig väldigt osäkra inför vårt möte och förklarade att arbetslaget bara sedan tre veckor 

tillbaka hade en egen likabehandlingsplan, innan dess hade förskolorna stått med på 

skolans plan som också finns under samma rektor, men ingen av pedagogerna hade fått 
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ta del av detta dokument. Förskolorna hade tre veckor innan vårt möte haft en studiedag 

då det var avsatt två timmar att arbeta fram en likabehandlingsplan. 

Tid måste finnas för att dokumentera klara och konkreta rutiner för vad som ska göras,  

vem som ska utföra rutinerna samt vilken tidsbegränsning det finns tills det ska vara 

klart och en utvärdering över det som har åtgärdats. Genom att förskolans miljö varje år 

kartläggs och utvärderas, kan nuläget på förskolan lyftas upp och synliggöras så detta 

kan läggas till en grund för det fortsatta arbetet ( DO 2012). 

När det gäller uppföljning och utvärdering  av arbetet beskriver pedagog 4 vikten av att 

skriva så kallade tillbudsrapporter dels för att se återkommande händelser i barngruppen 

men också för att använda dessa som underlag vid utvärdering. 

Likabehandlingsarbetet beskrivs av DO (2012) bland annat med hjälp av en illustration 

som kallas hjulet, detta visar vilka steg som ingår i arbetet med likabehandling och kan 

underlätta arbetet med att integrera planen i verksamheten. I hjulet beskrivs vikten av att 

utvärdera tidigare insatser och åtgärder. Detta kan ske genom så kallade 

tillbudsrapporter eller annan dokumentation. 

 

7.2 Pedagogers syn på det dagliga arbetet med likabehandlingsplanen, 

arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i den 

pedagogiska verksamheten. 

 

I sammanfattningen av intervjuerna kan vi i resultatet dra slutsatsen att  majoriteten av 

pedagogerna upplever att de  lämnats med uppgiften att utforma en skriftlig plan. 

Pedagogerna anser sig sakna stöd från huvudman och rektor. 

Vi kan också från intervjuerna tolka att det finns en vilja att få in likabehandlingsarbetet 

i verksamheten från pedagogernas sida, men att det just är stödet och känslan av 

osäkerhet som hindrar att det blir en naturlig del av verksamheten. Arbetet blir på så vis 

stort och svårt att hantera. Nedan följer ett citat från en av intervjuerna som ligger till 

grund för denna undersökning. 
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Den ska ju inte bara skrivas, den ska ju inte bar ligg.... det är ju inte 

meningen att du ska öppna den om ett år liksom, du ska ju ha glädje av den 

och kunna ta del så. Det har vi inte (Pedagog 1). 

Arbetet med värdegrunden, likabehandling och det som ska genomsyra detta arbete, bör 

vara en ständigt pågående process i den dagliga verksamheten (Svaleryd 2003). När en 

ny grupp ska arbetas samman på en förskola arbetar pedagoger ofta väldigt intensivt 

med värdegrundsfrågor under inskolningstiden. Detta arbete måste hela tiden fortgå 

genom aktiva och lyssnande pedagoger (2003). 

Att arbeta med likabehandling menar pedagog 4 är att hela tiden vara en närvarande 

vuxen. Under arbetstid kan man som pedagog aldrig slappna av, man måste hela tiden 

vara lyssnande och aktiv. Hon ger exempel som när förskolan är ute på gården och alla 

barnen leker, att då stå en klunga vuxna och prata med varandra går inte. Man måste 

hela tiden finnas för barnen. 

Just vikten av närvarande vuxna är stor menar flera pedagoger. Att få chans att samtala 

och reflektera tillsammans över olika situationer tillsammans med stöttande och 

vägledande pedagoger, synliggör det demokratiska klimatet i verksamheten (Skolverket 

2013). Detta gynnar också det tankesätt som Dewey förespråkar att värdegrunden  är en 

viktig bas i verksamheten och målen som sätts upp ska förankras med det som står i 

värdegrunden genom diskussioner och samtal (Dewey 2004). 

