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– Pedagogers berättelser om det praktiska likabehandlingsarbetet  

Josefine Claesson och Ellinor Möller 

Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger talar om likabehandlingsarbete och vilken roll barnen 

får i likabehandlingsarbetet. Datainsamlingen bestod av åtta individuella intervjuer med barnskötare 

och förskollärare. Studiens teoretiska utgångspunkt var det poststrukturalistiska perspektivet. För att 

analysera datamaterialet använde vi oss av diskursanalys som analysmetod. Studiens resultat har visat 

på tre diskurser, varav två av dessa är dominerande diskurser där olika arbets- och förhållningssätt 

kring barns möjligheter till delaktighet och inflytande i likabehandlingsarbetet framträtt utifrån 

pedagogernas berättelser. Barnens möjligheter begränsas och möjliggörs i sin tur av en tredje diskurs 

som visar hur pedagogernas subjektspositioner påverkas av likabehandlingsplanens innehåll och roll i 

likabehandlingsarbetet. I den ena diskursen framträder en bild av att barnens delaktighet och 

inflytande i likabehandlingsarbetet begränsas av barnens ålder samt språkliga förmågor. I den andra 

diskursen framgår att barns möjligheter till delaktighet och inflytande förutsätter ett anpassat arbetssätt 

från pedagogernas sida. I den tredje framgår att pedagogerna ser likabehandlingsplanen som ett 

verktyg för deras arbete med likabehandling. 
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Förord 

Kommande studie är sprungen ur en nyfikenhet kring pedagogers upplevelser av det praktiska 

likabehandlingsarbetet och hur alla barn involveras i detta. Inför studien diskuterade vi flera gånger 

vilken riktning vår undersökning skulle ta. Ville vi observera hur likabehandlingsarbetet konkretiseras 

i praktiken, eller var det pedagogernas tankar kring det praktiska likabehandlingsarbetet som var 

intressant att grotta ner sig i? Ganska snart insåg vi att vi intresserade oss för pedagogernas 

upplevelser. 

Vi vill tacka de pedagoger som medverkat och gjort denna studie möjlig. Tack för visad öppenhet och 

trevliga diskussioner fyllda med många tips kring hur pedagoger kan arbeta med förskolans 

värdegrund i praktiken. Vi vill även passa på att tacka tålmodiga familjemedlemmar för att ni stått ut 

med oss under detta intensiva, men framförallt mycket spännande, examensarbete. Sist men inte minst 

vill vi tacka vår handledare Katarina Ayton för konstruktiv kritik som drivit oss vidare i processen.  

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Inför detta examensarbete förberedde vi oss båda genom att söka efter vetenskapliga artiklar samt 

avhandlingar som berörde vårt intresseområde. Vi delade upp den tidigare forskningen så att vi fick 

ansvara för fyra artiklar var och sammanfatta dessa. Därefter skrev vi ihop sammanfattningarna till ett 

gemensamt kapitel så att vi båda fick ta del av samtliga artiklar. De resterande två vetenskapliga 

artiklarna läste vi och sammanfattade tillsammans. Avhandlingarna som ingår i vår tidigare forskning 

samt det inledande kapitlet som utgår från styrdokument, diskrimineringslag, Barnkonventionen och 

DO:s stödmaterial bearbetade vi tillsammans. Resterande kapitel i examensarbetet har vi skrivit 

tillsammans. Inläsning av teorilitteratur gjordes separat, teorin bearbetade vi sedan tillsammans genom 

diskussioner och reflektioner. Transkriberingarna delades upp så att vi gjorde fyra var, de intervjuer 

som vi delade upp delades lika mellan oss båda så vi har genomfört lika många var. Vi har olika 

styrkor och svagheter och har försökt att dela upp arbetet på sådant sätt att våra styrkor har kunnat 

bidra till vårt gemensamma arbete. Vårt mål har sedan startfasen av examensarbetet varit att vi ska 

vara lika delaktiga i hela arbetsprocessen, på detta sätt kan vi säkerställa att vi båda är insatta i hela 

examensarbetet.  
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Inledning 

En nyfikenhet gällande hur arbetet kring likabehandling ser ut i praktiken har vuxit fram under 

förskollärarutbildningens gång. Samtal med verksamma pedagoger om deras praktiska arbete med de 

demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som förespråkas i likabehandlingsplanerna har 

gett ett intryck av att likabehandlingsarbete tenderar att likställas med framställandet av planerna. 

Enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och Skollagen 6 kap. (SFS 2010:800) måste varje skola 

och förskola upprätta en plan mot kränkande behandling, huvudmannen bär ansvaret och ska se till att 

en årlig uppdatering genomförs. I planen ska det framgå vilka förebyggande åtgärder som 

verksamheten genomför för att motverka att barn och elever utsätts för kränkande behandling, samt 

handlingsförfarandet om skadan redan skett. I förskolans läroplan (Lpfö98 2016, s. 16) förtydligas att 

förskolechefens ansvar är att ”upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera” likabehandlingsplanen. 

Syftet med planen är att förebygga och förhindra alla typer av diskriminering och kränkande 

behandling. Även i DO:s (DO 2015, s.10, 14-15) stödmaterial till förskolan som grundas på 

diskrimineringslagen ställs krav på att upprätta en likabehandlingsplan. Varje förskolas 

likabehandlingsarbete ska utgå från den egna verksamhetens behov eftersom det är av yttersta vikt att 

målen som formulerats i planen arbetas aktivt med i samtliga dagliga aktiviteter.  

I skolans och förskolans styrdokument saknar vi beskrivningar gällande hur de demokratiska 

värderingar och mänskliga rättigheter som likabehandlingsplanen bygger på arbetas med i vardagen 

tillsammans med barnen. För att tydliggöra vad denna text avser med begreppet likabehandlingsarbete 

kommer vi att inleda med en beskrivning av hur likabehandlingsarbete skrivs fram i Skollagen, 

läroplanen för förskolan samt DO:s stödmaterial gällande likabehandling i förskolan. 

I Skollagens 1 kap. 4 § (SFS 2010:800) framgår att en av utbildningens främsta uppgifter är att 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på. Denna formulering återkommer i läroplanen för 

förskolans (Lpfö98 2016, s. 4) inledande kapitel där förskolans värdegrund och uppdrag beskrivs. 

Förskoleverksamheten ska bedrivas i demokratiska former, detta för att värdegrunden ska förankras 

hos både barn och pedagoger. Arbetet med värdegrundsfrågor ska göras levande i vardagen 

tillsammans med barnen. Vad innebär då att verksamheten ska bedrivas i demokratiska former? Vår 

tolkning är att det handlar om pedagogernas ansvar att bjuda in barnen till delaktighet och inflytande 

gällande frågor som rör deras vardag. Detta förespråkas även i Barnkonventionen (Hammarberg 2006, 

s. 8) där det står att barn både ska ges förutsättningar för att kunna uttrycka sina åsikter i frågor som 

rör dem, samt få kunskap om vilka rättigheter (och skyldigheter, vår anm.) de har och vad dessa 

innebär i praktiken. I Barnkonventionen poängteras att lagstiftning som berör barn ska utarbetas i 

enlighet med konventionens riktlinjer.  

Likabehandlingsplanen är ett verktyg för likabehandlingsarbetet och ska vara en hjälp för att 

strukturera ett kontinuerligt arbete (DO 2015, s. 16). Det är främst genom delaktighet som 

likabehandlingsarbete förankras. Att använda sig av bilderböcker som belyser likabehandling eller 

anordna dockteater där barnen får ge förslag till problemlösning i olika dilemman är exempel på hur 

man kan göra barnen delaktiga i praktiken. Att uppmuntra barnen till delaktighet är ett sätt att 

förebygga diskriminering och kränkande behandling (DO 2015, s. 18-19, 45). Både förskolans 
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material och pedagogiska verksamhet bör präglas av ett närvarande likabehandlingsarbete. Oavsett den 

aktuella barngruppens sammansättning bör materialet på förskolan spegla människor med olika etniskt 

ursprung, religion, intellektuell och fysisk förmåga, kön och olika familjekonstellationer. Detta gynnar 

förskolans likabehandlingsarbete (DO 2015, s. 34). 

Förskolans likabehandlingsarbete bör grundas i Skollagen, läroplanens värdegrund och 

diskrimineringslagen. En gemensam syn bland pedagogerna är grundläggande för att skapa ett 

effektivt, kontinuerligt och långsiktigt likabehandlingsarbete i praktiken (DO 2015, s. 12). 

Likabehandling handlar om barns mänskliga rättigheter och att tillämpa Barnkonventionen i förskolan. 

Arbetet är en del av förskolans verksamhet och bör genomsyra hela verksamheten (DO 2015, s. 9). I 

detta examensarbete förstås likabehandlingsarbete i relation till de demokratiska värderingar och 

mänskliga rättigheter som skrivs fram i läroplanens värdegrund. 

I vår studie riktas fokus mot likabehandlings-/värdegrundsarbete i praktiken. Vi ställer oss undrande 

till om likabehandlingsarbete likställs med dokumentet likabehandlingsplan. Vi menar att det finns en 

skillnad mellan att framställa ett dokument som beskriver åtgärder för kränkningar och att proaktivt 

förebygga kränkande behandling. Vi är nyfikna på hur pedagoger arbetar med de demokratiska 

värderingar och mänskliga rättigheter som likabehandlingsplanen bygger på i praktiken tillsammans 

med barnen.  

Tidigare forskning 

Utifrån ovanstående kapitel framgår att likabehandlingsarbetet grundar sig på den värdegrund som 

formuleras i styrdokumenten. Med anledning av detta har vi valt att titta närmre på vad tidigare 

forskning har kommit fram till gällande delaktighet, inflytande, demokrati, kommunikation, 

barnperspektiv och barns perspektiv. I denna del kommer vi även att belysa vad som forskats kring 

gällande likabehandlings-/värdegrundsarbete i förskola och skola. 

Begreppen värdegrund och värdegrundsarbete lanserades i Sverige på 90-talet i läroplanerna. 

Begreppet värdegrundsarbete syftar till lärares förhållningssätt och bemötande gentemot barn och 

elever. Hit hör att stärka de demokratiska värderingarna som förespråkas i värdegrunden (Thornberg 

2004, ss. 100-101; Arnér 2006, s. 22). Thornberg och Elvstrand (2012) har i sin studie av elever, 6-11 

år, och lärares upplevelser av demokrati och delaktighet i skolan påvisat att elevers möjligheter till 

delaktighet i demokratiska frågor är begränsade. Främsta anledningen är att lärarna inte bjuder in 

eleverna till att påverka exempelvis formella regler i tillräckligt stor utsträckning. Vi ser här att en 

maktobalans framträder där eleverna positioneras som underordnade. Maktassymmetrin försvårar 

ytterligare elevernas möjligheter till att få resonera kring frågor som rör dem i deras vardag. Tholander 

(2005) har utifrån sin observationsstudie av högstadieelevers grupparbeten tagit reda på hur 

demokratifrågor synliggörs i skolvardagen. Författaren hänvisar till läroplanen för skolan där det står 

att lärarnas uppdrag är att både förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar och att 

bedriva undervisningen på ett demokratiskt vis. Lindgren (2002, s. 41) har i sin studie lyft fram 

skoldemokratiska demokratiproblem i relation till gemensamma värderingar och individuell 

yttrandefrihet. Studien grundar sig på en översikt gjord av Värdegrundscentrum vid Umeå Universitet. 