I vår empiri kan vi se ett mönster hos fyra av fem pedagoger, de upplever sig arbeta med 

frågor i verksamheten som rör likabehandling, demokrati, kränkningar och liknande. 

Detta sker utan en förankring i en likabehandlingsplan. Konflikter och olika situationer 

uppstår dagligen och kräver att pedagogerna går in i situationen och stöttar barnen med 

hänsyn till aspekter som exempelvis värdegrund och demokrati. 

För att arbeta med de tre huvudpunkterna förebygga, främja och åtgärda från 

skolverkets allmänna råd (2013), krävs att man i verksamheten har ett demokratiskt 

tänkesätt utifrån verksamhetens värdegrund och att man som pedagog värnar om 

barnens inflytande (Arnèr 2009). 

För att kunna ge några svar på frågan hur pedagogerna ser på det dagliga arbetet med 

likabehandling menade pedagogerna 2 och 3 att om man bortser från dokumentet 

likabehandlingsplan och fokuserar på hur verksamheten arbetar med frågor som rör 
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demokrati, värdegrund, kränkningar och liknande, är detta något som finns dagligen i 

olika situationer. I förskolans läroplan kan man läsa följande rörande demokrati:  Barn 

ska ges rätt till inflytande i sin egen vardag i förskolan och utveckla en insikt om vad 

begreppet demokrati kan innebära (Lpfö98, rev. 2010). 

Konfliktsituationer är något som ständigt uppkommer på förskolan och detta anser 

 pedagogerna arbeta med på ett demokratiskt sätt. Man är som vuxen noga med att 

finnas vid dessa situationer för att stötta barnen, men också för att hjälpa barnen att säga 

sina åsikter och att lyssna på de andra som är inblandade i konflikten. Turtagning och 

regler menar pedagogerna handlar om att arbeta med demokrati. Att  stötta barnen i 

arbetet med turtagning är ett sätt att göra barnen delaktiga i verksamheten. 

Vår tolkning är att alla tillfrågade pedagoger har ett demokratiskt tänkesätt som ligger 

till grund för verksamhetens arbete. Alla pedagoger har också ett väl integrerat 

värdegrundsarbete i verksamheten som är grunden för att uppnå ett bra socialt klimat 

och ett demokratiskt arbete utifrån likabehandlingsplanens syfte (DO 2012). Förskolan 

bör enligt DO (2012) arbeta regelbundet med att främja demokrati genom att förebygga 

och åtgärda eventuella diskrimineringar och kränkningar. Något som vi i emperin ser är 

av störst vikt för tillfrågade pedagoger. 

När pedagoger och barn tillsammans reflekterar och lyssnar på andra, samt ser hur 

individen, gruppen, miljöer och lärsituationer leder till ett lärande, skapas ett 

demokratiskt klimat (Skolverket 2013). 

 

7.3  Barn och vårdnadshavares delaktighet i arbetet med 

likabehandlingsplanen på förskolan. 

 

Även på denna fråga kan vi se att svaret från pedagog 4 skiljer sig något från de andra 

pedagogerna. Delaktighet är beroende av barnens ålder. I förskoleklassen har barnen 

tillsammans med en vuxen skrivit ner regler som gäller i klassrummet, hur man är en 

bra kompis och liknande. På förskolan där barnen är 1-3 år menar hon att delaktighet är 

svårt. De övriga  pedagogerna svarar att detta är något som också går in i det dagliga 

arbetet med likabehandling. Alla pedagoger bör vara medvetna om att de är viktiga 
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förebilder och det är genom deras arbetssätt i verksamheten som barnen blir delaktiga i 

likabehandlingsarbetet. 

Det viktiga i att göra barnen delaktiga är att det finns en närvarande vuxen som kan 

fungera som stöd och väcka reflektioner, diskussioner och tankar hos barnen. På så vis 

blir barnen delaktiga i likabehandlingsarbetet i olika diskussioner och reflektioner över 

olika situationer som sker eller har skett. De får hjälp och stöd av pedagogerna i 

verksamheten att hantera och lösa konflikter, lyssna på andra och själv uttrycka en åsikt. 