Författaren förklarar att värdegrunden bör vara utgångspunkt för skolans arbete med 

värdegrundsfrågor, demokrati är en grundläggande förutsättning. För att demokrati ska bli möjlig i 
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praktiken krävs att både gemensamma värderingar och yttrandefrihet tas i beaktning. Eleverna i 

Tholanders (2005) studie anser att inflytande och demokrati värderas högt i skolsammanhang samt att 

det är något de aktivt arbetar för. En intressant aspekt som författaren lyfter fram är att elevernas 

rättigheter inte enbart begränsas av lärarnas agerande, utan även av klasskamraternas. Begränsningar 

mellan eleverna ses dock som enklare att återerövra. Lärarnas uppgift är att både tillvarata spontana 

samtal samt organisera och iscensätta samtal som syftar till att göra elevernas demokratiska rättigheter 

levande i vardagen. Vår tolkning är att värdegrundsarbete i detta avseende handlar om att elever och 

lärare tillsammans ska skapa demokrati. Att skapa demokrati är en ständigt pågående process som 

kräver kontinuerliga förhandlingar och omförhandlingar. 

Dolk (2013, ss. 32-33) definierar begreppet delaktighet i förskolan som möjligheten för barn att aktivt 

vara med och påverka ramarna, skapa relationer och normer. Delaktighet och demokrati är nära 

sammankopplat eftersom demokrati handlar om delaktighet. Arnér (2006, s. 26) väljer att använda 

begreppet inflytande istället för begreppet delaktighet. Delaktighet handlar om att få ta del av något 

som redan bestämts av andra medan inflytande handlar om att erbjudas reella möjligheter att påverka 

sin egen tillvaro. Melin (2013, s. 10, 18) lyfter dock fram att det finns svårigheter med att tillgodose 

barns rättigheter till delaktighet i praktiken, eftersom vuxna tenderar att erbjuda barnen delaktighet i de 

situationer som tillgodoser deras egna intressen. Författaren använder sig av termen social delaktighet. 

Barns sociala delaktighet påverkas av hur vuxna inkluderar dem och kan därmed inte tas för givet. 

Vuxnas förhållningssätt gällande barns delaktighet är i sin tur påverkat av organisationens kontext. Vi 

tänker att det därför är av vikt att undersöka barns delaktighet och inflytande i relation till de diskurser 

som påverkar vuxnas handlingar. 

Thornberg och Elvstrand (2012) synliggör två typer av förtroenden för lärare. Det ena kallas ”naïve 

trust” och ses främst hos yngre elever. Elever grundar sitt förtroende på att lärarna är vuxna och därför 

förväntas veta bäst. Det andra kallas ”grounded trust” och bygger på att läraren har välgrundade 

argument och förklaringar som når fram till eleverna, att de erbjuds delaktighet i beslutsfattande samt 

rättvisa förhandlingar där deras perspektiv lyfts fram och tas i beaktning. ”Grounded trust” anses 

gynna elevers delaktighet i demokratiska frågor. Vi tror att en risk med ”naïve trust” är att elevernas 

känsla av aktörskap förminskas om de aldrig får öva på att fatta egna beslut. Elevernas perspektiv 

riskerar att hamna i skymundan, vilket i sin tur kan leda till att skolverksamheten och hur eleverna bör 

förhålla sig inom denna präglas av förgivettaganden och outtalade regler. Detta begränsar i sin tur i 

vilken utsträckning som verksamheten faktiskt bedrivs i demokratiska former. Lindgren (2002, s. 46) 

poängterar att värdegrundsarbete tenderar att förbises till förmån för organisationsprinciper. Då 

värdegrundsarbetet hamnar i bakgrunden försvåras elevernas möjligheter till aktörskap och rätt till 

demokratisk delaktighet. 

Demokrati i förskolan kan endast uppnås genom kontinuerlig kommunikation gällande demokrati- och 

värdegrundsfrågor mellan barn och pedagoger (Arnér 2006, s. 23). Pedagogernas roll i att skapa 

demokrati i förskolan är bland annat att föregå med gott exempel, genom att bemöta både barn och 

pedagoger med respekt. Tanken är att barnen ska få en förståelse för vad respekt innebär i praktiken. 

För att reellt inflytande ska kunna bli möjligt för alla barn måste de ses som medkonstruktörer. 

Pedagogernas ansvar blir att erbjuda barnen olika uttrycksformer. Det innebär att tillvarata både den 

verbala och icke-verbala kommunikationen (Qvarsell 2011). Det krävs enligt Jonsson (2016) en 

närvarande pedagog som aktivt uppmärksammar både barnens verbala och icke-verbala 

kommunikation. Genom att ställa retoriska frågor utifrån vad barnen uttrycker samt upprepa och 

spegla det som kommuniceras kan innehållet i kommunikationen utvidgas. Det handlar om att lämna 



5 

 

utrymme för barnens egna reaktioner och uttryck. Vi tolkar detta förhållningssätt gentemot barnens 

kommunicerande som ett uttryck för pedagogens vilja att närma sig barnens perspektiv. 

Thulin och Jonsson (2014) förklarar att förskollärare inte lyssnar till barns svar när de kommunicerar, 

detta leder till att barnens intressen inte följs upp. En negativ konsekvens vi kan se med detta är att 

barnens egna perspektiv riskerar att gå förlorat. För att kunna skapa demokrati krävs att både barns och 

pedagogers åsikter och tankar blir synliggjorda i verksamheten. Arnér (2006, s. 25) förklarar att 

barnperspektiv handlar om de vuxnas perspektiv på barn, medan barns perspektiv handlar om barnens 

egna perspektiv. I Jonssons (2016) studie framgår att pedagogerna tar en central roll i samtlig 

kommunikation, vilket innebär att pedagogernas barnperspektiv hamnar i fokus och barnens 

perspektiv riskerar att hamna i periferin. Vi menar att ett samspel mellan pedagog och barn är 

avgörande för en demokratisk verksamhet. 

Leinonen, Brotherus och Venninen (2014) beskriver barns delaktighet i förskolan utifrån den finska 

läroplanens formuleringar samt pedagogers upplevelser. Studien visar att barns rätt till delaktighet i 

praktiken främst synliggörs under barnens fria lek då barnen ses som kompetenta, självständiga 

aktörer. En motstridig bild framträder då läroplanen poängterar att barns delaktighet är ett av 

förskolans mål. Delaktigheten förväntas bidra till att barnen får öva på att kommunicera sina tankar 

och åsikter, och på så sätt utöva sina demokratiska rättigheter. Barnen anses lära sig om demokratiska 

rättigheter genom att följa de regler som pedagogerna och barnen upprättat tillsammans. Ett problem 

har visat sig vara att pedagoger tolkar barns rätt till delaktighet på olika sätt.  

Thornberg och Oğuz (2013) har studerat turkiska respektive svenska lärares syn på likabehandlings- 

och värdegrundsarbete samt vad de anser viktigt att lära barnen i skolan. Lärarna i båda länder anser 

att det är deras uppgift att föregå med gott exempel gällande bland annat hur man ska behandla sina 

medmänniskor och uppföra sig i sociala situationer. Likabehandlings- och värdegrundsarbetet är en 

stor del av det vardagliga arbetet. Trots detta anser lärarna att de har bristfälliga kunskaper gällande 

likabehandlings- och värdegrundsarbete. Lindgren (2002, s. 42) skriver att lärare både upplever 

osäkerhet och saknar kunskap inför det praktiska arbetet med värdegrunden. En risk med det praktiska 

värdegrundsarbetet är att alltför stort fokus hamnar på problemlösning och kortsiktiga insatser istället 

för att arbeta med att främja dess värderingar.   

Thornberg (2004, s. 102, 104) problematiserar begreppet värdegrund eftersom det “kan tillskrivas en 

mängd olika innebörder och samtidigt ge sken av att utgöra en bestämd uppsättning gemensamma och 

grundläggande värden”.  Författaren föreslår istället begreppet värdepedagogik vilket snarare 

fokuserar på värdenas föränderlighet. Värdegrundsarbetet ska arbetas fram tillsammans med elever 

och lärare. Även Arnér (2006, ss. 22-23) problematiserar att de värden som skrivs fram i 

styrdokumenten kan tolkas som fasta och omöjliga att omförhandla. Det finns ett glapp mellan 

styrdokumentens framskrivningar och den pedagogiska praktiken där de demokratiska värderingar och 

mänskliga rättigheter som förespråkas är svåra att implementera i praktiken. Vi tänker att detta inte 

klingar väl med läroplanens (Lpfö98 2016, s. 4) formuleringar där det framgår att värdegrunden och 

det etiska förhållningssätt som förskolan ska grundas på kräver barns delaktighet och inflytande.  

Utifrån tidigare forskning märker vi hur fokus har riktats mot att undersöka och synliggöra hur lärare 

bedriver undervisningen under demokratiska former samt arbetar med demokratiska värderingar och 

mänskliga rättigheter tillsammans (eller inte, vår anm.) med elever. Vi upplever en avsaknad av studier 

som berör värdegrunds- och likabehandlingsarbete tillsammans med förskolebarn. Detta framstår som 

ett relativt outforskat område, trots att även förskolan som verksamhet bör grundas på den värdegrund 

som skrivs fram i styrdokumenten. 
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I läroplanen för förskolan (Lpfö98 2016, s. 4) framgår att barnen ska få utöva inflytande och vara 

delaktiga i det praktiska arbetet för att likabehandlings- och värdegrundsarbetet ska bli meningsfullt 

för både barn och pedagoger. Den tidigare forskning som presenterats ovan har visat på en diskrepans 

mellan de teoretiskt skrivna styrdokumenten och praktiken. Det framgår att det finns svårigheter med 

att realisera de demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som förskolans verksamhet ska 

grundas på. En bild av att det finns brister i att göra barnen delaktiga i likabehandlings- och 

värdegrundsarbetet träder fram. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att genom 8 intervjuer med pedagoger undersöka hur de talar om 

likabehandlingsarbete och vilken roll barnen får i likabehandlingsarbetet.  

Frågeställningarna är: 

 Hur beskriver pedagogerna att det praktiska likabehandlingsarbetet levandegörs i vardagen?  

 Hur säger pedagogerna att barnen görs delaktiga?  

 Hur anser sig pedagogerna verkställa läroplanens mål gällande likabehandlingsarbete med 

barnen? 

Teoretiskt perspektiv 

I denna studie utgår vi från det poststrukturalistiska perspektivet. Bernauer och Carrette (2004, s. 11) 

förklarar att perspektivet erbjuder en kritisk filosofisk hållning gentemot hur världen är konstruerad. 

Med hjälp av teorin blir det möjligt att utmana befintliga normer och idéer. De centrala begrepp vi valt 

att fokusera på är diskurser, subjektivitet och makt.  