Just vikten av närvarande vuxna är något som DO (2012) tar upp i sin handledning som 

största vikt i arbetet. Det ligger på personalens ansvar att ta reda på hur barnen upplever 

vardagen gällande kränkningar och diskrimineringar. Det bör finnas en medvetenhet 

från pedagogerna att det kan vara någonstans i förskolans miljö där barnen känner sig 

rädda eller otrygga och så vidare. Närvarande och aktivt lyssnande pedagoger kan hitta 

anpassade och lämpliga arbetsätt och miljöer som är viktigt för att  kunna ge barnen en 

chans att delta i kartläggningar och nulägesrapporter (Nordin-Hultman 2004). 

Att diskutera tillsammans i personal och barngrupp kring vilka normer och värderingar 

som finns och hur de bidrar till det sociala klimatet i förskolan är tillsammans med 

kartläggningen en del i det förebyggande arbetet. Detta skapar också möjligheter för 

barnen att på ett aktivt sätt delta i det dagliga likabehandlingsarbetet. 

Trots att DO skriver om vikten av att involvera vårdnadshavare i arbetet med 

likabehandling är det ingen av våra tillfrågade pedagoger som gör detta. Vi kan i alla 

våra genomförda intervjuer se att vårdnadshavare inte är delaktiga i 

likabehandlingsplanen mer än att de fått information om att den finns. 

Tanken är att vi ska presentera förskolans likabehandlingsplan på ett 

föräldramöte i höst ( pedagog 3) 

Pedagogerna har på föräldramöte informerat om att det finns en plan kring detta arbete, 

att det är ett offentligt dokument som går att läsa på hemsidan. En av de intervjuade 

pedagogerna har också informerat att planen finns tillgänglig i tambur och på förskolans 

hemsida, även föräldrarådet har informerats. 

Föräldrarna har upplysts och fått frågan om de har några synpunkter eller frågor 

angående planen. Majoriteten av pedagogerna upplever att de inte fått något gensvar 

från vårdnadshavarna.  
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Under intervjun med pedagog 5 uppkom frågan om vårdnadshavarna kommit med 

frågor eller respons angående planen. Pedagogen upplever att så inte är fallet. Däremot 

finns det personer i föräldrarådet som själva är utbildade inom förskola/skola och hos 

dem finns det intresse och frågor kring likabehandlingsarbetet. Detta tror pedagogen 

beror på att de är insatta i alla begrepp och har kunskapen om vad dessa innebär. 

Just på föräldrarådet så är det ju de föräldrarna som arbetar i skolan eller i 

förskolan, de är ju medvetna om det. De har mera att diskutera (pedagog 5). 

Det är ju människor som är insatta i det i sitt egna arbete som kan lyfta upp 

det. Så tycker jag i alla fall att det känns ( pedagog 5). 

I det åtgärdande arbetet ska förskolan agera om ett barn kan ha utsatts för trakasserier 

eller kränkande behandling. Här är det viktigt att även vårdnadshavarna vet hur de ska 

gå till väga om detta sker. För att  ges möjlighet till detta behöver förskolan aktivt 

förmedla vad som står i planerna och att dessa alltid finns tillgängliga (Skolverket 

2014). 
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8 Diskussion 
 

Diskussionen tar sin utgångspunkt i analysen som tidigare genomförts i detta arbete 

med syftet att besvara studiens frågeställningar.                                                                                                
                                                                                            
8.1 Metoddiskussion                                                                                   
 

Studiens syfte var att utifrån DO:s defenititon undersöka hur likabehandlingsplanen och 

dess olika delar så som demokrati och kränkande behandling integreras i 

skolverksamheten. Vi ville få en djupare kunskap om vilka metoder och redskap som 

används i verksamheterna, med fokus på begreppen främja, förebygga och åtgärda. För 

att uppnå bästa resultat valde vi att arbeta med den kvalitativa forskningsmetoden som 

går ut på att genom intervjuer eller observationer uppnå ett tillförlitligt resultat. 