Lenz Taguchi (2014) erbjuder i sin bok en genomgång av det poststrukturalistiska perspektivets olika 

grenar. Strukturalismen utgår från att individens handlingsmöjligheter och begränsningar påverkas av 

lagbundna strukturer. Den stränga poststrukturalismen fokuserar snarare på föränderliga diskurser och 

hur dessa påverkar individen. Människan skapas genom diskurserna. Gemensamt för strukturalismen 

och den stränga poststrukturalismen är att båda synsätt främst fokuserar på yttre faktorer som påverkar 

individen. I båda dessa synsätt ligger fokus på att identifiera strukturens respektive diskursens 

maktproduktion. Det enskilda subjektets egen maktproduktion samt delaktighet saknas, och subjektets 

agentskap går därmed förlorat. Författaren utgår från den feministiska poststrukturalismen som riktar 

blicken mot subjektet. Utgångspunkten är att det enskilda subjektet både tänker och handlar utifrån de 

kulturellt och socialt konstruerade och förutbestämda innebörder som diskurser och praktiker präglas 

av. Subjektet både skapar sig självt och skapas genom praktikernas diskursiva innebörder. Inom den 

feministiska poststrukturalismen tillskrivs individen möjligheten att bli till i olika sammanhang 

beroende på omgivningen. Vi både positionerar oss själva och positioneras av andra i olika 

sammanhang utifrån hur andra ser på mig och hur jag ser på andra. Den feministiska 
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poststrukturalismen lyfter fram subjektets agentskap och poängterar subjektets möjligheter att göra 

motstånd mot och omkonstruera diskursernas innebörder (Lenz Taguchi 2014, s. 55, 74-75).  

Uttrycket ”den språkliga vändningen” syftar till att beskriva relationen mellan språkliga begrepp och 

hur språket konstruerar världen. Det var med hjälp av postmodernistiska teorier som den språkliga 

vändningen fick fäste (Lenz Taguchi 2014, s. 49-50). Postmodernismen utgår från att människan är 

begränsad till den kunskap och mening som kan uttryckas genom både verbal och icke-verbal 

kommunikation. Detta innebär att ingen annan kunskap än den som är möjlig att uttrycka genom 

språket kan existera. Denna syn på språkets konstruerande funktion återfinns även inom 

poststrukturalismen som betonar att vi inte kan veta något om oss själva eller världen utan mänskliga 

uttryck, med andra ord språk. Språkligheten är avgörande för subjektets skapande och omskapande av 

sig själv inom omgivningens diskursiva praktiker. Eftersom språket är med och konstruerar individen 

blir språket en del av individen. Individens språklighet blir på detta sätt ett led i att konstituera 

diskursernas innebörder. Språket skapar med andra ord inte bara den enskilde individen utan är med 

och skapar andra människors handlingsmöjligheter och begränsningar (Lenz Taguchi 2014, s. 49-50, 

89). Bernauer och Carrette (2004, s. 12) förklarar att poststrukturalismen ser språk som en temporär 

process där den ultimata betydelsen av ett specifikt ord ständigt kan förändras. Språket är ett redskap i 

att skapa mening, och meningen kan alltid förändras. Det finns inga generella lagar och universella 

system för meningsskapandet, mening skapas i sammanhanget. Eftersom språket är en del av 

individens meningsskapande blir det också en del i det kollektiva meningsskapandet.  

Eftersom vi i denna studie intresserar oss för pedagogernas upplevelser av det praktiska 

likabehandlingsarbetet tillsammans med barnen kan det poststrukturalistiska perspektivet hjälpa oss att 

dekonstruera pedagogernas utsagor för att kunna ta reda på vilka reella möjligheter barnen får för att 

kunna vara med och hålla likabehandlingsarbetet levande i vardagen. Eftersom språket är en temporär 

process (Bernauer & Carrette 2004, s.12) blir även vår förståelse av det studerade fenomenet temporär. 

De tolkningar vi gör är föränderliga. Med hjälp av det poststrukturalistiska perspektivet bjuder vi in 

läsaren till möjligheten att dekonstruera vår dekonstruktion (Lenz Taguchi 2014, ss.146-149). 

Diskurs  

Boréus (2015, ss. 176-177) skriver att diskursanalysen alltid har en konstruktivistisk utgångspunkt 

eftersom analysmetoden är ett redskap för att synliggöra hur olika fenomen och företeelser konstrueras 

med hjälp av språket. Bolander och Fejes (2015, s. 96) poängterar diskursbegreppets centrala roll i 

diskursanalysen, oavsett vilken diskurstradition forskaren väljer att utgå från. Däremot beskrivs 

begreppet diskurs på olika sätt baserat på val av diskurstradition. I denna studie kommer vi att utgå 

från Foucaults och Lenz Taguchis definition av begreppet diskurs. Lenz Taguchi (2014, s. 58) 

presenterar Foucault som en kulturhistoriker och filosof som intresserade sig för makt. Bolander och 

Fejes (2015, s. 93) skriver att Foucault främst intresserade sig för de ”stora” diskurserna, men lade inte 

fokus på varför en diskurs blir hegemonisk. Foucault studerade främst hur olika diskurser byggs upp 

med vikt på att undersöka vad som inneslöts och uteslöts i diskurserna. Simonsson och Markström 

(2013, s. 4) som utgår från Foucaults diskursteori skriver att varje samhälle har sina egna ramar, så 

kallade sanningsregimer, som avgör vad som ses som sant och vem som har rätt att uttala sig i 

specifika sammanhang. De möjligheter och begränsningar som individerna inom ett samhälle får 

påverkas av språkliga konstruktioner och praktiker. Detta innebär att det vi talar om är diskursivt 

konstruerat och nära sammankopplat med makt och vem eller vilka som besitter denna. Lenz Taguchi 

(2014, s. 18, 91) definierar diskurser som språkliga praktiker som producerar olika ramar och regler 
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för hur vi människor kan och bör förhålla oss. Diskurser finns både i form av större samhälleliga 

diskussioner och exempelvis lokala överenskommelser på en förskola. Med hjälp av begreppet 

diskurser blir det möjligt att synliggöra innebörden och betydelsen i det som sägs och skrivs. Det 

handlar med andra ord om hur vårt handlande påverkas av språkliga uttryck. Författaren poängterar att 

en granskning av diskurserna kan synliggöra exempelvis hur makt fördelas mellan olika 

positioneringar. Dolk (2013, s. 62) förklarar att människors användning av språket är en del i 

konstruerandet av diskurserna. Ett exempel på hur en diskurs kan materialiseras och bli en del av 

vardagen inom förskolan är hur begreppet delaktighet används. Genom att kontinuerligt använda 

begreppet delaktighet i praktiken skapas en diskurs av vad detta är och innebär. Lenz Taguchi (2014, s. 

100, 102) förklarar att Foucaults term motdiskurser syftar till att beskriva det fenomen som uppstår ur 

ett behov av att göra motstånd mot rådande diskurser. Författaren lyfter vikten av att vara medveten 

om att en ny diskurs riskerar att bli lika normerande och dominerande som den man gjort motstånd 

mot. I processen att göra motstånd mot en diskurs innebär detta per automatik att den diskurs man gör 

motstånd mot blir en del av den nya diskursen eftersom den nya utgår från den förra. Bolander och 

Fejes (2015, s. 109) förklarar att vid närmare studier av diskurser bör det framgå hur diskursen byggts 

upp, hur diskursen påverkar samt vilka följder som medföljer i användandet av diskursen.  

Subjektivitet  

Lenz Taguchi (2014) förklarar att subjektivitet, inom den feministiska poststrukturalismen, handlar om 

att individen blir ett aktivt väljande och handlande subjekt samtidigt som individen är ett objekt inför 

diskursernas innebörder. Den feministiska poststrukturalismen har med andra ord en framträdande 

subjektivitetsteori. Subjektet använder diskursen samtidigt som subjektet blir använt av diskursen; vi 

gör något med diskursen parallellt med att diskursen gör något med oss. De handlingsmöjligheter och 

begränsningar som individen, subjektet, har att tillgå påverkas av diskurserna. Inom den feministiska 

poststrukturalismen hänger subjektivitet samman med agentskap. Agentskap handlar om att subjektet 

ses som rationellt och självständigt handlande i relation till diskursernas innebörder, agentskapet är 

därmed diskursivt. Detta innebär att individen aldrig kan göra sig fri från diskursernas regleringar. 

Däremot innebär subjektets agentskap möjligheten att synliggöra och göra motstånd mot diskurser. 

Enligt detta synsätt är individen inte ett förutbestämt subjekt, utan befinner sig i en kontinuerlig 

förändringsprocess. Författaren hänvisar till Foucaults begrepp subjektifikationsprocessen. Begreppet 

beskriver hur subjektet produceras av de normer, föreställningar och praktiker som denne samtidigt 

gör motstånd mot (Lenz Taguchi 2014, s. 18-19, 63, 75, 103).  

Lenz Taguchi (2014, s. 81, 94-95) skriver att det poststrukturella perspektivet menar att subjektet både 

påverkas av och påverkar en mängd diskurser med sammanhängande praktiker på en och samma gång. 

Subjektets beteenden och handlingar påverkas av de diskursiva innebörder och betydelser som 

individen har att tillgå. Detta innebär att subjektiviteten inte är fast, utan ständigt föränderlig. 

Diskursernas innebörder, och därmed också subjektiviteten, både skapas och omskapas i ett 

kontinuerligt samspel. Dessa föränderliga diskurser påverkar individens handlingsmöjligheter och 

begränsningar. Den feministiska poststrukturalismen använder begreppet multipla subjektiviteter för 

att beskriva hur varje subjekt, individ, kan förhålla sig på olika sätt i olika situationer. Detta sker i 

samverkan med de diskurser som dominerar för tillfället. Det handlar om en slags tillblivelseprocess 

där subjektet blir till i samspelet med omgivningen. Nära sammankopplat med begreppet subjektivitet 

är begreppet positionering. Författaren hänvisar till Davies (1990) som beskriver hur ett subjekt 

positionerar sig på olika sätt i förhållande till omgivningen. Subjektet både positionerar sig självt och 
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positioneras av andra utifrån den eller de diskurser som anses ha störst legitimitet eller makt för 

närvarande. Till sin hjälp i att positionera sig kan individen strategiskt agera i enlighet med diskursens 

föreskrifter. Exempelvis kan individen använda sig av specifika begrepp i sitt kommunicerande som 

tydligt talar om hur denne vill positionera sig inom sammanhanget. I denna studie utgår vi från den 

feministiska poststrukturalismens syn på subjektivitet vilken, som ovan nämnts, grundar sig i 

poststrukturalismen. 

Nordin-Hultman (2004) konstaterar att barns subjektivitet skapas i relation till allt från 

förskoleverksamhetens miljö och material till verksamhetens organisationsstruktur. 

Förskoleverksamheten spelar med andra ord en stor roll i barns subjektskapande. Bernauer och 

Carrette (2004, s. 12) förklarar, utifrån Foucault, att subjektspositioneringar är producerade av 

diskurser och makt. Lenz Taguchi (2014, s. 116) förklarar vidare att Foucault poängterade subjektets 

egen delaktighet i både maktproducerandet och subjektskapandet. Om subjektet inte skulle vara 

delaktigt i att konstruera och upprätthålla dominerande diskurser i sitt handlande och språkande skulle 

inga normerande sätt att vara på existera. Vidare förklarar Lenz Taguchi (2014, s. 14) att ett subjekt är 

något man lär sig att vara i relation till egna och andras förväntningar och föreställningar. Subjektet 

blir till i olika sammanhang och situationer, genom sitt tänkande och handlande, beroende på vilka 

möjligheter som erbjuds inom dessa.  

Lenz Taguchi (2014, s. 173) lyfter fram Davies (2000) tankar att inte enbart vuxna har ett agentskap 

som innebär ”möjligheten att skriva och tala fram sitt eget liv”. Även barn har agentskap och bör 

erbjudas möjlighet att göra motstånd mot diskursernas innebörder. Eftersom diskurser skapas och 

upprätthålls kollektivt behöver även barn få delta i den gemensamma konstruktionen av nya diskurser. 

Med hjälp av barns delaktighet kan ett slags omlärande ske där nyvunnen kunskap möjliggör nya sätt 

att agera och förhålla sig till omvärlden. Genom att ge barn reellt inflytande och delaktighet kanske 

dikotomin vuxen-barn kan upplösas och därmed även maktassymmetrin där barn underordnas vuxna. 

Nordin-Hultman (2004, ss. 167-170) kallar den process där subjektet blir till för subjektivering. 

Processen kan ses som dubbel då individen både konstitueras som ett subjekt av sin omgivning 

samtidigt som denne konstituerar sig själv inom omgivningens överenskommelser. Individen ses inte 

som passiv utan som ytterst delaktig i att både skapa, upprätthålla och förändra diskurser. Det är en 

kontinuerlig process som hela tiden erbjuder nya möjligheter och begränsningar. Poststrukturalismen 

utgår inte från att individen har en inre kärna som representerar dess sanna jag, utan menar att 

individen har tillgång till flera diskurser samtidigt och därmed olika sätt att handla utifrån. Detta 

hänger ihop med det vi ovan kallat för multipla subjektiviteter. Det poststrukturella perspektivets 

utgångspunkt är att ett subjekt inte är på ett specifikt sätt utan blir till på olika sätt utifrån de 

möjligheter och normer som olika miljöer och aktiviteter utgörs och präglas av. Författaren poängterar 

att barn, liksom alla människor, möter och därmed lär sig att använda olika sätt att tänka, vara och 

handla på. Eftersom en mängd meningsbärande diskurser råder samtidigt innebär detta att individen 

ständigt stöter på nya sammanhang och situationer som kräver olika förhållningssätt. I förskolan 

innebär detta att barn konstitueras av både sina egna och andras föreställningar av hur barn är och bör 

vara.  

Makt  

Bolander och Fejes (2015, s. 96) skriver att makt, utifrån Foucaults synsätt, ses som ständigt 

närvarande. Med hjälp av makt kan olika subjekt positioneras i relation till varandra. Foucault (2003, 

s. 13) intresserade sig främst för hur de som hamnar i den underordnade positionen drabbas av makten 
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och lade inte särskilt stort intresse vid vem som besitter makten eller varför. Dolk (2013, ss. 26-27) 

förklarar vidare att Foucault inte per automatik såg makt som enbart uteslutande och förtryckande. 

Eftersom makt uttrycks genom allt från normer och regler till lagar kan makt förstås som något som 

sker subtilt men ändå påverkar individers känslor, attityder och handlingar. Makt kan med andra ord 

vara svårt att få syn på, och därmed svårt att göra motstånd mot. Lenz Taguchi (2014, ss. 137-138) 

förklarar att Foucaults syn på makt handlar om ett ständigt maktproducerande som sker genom 

människors tankar och handlingar, tron på vad som är normalt, rätt och riktigt samt det som tas för 

givet. Detta innebär att vi alla är delaktiga i att producera och upprätthålla maktrelationer och det 

förtryck som makt medför. 

Olssen (2006, s. 19) förklarar att makt är något som utövas, inte något en individ besitter. Makt 

kommer med andra ord inte inifrån individen, utan handlar snarare om en position som individen får 

eller tar. Makt är inte hierarkiskt uppbyggt, utan snarare något som alla människor är med och 

upprätthåller och fördelar. Bernauer och Carrette (2004, s. 23-24, 26) förklarar, utifrån Foucault, att 

makt inte är något bestämt utan är en social kvalitet som bidrar till att skapa agentskap och hierarkiska 

relationer. Foucault hävdade att kunskap och makt är viktiga ingredienser för att kunna skapa sociala 

förändringar. Kunskap karaktäriseras av makt genom att den som anses ha rätt kunskap i det specifika 

sammanhanget positioneras av andra som överordnad och tillskrivs därmed makt. Denna 

maktassymmetri legitimeras av både de som är överordnande och underordnade i makthierarkin. Lenz 

Taguchi (2014, ss. 58-59) skriver å andra sidan att makt i första hand kommer inifrån subjektet själv, 

eftersom det är genom det handlande subjektet som makt produceras inom kollektivet. När det gäller 

makt i relation till diskurser innebär det att diskursernas innebörd inte enbart tvingas på oss utifrån. 

Den diskursiva regimen blir just diskursiv när vi accepterat dess språkliga innebörder. Det handlar om 

ett slags godkännande som kommer till uttryck genom våra handlingar. Makt skapas och upprätthålls 

inom de kollektivt konstruerade diskurserna samt de praktiker som hänger samman med dessa. Makten 

vidmakthålls genom både medvetna och omedvetna handlingar som reproduceras i det dagliga livet.  

Bolander och Fejes (2015, s. 96) förklarar att det är maktrelationerna mellan olika människor som talar 

om vem som har rätt att uttrycka sig om vad inom ett sammanhang. Makt är nära sammankopplat med 

diskurser eftersom de diskursiva innebörderna sätter ramarna för vad som är möjligt att säga inom 

olika institutioner som exempelvis förskola och skola. Maktrelationen möjliggör ett fortsatt 

maktutövande mot den underordnade så länge den överordnade håller sig inom diskursens reglerande 

ramar. Barn kontra vuxna pedagoger inom förskolan är ett exempel på där vuxna tillskrivs en högre 

position än barnen baserat på rådande diskurser som talar om att vuxna vet bäst.   

Med hjälp av det poststrukturalistiska perspektivet är vår ambition att få syn på vilka diskurser som 

framträder i pedagogernas berättelser. Diskursernas innebörder verkar både möjliggörande och 

begränsande för subjektet. Boréus (2015, s. 165) förklarar att de subjektspositioner som står till buds 

påverkas av andras subjektspositioner. I denna studie intresserar vi oss för hur barnens 

subjektspositioneringar påverkas av pedagogernas subjektspositioneringar. I relation till detta är det 

även intressant att se närmre på hur pedagogerna positionerar sig och positioneras i relation till 

likabehandlingsarbetet. Eftersom individen, enligt Lenz Taguchi (2014, s. 19), aldrig kan göra sig fri 

från diskursernas reglerande innebörder lägger detta ett stort ansvar på pedagoger inom förskolan att få 

en inblick i hur olika diskurser påverkar deras förhållningssätt gentemot barnen och därigenom 

barnens handlingsmöjligheter. Vår förhoppning är att vi med hjälp av det poststrukturalistiska 

perspektivets dekonstruktiva tänkande (Lenz Taguchi 2014, s. 156) kan synliggöra att det är möjligt att 

skapa nya diskurser som erbjuder barnen, och pedagogerna, nya sätt att förhålla sig till exempelvis 

likabehandlingsarbete, inflytande och demokrati i förskolan.  
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Metod 

Val av metod  

En intervju är en kommunikationsform där en eller flera individer berättar och besvarar frågor som en 

annan individ ställer. Det finns olika typer av intervjuer så som ostrukturerade, semi-strukturerade, 

livshistorieintervjuer och fokusgruppsdiskussioner. Den kvalitativa metoden, där främst intervjuer och 

observationer används som datainsamling, innebär att forskningsprocessen är flexibel. Med hjälp av 

metoden har forskaren möjlighet att växla mellan de olika stegen i forskningsprocessen. Inom ramen 

för etnologiskt fältarbete sker intervjuer främst genom personliga möten. Det finns även andra typer av 

intervjuer så som enkätundersökningar där intervjupersonen besvarar frågorna via exempelvis 

frågeformulär. En intervju görs alltid med ett förutbestämt syfte där målet är att ta reda på 

intervjupersonens upplevelser, erfarenheter och kunskaper (Ahrne & Svensson 2015, s. 15; Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 37-38; Fägerborg 2011, s. 88).  

I denna studie har vi valt att genomföra individuella intervjuer vilka lämpar sig väl då vi ville få fatt i 

pedagogers tankar och funderingar, förhållningssätt, normer och värderingar (Fägerborg 2011, s. 85, 

96). Med hjälp av den kvalitativa intervjumetoden kan frågorna och frågeordningen anpassas utifrån 

intervjusituationen. Med anledning av detta har semistrukturerade intervjuer genomförts. Vår tanke var 

att möjligheten till att anpassa frågorna i stunden kunde öka chanserna att få en bredare bild av 

pedagogernas upplevelser. Inför intervjuerna formulerade vi en intervjuguide med intentionen att 

anpassa frågorna utifrån varje intervju om behov skulle uppstå. Under intervjuerna antecknades 

stödord för att kunna ställa adekvata följdfrågor. Intervjuerna spelades in genom ljudupptagning och 

transkriberades (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 38-39, 44). 

En fördel med intervjuer är att forskaren på kort tid kan ta reda på flera individers synsätt. En annan 

styrka är att forskaren kan växla mellan analys och datainsamling vilket möjliggör eventuella 

kompletteringar om behovet uppstår. En nackdel med metoden är att intervjuer ger en begränsad bild 

av verkligheten utifrån de specifika pedagogernas utsagor. Detta innebär att resultaten ej är 

generaliserbara utan enbart kan förstås i sitt sammanhang (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 53-

54; Thornberg & Fejes 2015, s. 270). Metoden är fördelaktig när man vill synliggöra olika människors 

berättelser och hur dessa relaterar till varandra. Dock innebär detta inte nödvändigtvis att 

intervjupersonerna har liknande upplevelser utan kan vara ett tecken på diskursernas praktiska 

påverkan (Fägerborg 2011, s. 96).  

Inför studien har vi reflekterat kring det faktum att intervjuresultatet kan ge en missvisande bild av 

verkligheten eftersom man inte kan förutsätta att människors handlingar överensstämmer med vad de 

säger (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 35, 53-54). Trots detta beslutade vi att intervjumetoden 

lämpade sig bäst för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Urval och avgränsningar 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, ss. 39-44) skriver att studiens forskningsfråga avgör urvalet av 

intervjupersoner. I denna studie intresserar vi oss för pedagogernas upplevelser av 

likabehandlingsarbete i praktiken och utgår från att samtliga pedagoger arbetar med detta. Med 

anledning av detta har vi valt att intervjua både barnskötare och förskollärare. Vi har gjort ett aktivt val 
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att använda oss av individuella intervjuer för att få syn på pedagogernas individuella upplevelser 

eftersom det kan förekomma varierande tolkningar gällande likabehandlingsarbete i praktiken. Inför 

studien diskuterade vi om det eventuellt kan vara så att pedagoger ser på likabehandlingsarbete på 

olika sätt, oavsett utbildningsbakgrund. Med anledning av detta har vi inte lagt vikt vid 

intervjupersonernas utbildningsbakgrund. I denna studie avser vi inte att göra en jämförande studie 

mellan förskollärare och barnskötares upplevelser då detta kräver ett större urval av intervjuer vilket 

inte ryms inom ett examensarbete. 

Vi kontaktade ett flertal förskolor inom Stockholmsområdet samt utgick från våra kontaktnät. För att 

säkerställa studien forskningsetiska ställningstaganden har vi enbart kontaktat potentiella 

intervjupersoner som ingen av oss har arbetat med tidigare. Vi avgränsade vårt urval av förskolor inom 

Stockholmsområdet av praktiska skäl. Inför studien var vår ambition att intervjua två hela arbetslag 

med 6-8 intervjupersoner totalt. Detta visade sig vara svårt att genomföra i praktiken då de flesta 

förskolorna hade svårt att avsätta mer än cirka 45 minuter per intervju. De kontaktade förskolecheferna 

och pedagogerna uttryckte svårigheter att hinna med flera intervjuer inom förskolans dagliga 

verksamhet.  