Vi var noga med att se till att både vi som intervjuare och de personer vi skulle intervjua 

var väl förberedda. Under intervju tillfället var vi också noga med att försöka skapa en 

situation av lugn vilket ofta ger en bra kontakt med personen som ska intervjuas 

(Björndal 2005). Tiden för intervjun är också viktig det vill säga att man i god tid bokat 

in ett tillfälle så att personen man ska intervjua inte känner stress. Något som vi tycker 

varit positivt med den intervjuform vi valt, en ostrukturerad intervju är att denna form 

lett till samtal kring våra frågor. En ostrukturerad intervju ger mer öppna svar än en 

standardiserad form vilket vi upplevt som positivt i vårt arbete (Stukàt, 2011). 

Något som vi inte riktigt hade tänkt på eller reflekterat över när det gäller våra frågor 

kring vårt arbete var att några av pedagogerna vi intervjuade reagerade negativt, för dem 

var frågorna “laddade” dvs. pedagogerna upplevde att frågorna uttrycker förväntningar 

om vissa svar (Björndal 2005) . Några av pedagogerna började med att uttrycka sin och 

arbetslaget osäkerhet kring ämnet. En av pedagogerna upplevde en känsla av att bli 

kontrollerad och bad om ursäkt för sin okunskap. Det positiva i detta var då den form av 

intervju vi valt, vi kunde föra ett samtal kring frågorna och förklara att vårt arbete 

syftade till en större kunskap kring ämnet , inte någon kontroll av deras arbete.  

Inspelning av intervjuerna gav oss en stor fördel då vi kunde gå tillbaka och lyssna när 

vi arbetade med det insamlade materialet. 
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 Transkribering av samtalet var dock väldigt tidskrävande. Insamlingen av empirin 

genom ett annat metodval tror vi inte hade gett ett annorlunda resultat. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna studie är att utifrån DO:s definition av arbetet med 

likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling undersöka 

hur arbetet med dessa planer integreras i förskolornas verksamhet. 

Likabehandlingsplanen är ett dokument som enligt skollagen sedan 2006 ska finnas på 

varje förskola med syftet att förebygga diskriminering enligt diskrimineringslagen. 

Planen ska finnas som ett stöd i förskolans verksamhet för att kunna arbeta med 

likabehandling, diskriminering och kränkande behandling (DO 2012). 

Denna plan ska revideras varje år och vävas in i verksamheten som ett levande 

dokument där barn och vårdnadshavare görs delaktiga i arbetet. Det är enligt skollagen 

huvudmannen som ska ha yttersta ansvaret för detta arbete. I denna undersökning kan vi 

i vårt resultat se att det här finns stora brister hos de förskolor vi besök och genomfört 

intervjuer av pedagoger. Två av förskolorna hade en likabehandlingsplan sedan i juni år 

2014 och hade inte arbetat utifån den då pedagogerna ansåg att den var bristfällig. 

Enligt skollagen är det huvudmannen som bär ansvaret för att detta arbete sker. 

Här följer ett utdrag från skollagen kap 6: 8 § 

Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt 

över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande 

behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka 

av dessa åtgärder som avser att påbörjas eller genomföras under det 

kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har 

genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 

Enligt denna lag är det alltså  huvudmannen som har det juridiska ansvaret för att lagen 

följs och som ska se till att verksamheten uppfyller skyldigheterna att utreda och vidta 

åtgärder mot trakasserier eller kränkande behandling. Huvudmannen är den som är 

högst ansvarig, inom skolväsendet handlar det om kommunen som driver verksamheten. 
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Om skolan/förskolan drivs i någon form av privat regi är det ägaren som står som 

huvudman. En av de pedagoger vi intervjuade arbetande på ett personalkooperativ. 

Detta innebär att pedagogen också är huvudman vilket sågs som både positivt och 

negativt. De positiva var att man som både verksam pedagog och huvudman måste vara 

insatt i innebörden av arbetet, lagar och liknande. Detta bidrar till att det finns en 

helhetssyn över verksamheten och att det därmed är lättare att förstå innebörder och 

begrepp och konsekvenserna av dessa. 

Om inte lagen efterföljs kan huvudmannen för verksamheten bli skyldig att betala 

diskrimineringsersättning eller skadestånd till den som kränkts (BEO 2007). 

Huvudmannen kan också bli skyldig att betala skadestånd om en enskild verksamhet 

saknar en plan mot diskriminering och kränkande behandling eller om planen inte lever 

upp till skollagens och diskrimineringslagens krav (Skolverket 2014). Rektor/ 

förskolechef är den som ansvarar för att det på enheten upprättas planer enligt lagen och 

att dem i verksamheten efterföljs. I vårt resultat kan vi tydligt se att detta arbetet brister. 

I vår analys av resultatet från våra intervjuer kan vi se en saknad från pedagogerna om 

ett ansvarstagande av rektorer och huvudmän när det gäller arbete med 

likabehandlingsplanen. 

Vårt resultat visar också att samtliga pedagoger i studien upplever att de saknar kunskap 

om vad de olika begreppen betyder och hur man ska arbeta med dessa för att integrera 

likabehandlingsplanen i verksamheten. Utbildning och kunskap måste ligga till grund 

för att möjliggöra ett arbete kring dessa planer och begrepp (DO 2012). 

I Skolverkets allmänna råd kring arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 

(2014), kan man läsa rekommendationer kring hur arbetet kan utformas, konkreta råd 

och verktyg om hur man som pedagog integrerar begreppen främjande, förebyggande 

och åtgärdande i verksamheten. Dessa rekommendationer gäller all verksamhet som 

lyder under skollagen. 
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Några exempel på detta kan vara: 

Främjande arbete 

 

 Personal och barn i förskolan använder böcker som belyser olika typer av 

familjebildningar eller olika minoriteter. 

 Personalen planerar utflykter eller friluftsdagar så att alla barn och elever ges 

förutsättningar att delta. 

 

Förebyggande arbete 

 

 Se till att miljön i förskolan är överblickbar och underlättar kontakten mellan 

barn och personal. 

 Leka rollekar och träna empati med barn i förskolan. 

 

Åtgärdande arbete 

 

 kräver goda rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, 

trakasserier eller kränkande behandling, 

 ska påbörjas genast när det kommit signaler om att ett barn eller en elev känner 

sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt, 

 innebär att verksamheten måste vidta åtgärder som dokumenteras och utvärderas 

för att förhindra att kränkningarna upprepas. 

(Skolverket 2014). 

Likabehandlingsplanen ser olika ut beroende på vad som kommer fram när 

verksamheten kartläggs och blir därför ett dokument som kan se annorlunda ut på olika 

avdelningar inom samma förskola. Detta beroende på vilka behov och förutsättningar 

som finns och vad som kommer fram i samarbetet med barnen och vårdnadshavare  i 

utvärderingar och liknande (DO 2012). I vårt resultat kan vi se att något sådant 

samarbete inte finns på de aktuella förskolorna.  

DO (2012) menar i sin handledning  att alla som tar del av verksamheten i förskolan så 

som personal, vårdnadshavare och barn ska få en chans att delta på ett aktivt sätt och 

involveras när det gäller likabehandlingsarbetet.  
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För att få en tanke om hur det sociala klimatet i förskolan ska vara behöver detta mål 

grunda sig på det som står i skollagen, diskrimineringslagen och förskolans värdegrund. 

Värdegrunden ska i sin tur grunda sig på det som står i förskolans läroplan. Detta anger 

vilken rikting förskolans klimat ska ha och likabehandlingsarbetets övergripande mål 

kan på så sätt synliggöras (DO 2012). 