De citat som har valts ut i resultatdelen och analysen representerar pedagogernas sätt att prata om det 

praktiska likabehandlingsarbetet.  

Undersökningspersoner 

I studien deltog 8 pedagoger med olika utbildningsbakgrunder. Samtliga intervjupersoner är utbildade, 

dels som barnskötare och dels som förskollärare. Några av de utbildade förskollärarna genomförde sin 

utbildning för mer än 20 år sedan, resten av intervjupersonerna har genomfört sin utbildning inom de 

senaste 10 åren. Intervjupersonerna är mellan 29-60 år. Vi har valt att inte skriva ut om 

intervjupersonerna är kvinnliga eller manliga då detta inte är av relevans för vår studie där fokus ligger 

på pedagogers upplevelser.   

Genomförande  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, ss. 42-44) förklarar vikten av att välja tid och plats för intervjun 

baserat på vad forskaren vill ta reda på. Det finns för- och nackdelar med att genomföra intervjuer på 

arbetsplatsen så som att intervjupersonen kan vilja framställa sig som en viss typ av medarbetare. En 

fördel som vi har upplevt med att genomföra intervjuerna på arbetsplatsen är att vi fått ta del av 

konkret material som används i likabehandlingsarbetet. Detta har varit gynnsamt då intervjupersonerna 

har kunnat utveckla sina utsagor med hjälp av materialet. En svårighet som vi stött på var att det 

visade sig vara svårt för en stor del av intervjupersonerna att avsätta arbetstid för intervjuerna. Vi 

valde därför att anpassa oss utifrån vad som passade dem. Detta ledde till att vi genomförde 3 

telefonintervjuer och 5 intervjuer på arbetsplatserna. På grund av tidsåtgången för ett examensarbete 

valde vi att dela upp intervjuerna, 2 genomförde vi tillsammans. Med anledning av uppdelningen 

transkriberade vi varandras intervjuer. Vi avsatte en timme per intervju och genomförde max 2 

intervjuer per dag och per person för att kunna reflektera gemensamt kring varje intervju. Under varje 

intervju användes intervjuguiden för att säkerställa att studiens syfte och frågeställningar skulle kunna 

besvaras.  

Redan vid ljudinspelningen anonymiserades intervjupersonerna genom att vi har valt att kalla varje 

pedagog för P. Detta för att vi i våra transkriberingar inte skulle kunna koppla en intervjupersons svar 
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till en specifik individ. Eftersom forskaren inte är isolerad från diskurser utan både medproducent och 

en produkt av dessa inser vi att vi har haft en påverkan på intervjupersonernas berättelser genom hur vi 

formulerat våra intervjufrågor, hur vi har ställt frågorna och vilken respons vi gett pedagogerna. Trots 

detta har vi känt oss trygga i att våga föra en dialog under intervjuernas gång då vi sett detta som en 

möjlighet att få fördjupade svar (Bolander & Fejes 2015, s. 94). 

Databearbetning och analysmetod 

Den analysmetod vi har använt oss av är diskursanalys. Varje intervju spelades in med ljud, därefter 

har ljudfilerna transkriberats. Fägerborg (2011, ss. 107-108) skriver att transkribering är en process 

som syftar till att återberätta det talade språket till en skriftlig form. Oavsett kunskapsmål finns det 

några grundregler för hur transkriberingen ska utformas så som att skriva ut allt som sägs och att 

tydliggöra vem som säger vad. Vi har valt att göra ordagranna transkriberingar där det talade språket 

har skrivits om till en lättläst text, med undantag från ohörbar kommunikation. Vi har valt att inte ta 

med eventuell mimik, gester, betoningar och röststyrka. Detta eftersom vi avsett att analysera vad som 

konstrueras genom språket utifrån pedagogernas utsagor. Att transkribera är en del av den analytiska 

processen då det är vid transkriberingen som den första bearbetningen av datamaterialet görs. Med 

anledning av detta har vi delat upp transkriberingarna så att de intervjuer som den ena inte varit med 

och genomfört har den andra transkriberat. På detta sätt har vi båda blivit insatta i allt datamaterial. 

Underlaget för vår diskursanalys är texterna från de transkriberade intervjuerna. Diskursanalys är en 

analysmetod som utgår från att allt material är språkliga utsagor, vilka beskriver en verklighet. Med 

hjälp av analysmetoden kan forskaren få en förståelse för språkets roll i människors skapande av 

verkligheten. Analysmetoden har gett oss redskap för att dekonstruera de texter som transkriberingarna 

har utmynnat i. I vår studie är det av vikt att poängtera att pedagogernas utsagor enbart representerar 

deras individuella verklighet. Utsagorna kan därmed inte göra sanningsanspråk på något annat. När 

forskaren genomför en diskursanalys är det viktigt att ha i åtanke att det som beskrivs som verklighet i 

den diskurs som framträder även förstås som sanning. Detta innebär att det som ”hamnar utanför” 

diskursen inte får ett lika högt värde (Bolander & Fejes 2015, s. 90, 94). Diskurser är språkliga, sociala 

praktiker som påverkar hur vi människor uppfattar verkligheten. Med anledning av detta är det viktigt 

att urvalet av texter som analyseras speglar den eller de aspekter som vi är intresserade av att studera. 

Vår förhoppning var att få syn på vilka diskurser samt subjektspositioneringar som framträder utifrån 

datamaterialet. För att säkerställa att vår studies frågeställningar besvaras har vi använt oss av en 

semistrukturerad intervjuguide i samtliga intervjuer. Syftet var att kunna synliggöra de teman som 

återkommer i datamaterialet (Boréus 2015, ss. 184-185).   

Att använda diskursanalys som analysmetod har inneburit att vi utifrån datainsamlingen har studerat 

vad pedagogerna talar om, hur de talar om det, vilka subjektspositioner som beskrivs, samt vad 

pedagogerna framställer som sanning. Det viktigaste har inte varit att ta reda på om det pedagogerna 

beskriver stämmer överens med deras faktiska agerande, utan fokus har varit att analysera det 

pedagogerna säger och vilken verklighet deras utsagor producerar (Bolander & Fejes 2015, s. 97-100, 

111). Datamaterialet, de transkriberade intervjuerna, bearbetades i flera omgångar för att kunna utläsa 

vilka diskurser som framträdde i materialet gällande pedagogernas berättelser om barns delaktighet 

och inflytande samt deras berättelser om hur de arbetar med att verkställa läroplanens mål för 

likabehandlingsarbete i praktiken. 
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Forskningsetiska överväganden 

 

Den viktigaste principen gällande forskningsetik är att informanterna informeras om vad studien 

kommer att handla om samt att informanterna ger sitt samtycke till medverkan. När det gäller kravet 

på samtycke är det forskarens roll att även informera om att medverkan kan avbrytas när som helst 

utan att något skäl behöver anges (Löfdahl 2014, s. 36). I denna studie garanteras intervjupersonerna 

fullständig anonymitet i enlighet med individskyddskravet. Intervjupersonerna kommer att 

anonymiseras under hela studiens gång genom att vi redan under datainsamlingen kallar samtliga 

pedagoger för P. Även förskolorna kommer att avidentifieras eftersom det är av vikt att de som tar del 

av studien inte kan koppla samman ett visst uttalande med en specifik individ (Vetenskapsrådet 2011, 

s. 67). Eftersom vi, som ovan nämnts, kommit i kontakt med flera intervjupersoner genom våra 

kontaktnät har det varit extra viktigt att inte utlämna specifika detaljer om intervjupersonernas ålder 

och yrkesbefattning. Detta för att kunna säkerställa fullständig anonymitet då andra personer i vår 

omgivning inte ska kunna veta vem som deltagit i studien.  

Inför studien formulerades ett informationsbrev samt samtyckesformulär så att pedagogerna i fråga 

skulle kunna fatta ett välgrundat beslut gällande sin medverkan. Det informerade samtycket skickades 

till både förskolechefer och tilltänkta intervjupersoner. I informationsbrevet informerade vi om att 

intervjuerna skulle spelas in med ljud. Intervjupersonerna fick ta ställning till detta innan de gav sitt 

samtycke. Intervjuerna inleddes med att intervjupersonen tillfrågades om tillåtelse för ljudupptagning 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.50; Löfdahl 2014, ss. 32-37; Pripp 2011, s. 80).  

Etiken kommer ständigt att hållas levande under studiens gång eftersom etiska val kommer att göras 

genomgående. Under analys- och skrivprocessen är det en omöjlighet att hålla sig neutral. Dolk (2013, 

s. 61, 64-65) lyfter det faktum att det texten omöjligtvis kan bli objektiv eftersom det är vår subjektiva 

förståelse som ligger till grund. Vi har gjort ett aktivt val att skriva in oss i texten för att synliggöra att 

vi varit en del av processen samt för att tydliggöra att detta examensarbete är konstruerat utifrån våra 

tolkningar. Som författare av denna text besitter vi makten i hur vi väljer att framställa 

intervjupersonerna. De ordval vi gör kommer att forma läsarens tolkning, här har vårt mål varit att 

hålla oss så nära materialet som möjligt. De svårigheter vi har stött på under studiens gång har varit att 

kontinuerligt reflektera kring hur vi framställer pedagogerna genom våra ordval i redovisningen av 

resultaten. Eftersom vi har genomfört studien med hjälp av pedagogerna har vi direkt hamnat i en 

överordnad maktposition gentemot dem. Vår studies påverkan på intervjupersonerna kan vara att vi 

fått dem att tänka till en extra gång kring hur deras likabehandlingsarbete ter sig i praktiken. 

Medverkan i vår studie kan ha väckt nya tankar hos pedagogerna som kan ha lett till funderingar kring 

om deras likabehandlingsarbete behöver utvecklas. Här ser vi en risk för att pedagogerna kan ha 

upplevt att de behövt visa oss att de presterar ett fulländat likabehandlingsarbete tillsammans med 

barnen.  

Studiens kvalitet 

Diskussion av teori, metod och forskningsetik 

Diskursanalysen som analysmetod kan hjälpa forskaren att få en förståelse för vilken roll språket får i 

människors skapande av verkligheten (Bolander & Fejes 2015, s. 90, 94). Valet av diskursanalys som 

analysmetod har ställt höga krav på oss att både våga söka efter vad som framträder i datamaterialet 

samtidigt som vi behövt reflektera över den etiska aspekten i att se närmre på vad som konstrueras 
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med hjälp av språket. Vårt mål har varit att se på pedagogernas berättelser med en okritisk blick för att 

visa ödmjukhet inför deras förtroende gentemot oss. Efter genomförd studie kan vi konstatera att det 

har varit en utmaning eftersom analysmetoden riktar blicken mot hur bland annat makt produceras och 

fördelas. Utmaningen har legat i att maktförhållandet mellan pedagoger och barn är svårt att förbise 

eftersom pedagogerna per automatik befinner sig i ett normaliserat maktförhållande gentemot barnen 

på grund av deras professionella yrkesroll som ansvariga över förskoleverksamheten.  