Personalen och ledningen inom förskolan har en väldigt stor roll när det gäller att 

likabehandlingsarbetet genomförs. Det är de som avspeglar målen och visionerna 

genom ord och handling. Varje individ har ett ansvar tillsammans med en gemensam 

syn på diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. För att det ska kunna 

utveckla en samstämmig syn hos personalen behöver själva organisationen kring dem 

vara stadig och trygg (DO 2012). 

Eftersom likabehandlingsplanen inte är integrerad i verksamheten finns ännu inget 

samarbete med barnen.Vårdnadshavarna har fått knapphändig information om 

dokumentet på föräldrarmöte, men erbjuds inte någon större delaktighet. DO ger i sin 

handledning flera olika exempel på hur detta kan ske. Exempel kan vara i 

kartläggningsarbetet där delaktigheten kan möjliggöras genom enkäter. Det är viktigt att 

föräldrarna får information om vad kartläggningen resulterade i och vilka eventuella 

åtgärder som planeras. DO menar också att vårdnadshavarna ska känna att just deras 

åsikter och upplevelser är betydelsefulla och detta kan ske genom att personalen 

uppmuntrar dem och att det finns en fungerande kommunikation mellan hem och 

förskola (DO 2012). 

Alla som arbetar och finns med i organisationen kring en skola/förskola har ett ansvar 

att arbeta med värdegrundsfrågor så som likabehandling, diskriminering och kränkande 

behandling. I denna undersöknings teoridel betonas också Dewey då han skriver i sin 

teori om vikten av att verksamheten har en värdegrund,. En värdegrund som är en del av 

målstyrningen och som ständigt finns med i samtal kring verksamhetens mål och 

resultat (Dewey 2004). All personal har en skyldighet att agera om ett barn eller en elev 

anser sig vara utsatt för kränkande behandling eller liknande. Med organisation menar 

man allt från barnskötare, förskollärare, lärare men också barn/elever och deras 

vårdnadshavare (Partanen 2012).  
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När ett barn känner sig utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling 

inträder omedelbart en handlingsplikt enligt likabehandlingsplanen för verksamheten 

(BEO 2006). I vårt resultat kan vi se att detta inte sker då likabehandlingsplanen och 

arbetet kring den inte är förankrat. 

Pedagogerna vi intevjuat menar att även utan likabehandling arbetat man som pedagog 

alltid efter värdegrund och till viss del även delar av ett likabehandlingsplan. 

Pedagogerna har i den dagliga verksamheten konflikthantering där man åtgärdar 

eventuell risk för att barnen ska känna sig kränkta eller diskriminerade då man är noga 

med att lyssna och låta alla inblandade komma med sina åsikter i konflikten, arbete med 

turtagning och ett förebyggande arbete där man pratar om allas lika värde och liknande. 

Ett demokratiskt arbetssätt där barnen är med och påverkar verksamheten och där man 

som pedagog utgår från de enskilda barnet något som Dewey förespråkar (Dewey 

2004).  

Demokrati innebär inte att barn i förskolan ska delta i alla beslut men det ska finnas 

möjlighet till att kunna fatta egna beslut som kan påverka deras vardag. Verksamheten 

ska ge barnen möjligheter till att förstå och spegla olika demokratiska betydelser som 

finns i samhället. Detta genom att få rätten att ge uttryck för sin åsikt och göra olika val, 

inflytande och delaktighet, turtagning, dela med sig, ta hänsyn till andra med mera. 

Genom att barn får vara med och delta i demokratiska processer i olika sammanhang 

och situationer utvecklas deras förmågor. Viktigt i detta arbete är att det finns en 

medvetenhet hos pedagogerna. Att bygga starka relationer mellan barn och vuxen så att 

barnen känner att någon lyssnar på dem när de uttrycker sina tankar och åsikter är av 

största vikt och något som framgår i vårt resultat att pedagogerna lägger stor vikt vid. 

En lyssnande pedagog ger barnen möjlighet att påverka sin situation (Arnèr 2009).  

Varje barn ska känna sig bemötta i sina tankar och få en känsla av att deras tankar och 

åsikter är värdefulla, detta är en stor del i likabehandlingsarbetet och värdegrunden 

(Skolverket 2013). 

Arbetet med värdegrunden och det som ska genomsyra detta arbete, så som jämställhet, 

värderingar, socialt samspel och liknande måste vara en ständigt pågående process i den 

dagliga verksamheten menar pedagogerna vi intervjuat. När en ny grupp ska arbetas 

samman på en förskola arbetar pedagoger ofta väldigt intensivt med värdegrundsfrågor 

under inskolningstiden ( Svaleryd 2003). 
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 Även när barnen blivit en fungerande grupp måste arbetet med värdegrund fortgå, 

värdegrundsfrågor är en mognadsprocess hos barnen som hela tiden måste hållas vid liv. 

I dag finns det allt fler barn inom skolväsendets olika grupper, förskolan har därför en 

stor roll i att förmedla värdegrundsfrågor och att hela tiden aktivt arbeta med frågor 

kring normer och värden i den dagliga verksamheten. Att arbeta med värdegrundsfrågor 

i en grupp innebär att man som pedagog hela tiden skapar sociala processer en 

medvetenhet som också syns i vårt resultat av denna undersökning (Svaleryd 2003). 
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9 Förslag till vidare studier 
 

Under detta självständiga arbetes gång har det blivit tydligt att rektorer och huvudmän 

bär det yttersta ansvaret gällande likabehandlingsarbetet i verksamheterna. Det är de 

som ska se till att de rätta verktygen finns och de ska på ett systematiskt sätt  följa upp 

förskolornas arbete. Vi anser därför att det skulle vara intressant att få ta del av rektorers 

och huvudmäns tankar kring detta område. Detta med syftet att genom vidare forskning 

tydliggöra och underlätta fortsatt likabehandlingsarbete i förskolorna. 
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Bilagor 
 

 

Bilaga A Intervjuguide 

 

Tankar inför intervjusituation:  

Lugn miljö, trygg atmosfär. Inleda med samtal av allmän karaktär för att bygga upp ett 

förtroende och få respordanten avslappnad. 

Frågeställningar: 

 Hur genomsyrar likabehandlingsplanen er pedagogiska verksamhet? 

 

 Hur görs barnen delaktiga i arbetet med likabehandling, demokrati och 

kränkande behandling? 

 Hur görs vårdnadshavare delaktiga i arbetet med likabehandling, demokrati och 

kränkande behandling? 

 Hur följer ni som pedagoger upp detta arbete? 

 

 

Andra relevanta frågor: 

 Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 Vad är din befattning? 

 Hur stor är barngruppen? 
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Bilaga B  Informationsbrev till respondenter 

 

Hej! 

Vi heter Alexandra Jonsson och Susanne Abrahamsson. Vi läser till förskollärare och 

går vår sista termin på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Du får detta brev för att du har tackat ja till att medverka i vårt självständiga arbete, 

examensarbetet.  Syftet med vårt arbete är att djupare förstå hur olika delar kring 

likabehandlingsplanen integreras i  förskolors verksamheter.  För att kunna undersöka 

detta kommer vi att använda oss av personliga intervjuer. Intervjuerna kommer att vara 

30-45 minuter och kommer att spelas in för att underlätta vår bearbetning av materialet. 

Vi är mycket tacksamma för att du valt att ställa upp på en intervju och bidra med dina 

tankar. Självklart kommer din medverkan att anonymiseras och ingen obehörig kommer 

att kunna ta del av intervjumaterialet. Allt råmaterial (intervjuer och inspelningar) som 

intervjun genererar kommer att förstöras när studien är slut. Intervjun kommer endast att 

användas till vårt arbete. Medverkan är också frivillig och du kan när som helst avbrytas 

utan vidare förklaring. 

 

 

Vår handledare under hela kursen är: 
 Zara Bersbo 

 

 

 