Vårt val av intervjumetoden för datainsamling motiverades med metodens styrka att kunna närma sig 

pedagogernas tankar och funderingar, normer och värderingar samt förhållningssätt. Med hjälp av 

metoden har vi fått syn på vilka diskurser som trätt fram och deras praktiska påverkan på pedagoger 

och barn (Fägerborg 2011, s. 96). Eftersom metoden enbart ger ett utsnitt av pedagogernas verklighet 

kan studien behöva kompletteras. En kombination av observationer och intervjuer hade kunnat bredda 

bilden av det praktiska likabehandlingsarbetet tillsammans med barnen och på så sätt höjt studiens 

kvalitet. Observationer kan bidra med att synliggöra saker som av olika anledningar kan vara svåra att 

berätta om i intervjuer. Observationsmetoden kan ytterligare hjälpa forskaren att beskriva fenomenet 

utifrån sitt perspektiv. I relation till diskursanalysen hade kombinationen av datainsamlingsmetoderna 

kunnat visa en mer mångfacetterad bild av fenomenet än enbart pedagogernas upplevelser (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 53-54; Pripp & Öhlander 2011, s. 114).  

En annan utmaning vi stött på under studiens gång har varit svårigheterna med att hitta tidigare 

forskning om hur pedagoger arbetar med värdegrunden tillsammans med barnen i förskolan. Detta kan 

bidra till att kopplingar till forskningsfältet i vissa fall kan ha upplevts som långsökta. Utifrån tidigare 

forskning anser vi att vi funnit relevanta kopplingar till det vi avsåg att studera och har arbetat aktivt 

med att tydliggöra dessa. Denna avsaknad av tidigare forskning har varit en bidragande faktor till vår 

studie.  

Studiens tillförlitlighet och giltighet 

Thornberg och Fejes (2015, s. 259) använder sig av kvalitetsbegreppet ”för att beteckna en noggrann, 

systematisk och väl genomförd kvalitativ studie i vilken ett elegant och innovativt tänkande balanserar 

väl med en kritisk analys”.  En viktig aspekt i att säkerställa studiens kvalitet är att studiens resultat 

och slutsatser ska vara väl förankrade i empirin. Genom noga utvalda citat har vi försökt att visa på 

den närhet till datamaterialet som vi haft under skrivprocessens gång.  

Då vår studie har genomförts med ett mindre antal individer kan resultaten inte appliceras på andra 

personer, situationer, händelser eller fall utanför studien. Resultaten är därmed inte generaliserbara, 

detta påverkar dock inte studiens tillförlitlighet och giltighet. Begreppet validitet hänger nära samman 

med begreppet tillförlitlighet och syftar till att beskriva i vilken utsträckning studiens genomförande 

och den metod som valts ut de facto undersöker det som vi ämnat studera (Thornberg & Fejes 2015, s. 

258, 270; Öhlander 2011, s. 290). Genom att vi redan inför studien läste in oss på området och vad 

styrdokumenten förespråkar gällande likabehandlings-och värdegrundsarbete i förskola och skola fick 

vår studie ett tydligt fokus. Utifrån tidigare forskning formulerade vi vårt syfte samt våra 

frågeställningar. Studiens syfte har sedan agerat vägvisare genom hela forskningsprocessen genom att 

datainsamlingsmetod samt teori har valts ut på grund av deras förmågor att kunna besvara syftet (Fejes 

& Thornberg 2015, s. 29). Med studiens syfte i fokus formulerade vi en intervjuguide för att kunna 

komma åt pedagogernas berättelser kring likabehandlingsarbete i relation till den dagliga 

verksamheten. Med hjälp av en tydlig röd tråd mellan nyss nämnda delar kan konstateras att metoden 

samt studiens genomförande varit behjälpligt för att svara på studiens syfte. Öhlander (2011, s. 291) 

ger förslag på hur forskaren kan säkerställa studiens tillförlitlighet. För att testa studiens tillförlitlighet 
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skulle vi kunna genomföra kompletterande intervjuer med fler frågor eller göra fler intervjuer med 

samma pedagoger. Tanken med detta är att det bidrar till att skapa en vidare bild av det studerade 

fenomenet. Ett annat sätt att testa tillförlitligheten på är att ompröva analyserna, förslagsvis med hjälp 

av andra teoretiska utgångspunkter och analysmetoder. Inom ramen för detta examensarbete har vi fått 

begränsa både antalet intervjuer samt tiden för databearbetning. Vi ser fram emot att komma ut i 

arbetslivet och få en djupare inblick i det praktiska likabehandlingsarbetet. 

Resultat och analys 

Som vi nämnde i inledningen utgår likabehandlingsarbetet utifrån förskolans värdegrund. I förskolans 

läroplan konstateras att arbetet med värdegrunden ska levandegöras tillsammans med barnen i 

vardagen (Lpfö98 2016, s. 4). Utgångspunkten för detta likabehandlingsarbete är, utifrån 

intervjupersonernas utsagor, att barnen först och främst måste erbjudas delaktighet och inflytande. 

Utifrån pedagogernas berättelser har vi fått syn på två dominerande diskurser gällande vad delaktighet 

och inflytande innebär i praktiken. Diskurser är språkliga praktiker som konstituerar regler och ramar 

för hur individer tillåts och förväntas förhålla sig. Diskurser kan vara både större och påverka ett helt 

samhälle och mindre med en mer lokal påverkan. Gemensamt för diskurser, oavsett omfattning, är att 

de verkar både begränsande och möjliggörande för de individer som lever inom eller utanför dem. 

(Lenz Taguchi 2014, s. 18, 91; Simonsson & Markström 2013, s. 4). Utifrån intervjuerna har 

likabehandlingsplanens roll i det praktiska likabehandlingsarbetet framträtt. Ledet mellan läroplan, 

likabehandlingsplan och likabehandlingsarbete blir synligt i pedagogernas berättelser. Vi kommer att 

inleda vår analys med att reda ut hur relationen mellan likabehandlingsplanen och det praktiska 

likabehandlingsarbetet är med och konstruerar pedagogernas subjektspositioner.  

Pedagogernas subjektspositioner i relation till 

likabehandlingsarbetet  

Alla pedagoger utom en konstaterar att de ser en tydlig koppling mellan det praktiska 

likabehandlingsarbetet och dokumentet likabehandlingsplan. Den pedagog som inte ser en tydlig 

koppling vet inte om de hänger ihop. Pedagogen berättar att om likabehandlingsplanen revideras så 

sker detta utan pedagogens kännedom, planen hänger mest i hallen för föräldrarnas skull. De flesta 

pedagogerna förklarar att de ser likabehandlingsplanen och likabehandlingsarbetet som två sidor av 

samma mynt. Likabehandlingsplanen beskrivs som ett avgörande verktyg för det praktiska arbetet med 

likabehandling och för att kunna säkerställa att förskolans värdegrund implementeras och arbetas kring 

i praktiken tillsammans med barnen. En av pedagogerna förklarar att likabehandlingsplanen och 

likabehandlingsarbetet hänger ihop genom att planen talar om hur man som pedagog exempelvis ska 

hantera vissa situationer. Det är i likabehandlingsplanen som det står nedskrivet hur man som pedagog 

ska arbeta med likabehandling med både barnen och kollegorna. Flera pedagoger poängterar att 

likabehandlingsplanen först och främst är till för dem. En diskurs om att pedagogerna sätter ramarna 

och villkoren för likabehandlingsarbetet framträder: 
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Ja, alltså jag tänker ju att likabehandlingsplanen är ju ett dokument. Eeh, det är ju ingenting som 

kanske når ut till barnen. I alla fall inte våran likabehandlingsplan, utan den är ju för pedagogerna. 

För att snabbt kunna gå in och titta varför gör vi det här? Vad har vi för olika 

diskrimineringsgrunder? Hur kopplar vi dem till vår läroplan? Och hur tänker vi att vi ska jobba med 

dem i barngruppen. Den är liksom på något sätt en lathund för hur vi ska jobba. 

 

Vidare beskriver pedagogerna att likabehandlingsarbete handlar om hur man arbetar med innehållet i 

planen, planen är ett stöd för likabehandlingsarbetet. Flera pedagoger förklarar att 

likabehandlingsplanen är ett verktyg där de konkret ska beskriva hur de kommer att arbeta med 

diskrimineringsgrunderna i barngruppen. Det handlar om att verkställa vad som står i läroplanens 

värdegrund med hjälp av likabehandlingsplanen. En pedagog poängterar att det inte går att ha en 

likabehandlingsplan utan ett praktiskt värdegrundsarbete som underbygger planen: 

 

Eftersom att vi har det här verktyget då, funktionell kvalitet, när vi ska liksom skatta oss och jaa med 

det i våra planeringar och sånt så måste vi bryta ner det skriftliga till det praktiska liksom. ”Hur ska vi 

omsätta det här i praktiken?”, och vad står det egentligen. För läroplanen är ju, det är ju väldigt fint 

språk och så. 

 

Lenz Taguchi (2014, ss. 58-59) poängterar att makt kommer inifrån subjektet. Makten blir synlig och 

vidmakthålls genom handlingar. Detta innebär att makt är något som individer kan välja att utöva mot 

andra. Pedagogerna positionerar sig i en maktposition gentemot barnen genom att tala om 

likabehandlingsplanen som ett verktyg för deras ”vuxna” arbete. Bernauer och Carrette (2004, s. 23-

24, 26) beskriver, utifrån Foucault, att kunskap och makt är nära sammankopplat då den individ som 

anses inneha rätt kunskap inom ett specifikt sammanhang ges en överordnad position. Eftersom 

likabehandlingsarbetet ska konkretiseras i ett skriftligt dokument, en kunskap som de flesta barn i 

förskoleåldern inte besitter ännu, blir även detta ett medel som pedagogerna använder för att 

upprätthålla och stärka sin position som överordnade. Det faktum att likabehandlingsplanen ska vara 

ett skriftligt dokument talar tydligt om att det är pedagogerna som har det övergripande ansvaret för 

både likabehandlingsplanen och likabehandlingsarbetet. Maktrelationen mellan de vuxna pedagogerna 

och barnen är inte enbart till pedagogernas fördel. Relationen kan även försvåra ambitionen med att 

kunna göra barnen delaktiga och få utöva inflytande över likabehandlingsarbetet, vilket är en viktig 

aspekt för att hålla arbetet levande med barnen. I läroplanen för förskolan (Lpfö98 2016, s. 4) 

framhålls att barn främst förvärvar normer och etiska värden genom konkreta upplevelser. Detta 

hänger samman med uttalandet om att likabehandlingsplanen kräver ett praktiskt värdegrundsarbete 

för att den ska bli meningsfull. Trots detta tolkar vi att barnens möjligheter begränsas genom 

pedagogernas syn på likabehandlingsplanen som ett verktyg för deras arbete. Lenz Taguchi (2014, s. 

14, 94-95) förklarar att individen lär sig att vara ett subjekt i relation till både sina egna och andras 

föreställningar och förväntningar. Detta innebär att de positioner som finns att tillgå påverkas av 

andras subjektspositioneringar. I pedagogernas berättelser synliggörs att både barnen och pedagogerna 

blir till genom de handlingsmöjligheter och begränsningar som erbjuds inom ”likabehandlingsarbetes-

sammanhanget”. Pedagogerna poängterar att planen syftar till att beskriva hur de arbetar med 

likabehandling, inte hur de och barnen tillsammans arbetar med likabehandling. I sättet som 

pedagogerna väljer att prata om både likabehandlingsplanens roll i likabehandlingsarbetet och sin roll i 

att skriva en likabehandlingsplan visar det sig att pedagogerna positionerar sig som ansvariga för 

arbetet. De väljer att agera i enlighet med diskursens föreskrifter: 



18 

 

 

Vi har tolkat det, att det liksom handlar om väldigt många saker, och vi har tolkat de att, jaa vad kan 

man säga. Alltså det att vad betyder orden. Det ska inte bara vara ord. Utan vi har ju liksom satt oss 

ner ”vad betyder öppenhet”, ”vad betyder demokrati”. Kan man få in det eller kan man jobba med det 

med en 1-åring. Hur kan man göra det till exempel? Vi har också tittat på ”vad betyder solidaritet”. 

Nu finns ju kanske inte just det ordet med. Men liksom att man ser de här olika orden för vad de är 

liksom. 

 

Utifrån intervjuerna framgår att det finns ett visst tolkningsutrymme i läroplanens formuleringar som 

kan göra det praktiska likabehandlingsarbetet komplicerat. En pedagog säger att läroplanen kan tolkas 

på olika sätt baserat på den specifika pedagogens tidigare erfarenheter och utbildning. En annan 

pedagog berättar att förskollärare per automatik är mer insatta i likabehandlingsplanen. Pedagogen 

förklarar vidare att barnskötare och vikarier inte har så stor koll på vad som står i planen. En av 

pedagogerna berättar att det främst är arbetslagets förskollärare som tar upp diskussioner kring 

förskolans värdegrund, vilket pedagogen menar innebär att arbetslaget endast får tillgång till 

förskollärarens perspektiv. Pedagogen i fråga har inte vetskap om huruvida likabehandlingsplanen 

revideras och säger att om det sker så ansvarar någon annan för det. Utifrån pedagogernas berättelser 

ser vi hur språket får en stor betydelse för de handlingsmöjligheter och eventuella begränsningar som 

likabehandlingsarbetet kan medföra i praktiken. Språket konstruerar inte enbart barnens subjektivitet 

utan även pedagogernas. Enligt Bolander och Fejes (2015, s. 93, 96) är maktrelationerna mellan olika 

människor avgörande för vem som har rätt att uttrycka sig om vad. Det är på detta sätt som makt 

verkar uteslutande och inneslutande. Genom att pedagogerna lyfter fram olika utbildningsbakgrund 

som ett problem när det kommer till att kunna tolka läroplanens formuleringar och 

likabehandlingsplanen – och därigenom likabehandlingsarbetet – ser vi att deras språkande konstruerar 

kollegorna. Eftersom vi både positionerar oss själva och positioneras av andra i olika sammanhang 

(Lenz Taguchi 2014, s. 55, 74-75) påverkas med stor sannolikhet pedagogernas subjektiviteter av det 

faktum att de ”rangordnas” utifrån erfarenheter och utbildningsbakgrund. Att barnskötare och vikarier, 

enligt pedagogens berättelse, inte förväntas ha lika stor inblick i likabehandlingsplanens innehåll får 

oss att anta att de förmodligen utesluts från likabehandlingsarbetet: 

 

Det är mycket möjligt att den revideras. Men då är det ingenting som jag är inblandad i eller vet 

någonting om. 

 

Det faktum att en pedagog berättar att den årliga revideringen av likabehandlingsplanen genomförs 

utan dennes vetskap visar på en hierarkisk maktordning där inte alla pedagoger bjuds in i till 

diskussioner. Vår tolkning är att detta leder till att de pedagoger som utesluts ur arbetet med 

likabehandlingsplanen positioneras som obetydliga i likabehandlingsarbetet. Om inte all personal 

tillskrivs en lika viktig roll i likabehandlingsarbetet, hur ska då alla barn känna att de har en plats i 

likabehandlingsarbetet? 

Diskurser om delaktighet och inflytande 

Den ena diskursen som framträder är att delaktighet och inflytande i relation till likabehandlingsarbete 

lämpar sig bäst för de äldre barnen inom förskolan. Den andra diskursen synliggör att alla barn, 

oavsett ålder, bör erbjudas delaktighet och inflytande i likabehandlingsarbetet. I pedagogernas 
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berättelser framgår att det råder delade meningar om vad delaktighet innebär, delaktighet och 

inflytande tenderar dessutom att användas synonymt: 

 

Men delaktighet kan man ju tolka på många olika sätt. Delaktighet, för mig, det är att man deltar i 

någonting tillsammans med andra. Men andra kan ju tolka det som att, delaktighet, då har jag ju 

inflytande. Men då tycker jag att då använder man begreppet inflytande […]. Men delaktighet, för 

mig är det bara att man är en del i ett sammanhang. Det behöver inte nödvändigtvis vara inflytande 

för att man är delaktig [...]. För att om jag tänker delaktighet när jag arbetar med barnen, då kan jag ju 

nöja mig med delaktighet och inflytande ”ja men då har de delaktighet”, men de har inget inflytande. 

Reellt inflytande, de kan inte påverka sin egen situation. Men om jag nöjer mig med begreppet 

delaktighet, då behöver jag inte tänka längre än så. 

 

Vår förståelse av begreppen delaktighet och inflytande grundar sig i Arnérs (2006, s. 26) definitioner. 

Delaktighet i förskolan handlar om att vara med i ett sammanhang där andra redan har bestämt vad 

som gäller. Inflytande handlar inom förskolan om att få möjligheten att påverka sin tillvaro på ett 

märkbart sätt. Dolk (2013, ss. 32-33) poängterar att det inte räcker med att låta barnen få delta i olika 

sammanhang, barnen måste få vara aktiva i att påverka både ramar och normer inom 

förskoleverksamheten. 

Ett begränsande likabehandlingsarbete för de allra yngsta 

Inom denna diskurs framträder en bild av att pedagogerna är medvetna om att alla barn ska få vara 

delaktiga och erbjudas inflytande i verksamheten. Trots detta uttrycker pedagogerna svårigheter med 

att göra de allra yngsta barnen delaktiga och ge dem inflytande. En förutsättning för att ge barnen 

inflytande är det verbala språket: 

 

[…] alltså typ för 1-åringarna, det blir ju inget verbalt liksom så. Eller det blir ju mer en monolog 

istället för en dialog. Och ja mänskliga rättigheter, alltså vi pratar ju mer om, mer smått om det. Att 

de som personer har en rättighet. Vi pratar ju inte i det stora hela med de här minsta […]. De äldre 

barnen som har språket, där kommer det ju upp diskussioner. Nu har jag inget exempel så, men det 

kan ju vara att man sitter och äter och så kommer det upp en fråga om att någon inte ser ut som de 

gör. Då blir det ju automatiskt att man pratar om det och säger att alla ser olika ut och att det blir så. 

 

Flera av pedagogerna berättar att de inte aktivt arbetar med att ge de yngsta barnen inflytande, utan 

menar att barnen kommer att få påverka sin vardag när de blir äldre. Gällande att göra barnen 

delaktiga och få utöva inflytande i likabehandlingsarbetet blir det tydligt att pedagogerna fokuserar på 

svårigheterna i arbetet med de yngsta barnen. Pedagogerna legitimiserar att skjuta upp arbetet tills 

barnen blivit äldre med argumentet att det inte finns tillräckligt med stödmaterial för att kunna göra 

barnen delaktiga. Att barnens ålder ses som en brist i likabehandlingsarbetet blir synligt då flera 

pedagoger uttrycker att barnens outvecklade verbala språk försvårar arbetet med likabehandling 

tillsammans med barnen. Flera pedagoger poängterade att barnen erbjuds inflytande i verksamheten 

inom vissa ramar. De menar att inflytande inte handlar om att barn ska ha inflytande i varenda detalj i 

förskoleverksamheten, utan snarare inom begränsade delar. Samtliga pedagoger hävdar att de håller 

likabehandlingsarbetet levande i verksamheten, en ställer sig dock frågande till hur mycket barnen 

egentligen förstår av det som sägs och menar att trots ett aktivt arbete kan de inte svara för hur mycket 

barnen faktiskt uppfattar.  
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Makt är något en individ ges eller tar. Den skapas och upprätthålls genom människors handlingar och 

tron på vad som är rätt och riktigt (Lenz Taguchi 2014, ss. 137-138; Olssen 2006, s. 19). Pedagogernas 

berättelser av vad inflytande och delaktighet kan vara i praktiken visar på att de utövar makt gentemot 

barnen baserat på barnens ålder och språkliga förmågor. Pedagogerna tar makten genom att de skapar 

ramar för vad likabehandlingsarbete är och kan vara i praktiken utifrån vad de anser passande. Barnens 

bidrag till arbetet med likabehandling åsidosätts till förmån för pedagogernas barnperspektiv genom 

uttalanden om att barnen självklart ska få utöva inflytande, men bara där pedagogerna tillåter dem. 

Bernauer och Carrette (2004, ss. 23-24) förtydligar att makt är en social kvalitet som bidrar till att 

skapa hierarkiska relationer. Genom att pedagogerna påtalar barnens outvecklade verbala språk som en 

brist som försvårar barnens möjligheter till inflytande ser vi hur de bygger upp en hierarkisk 

maktordning där de yngsta barnen placeras längst ner. Då pedagogerna säger att inflytande är något 

barnen kommer få när de blir äldre upprätthåller de denna maktassymmetri genom att barnen konstant 

positioneras under de vuxna:  

 

Vi är ju inte ens överens om vad reellt inflytande, alltså vad är det? Vad är inflytande och delaktighet 

för en 1-åring, en 2-åring, en 5-åring liksom så. Ska de bestämma allt eller inte?  

 

Vi ser tydligt hur pedagogernas användande av språket konstruerar en bild av att de yngre barnen är 

oförmögna att kommunicera sina tankar och idéer. Eftersom de handlingsmöjligheter och 

begränsningar som individen har att tillgå påverkas av diskurserna innebär detta att barnens 

subjektivitet förminskas. Den feministiska poststrukturalismen menar att individen blir till ett aktivt 

handlande och väljande subjekt parallellt med att individen är ett objekt inför diskursernas innebörder. 

Vi menar att detta, för barnens del, innebär att pedagogernas synsätt på vad delaktighet och inflytande 

i praktiken innebär positionerar de yngsta barnen som ofullständiga barn. Den feministiska 

poststrukturalismen poängterar subjektets agentskap vilket ger en möjlighet att göra motstånd mot 

diskurser. Eftersom de yngsta barnen positioneras som objekt snarare än subjekt i denna diskurs tas 

deras agentskap ifrån dem (Lenz Taguchi 2014, s. 18-19, 63, 75, 103). 

Flera pedagoger lyfter problematiken med att arbeta med de demokratiska värderingar och mänskliga 

rättigheter som skrivs fram i läroplanens värdegrund tillsammans med de yngsta barnen. Det anses 

vara enklare att samtala med äldre barn kring exempelvis deras rättigheter och skyldigheter eftersom 

barnen kan ställa utvecklande följdfrågor. Pedagogerna förklarar att arbetet med de yngre barnen 

gällande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter handlar om att öva på att säga stopp och 

att be om ursäkt till kompisarna. Några pedagoger berättar att de samtalar med barnen kring normer 

och värden först när barnen fyllt 2 år, alternativt när barnen har ett utvecklat verbalt språk. En pedagog 

ställer sig frågande till hur man kan arbeta med 1-åringar med frågor av denna karaktär. Trots detta är 

många pedagoger överens om att diskrimineringsgrunderna behöver arbetas med tillsammans med 

barnen. En pedagog berättar att likabehandlingsarbete handlar om att barnen ska ”stöta ihop” med de 

olika diskrimineringsgrunderna någon gång under sin förskoletid. Pedagogen berättar att de har 

genomfört aktiviteter där barnen bland annat fått måla med ögonbindel för att få känna på hur det är att 

vara synskadad. Gällande att bedriva verksamheten under demokratiska former är flera pedagoger 

överens om att det handlar om att låta barnen rösta och välja. 

Det är maktrelationerna mellan olika individer som avgör vem som har rätt att uttrycka sig om vad 

inom olika sammanhang. Utifrån intervjuerna framgår tydligt att det är pedagogerna som bestämmer 

när barnen får uttrycka sig och om vad. Pedagogerna sätter med andra ord även ramarna för barnens 
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möjligheter att uttrycka sig inom denna diskurs (Bolander & Fejes 2015, s. 96). Trots att pedagogerna 

anser att barnen behöver få vara en del av diskussionerna kring diskrimineringsgrunderna, och 

därigenom likabehandlingsarbetet, begränsas barnens möjligheter att få komma med egna förslag på 

hur man kan arbeta med normer och värden i förskoleverksamheten till förutbestämda aktiviteter. Lenz 

Taguchi (2014, s. 14, 173) skriver, utifrån Davies (2000), att det inte enbart är vuxna som har 

agentskap. Barn har också möjligheten att ta kommandot över sina egna liv. Detta innebär att barn 

måste få vara med och skapa nya diskurser samt ges möjlighet att göra motstånd mot rådande 

diskurser. Då pedagogerna poängterar att likabehandlingsarbetet lämpar sig bäst under 

vuxenkontrollerade former trängs barnens agentskap återigen undan. Paradoxen med dominerande 

diskurser och dess normerande funktioner är att de som påverkas av diskursernas regleringar samtidigt 

är med och upprätthåller dessa. Inom denna diskurs innebär detta att barnen blir till och lär sig att vara 

på ett specifikt sätt i relation till pedagogernas föreställningar och förväntningar. Vi menar att de 

vuxna pedagogerna efterfrågar barnens åsikter under kontrollerade former vilket barnen förmodligen 

anpassat sig efter. Barnen delar med sig av sina tankar och åsikter när pedagogerna ber om dem. Vi 

ställer oss undrande till om detta verkligen kan klassas som reellt inflytande? 

Ett tillåtande likabehandlingsarbete där allas åsikter värderas 

Inom denna diskurs lyfter pedagogerna att alla barn, oavsett ålder, ska erbjudas möjlighet till 

delaktighet och inflytande över sin vardag. Pedagogerna menar att det handlar om att bryta ner 

likabehandlingsarbetet till barnens nivå så att det blir begripligt för alla barn. Pedagogens roll är att 

vara tydlig i sina förklaringar och anpassa dessa så att varje enskilt barn ska få en chans att utöva 

inflytande:  

 

Sen så kan vi visa på deras inflytande och delaktighet utifrån att de får vara med till exempel och 

säga, ja men vi visar kort på tre olika parker, de röstar ”vilken park vill du gå till?”, så. Men sen 

tycker jag att det handlar om så mycket mer än att rösta, alltså så. Utan man måste se att man, man 

ska ha ett reellt inflytande i praktiken. Men med de yngsta barnen tycker jag att det är svårt för att det 

är så väldigt, eller det är inte svårt, vi följer dem ju hela tiden. Men att synliggöra, förklara vad man 

verkligen gör kan jag tycka är en utmaning, liksom så. 

 

I den begränsande diskursen som beskrivits ovan framgick att pedagogerna fokuserade på 

svårigheterna med att hålla likabehandlingsarbetet levande med barnen i vardagen. Inom denna diskurs 

ser vi att pedagogerna arbetar aktivt med att erbjuda alla barn delaktighet och inflytande i hela 

verksamheten. Till sin hjälp har de mängder av stödmaterial. Beskrivningarna av hur stödmaterialet 

kan användas som ett sätt att göra barnen delaktiga och få utöva inflytande tolkar vi som en 

motdiskurs mot föregående diskurs. Lenz Taguchi (2014, s. 100, 102) skriver att en motdiskurs är en 

diskurs som uppstår genom ett motstånd mot en rådande diskurs. Ett uttryck för att denna diskurs 

agerar motdiskurs mot den begränsande är främst på grund av att pedagogerna arbetar aktivt med att 

inkludera alla barn i likabehandlingsarbetet, redan när barnen börjar på förskolan. Samtliga pedagoger 

i studien är överens om att det behövs stödmaterial i arbetet med de yngre barnen. De berättar att det 

finns gott om material att använda sig av så som känslokort, handdockor, böcker och bilder. Med hjälp 

av detta material kan barnen få visa vad de tycker och vill. Några av pedagogerna berättar att de 

arbetar med kompismassage som ett redskap i det praktiska arbetet med demokratiska värderingar och 

mänskliga rättigheter:  
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Jag tycker så här, vi försökte ha ganska mycket kompismassage på just, hos oss de yngsta barnen där. 

För de är ju såhär, studier har visat att gör man, alltså masserar man en kompis eller kramar en 

kompis så är det svårare att slå den kompisen senare. Så att det är ju ett arbetssätt kanske för att få, 

eller att man ska arbeta lite med likabehandling så. 

 

Några pedagoger berättar att de arbetar med dockteater eller forumspel som verktyg för att lära barnen 

att hantera situationer och träna på att finna egna lösningar. Ett annat verktyg som flera pedagoger 

nämner är kompissolen. Kompissolen gör barnen och pedagogerna tillsammans där barnen får vara 

med och formulera gemensamma regler för barngruppen. En pedagog poängterar att barnen värnar 

mer om lösningarna om de får vara med och förhandla fram dessa. På detta sätt får pedagogerna även 

tillgång till barnens tankar och åsikter. Att få skapa gemensamma regler tillsammans är en del av 

likabehandlingsarbetet eftersom barnen får öva på att kommunicera med och respektera varandra. 

Flera pedagoger uttrycker att barnen måste vara delaktiga i likabehandlingsarbetet för att det ska 

fungera i praktiken. För att återkoppla till termen motdiskurser (Lenz Taguchi 2014, s. 100, 102) är vår 

tolkning att beskrivningarna av hur pedagogerna ger barnen inflytande och delaktighet inom den 

tillåtande diskursen riskerar att bli lika normerande som inom den begränsande diskursen. Vi tänker att 

pedagogernas uttalanden om svårigheter i arbetet med de allra yngsta barnen förmodligen grundar sig 

på deras konkreta upplevelser av svårigheter i praktiken. Vi menar att det finns en risk med att 

likabehandlingsarbetet kopplas till specifikt stödmaterial och specifika situationer inom den tillåtande 

diskursen. Det är fortfarande pedagogerna som sätter ramarna för likabehandlingsarbetet. Detta kan 

leda till att likabehandlingsarbetet blir begränsat och inte hålls levande i hela verksamheten utan enbart 

i utvalda (och planerade) situationer.  

Pedagogerna berättar att för att kunna ge de allra yngsta barnen reellt inflytande blir pedagogens 

uppgift att observera vad barnen gör eftersom de inte har ett utvecklat verbalt språk. En pedagog 

poängterar att det är viktigt att inflytande är något som barnen faktiskt har och inte endast något som 

pedagogerna tror att de har. Inom denna diskurs ser vi att pedagogerna arbetar aktivt med att dela 

makten mellan dem och barnen. Bolander och Fejes (2015, s. 96) förklarar att den som besitter makten 

kan behålla sin maktposition genom att hålla sig inom ramarna för vad som anses rätt och riktigt inom 

diskursen. Vanligtvis har vuxna pedagoger haft en överordnad maktposition gentemot barn inom 

förskolan. Dolk (2013, s. 26-27) framhåller, utifrån Foucault, att makt inte behöver vara förtryckande 

och uteslutande. Vi tolkar pedagogernas ambitioner att säkerställa att barnen ges möjlighet att påverka 

sin tillvaro som ett uttryck för ett maktutjämnande. 

Pedagogerna ger olika förslag på hur de kan ta reda på barnens tankar, idéer och åsikter. För att barnen 

ska få möjlighet att dela med sig av dessa använder sig flera pedagoger av barnintervjuer. En av 

pedagogerna poängterar att de främst intervjuar barn från 2,5 år och uppåt beroende på barnens 

språkliga förmågor. Pedagogen berättar att trots att barnen kan uttrycka sig verbalt kan svaren ibland 

upplevas som ”god dag yxskaft”. Pedagogen förklarar vidare att detta går att komma runt genom att 

ställa följdfrågor. Ett annat sätt kan vara att använda befintliga resurser exempelvis genom att låta 

vårdnadshavarna intervjua sina barn gällande barnets trivsel i förskolemiljön. Bolander och Fejes 

(2015, s. 96) förklarar, utifrån Foucault, att makt är en del i hur olika subjekt positioneras och 

positionerar sig i relation till varandra. Genom att pedagogerna använder sig av olika 

kommunikationsmedel kan detta tolkas som ett sätt att jämna ut maktassymmetrin mellan pedagog och 

barn. Genom att alla parter hjälps åt ökar möjligheterna för barnen att kunna få ett reellt inflytande. På 

detta sätt visar även pedagogerna att barnens åsikter, tankar och idéer är värdefulla. Pedagogerna 

förklarar vidare att olika åldrar kräver olika arbetssätt. Deras roll är att anpassa allt arbete, och därmed 
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även likabehandlingsarbetet, till barnen. Denna diskurs präglas av ett synsätt där barnen tillåts att 

prova sig fram i både sitt kommunicerande och att hitta egna lösningar på exempelvis olika problem 

som uppkommer i förskolevardagen. Det är viktigt att låta barnen få resonera med både varandra och 

pedagogerna. Lenz Taguchi (2014, s. 75, 81, 94-95) beskriver att subjektet påverkar och påverkas av 

diskursernas innebörder och betydelser som subjektet är en del av. Subjektiviteten är ständigt 

föränderlig eftersom individen inte är ett förutbestämt subjekt utan alltid kan omskapas. I denna 

tillåtande diskurs blir det synligt att pedagogerna har skapat en omgivning som gör det möjligt för alla 

barn att bli till i olika sammanhang utifrån sina förmågor och förutsättningar.  

Nordin- Hultman (2004, ss. 167-170) förklarar att den process där subjektet blir till kan ses som 

dubbel eftersom individen konstituerar sig själv som ett subjekt samtidigt som denne konstitueras av 

omgivningen. Inom denna process tillskrivs subjektet en aktiv roll i att skapa, upprätthålla och 

förändra diskurser. Genom att pedagogerna pratar om att anpassa likabehandlingsarbetet utifrån alla 

barn bjuds varje barn in att få påverka arbetet. Att varje barn har ett agentskap framträder utifrån 

pedagogernas förklaringar om hur de praktiskt arbetar tillsammans med barnen. Lenz Taguchi (2014, 

s. 173) förklarar att erkännandet av barns agentskap ger barnen möjlighet att göra motstånd mot 

rådande diskurser. Detta kan ytterligare vara ett led i pedagogernas försök att lösa upp 

maktassymmetrin mellan dem och barnen. Barnens tankar, åsikter och idéer ses som värdefulla inom 

diskursen. 

Några av pedagogerna uttrycker att begreppet inflytande behöver breddas då det inte enbart handlar 

om att barnen ska få välja fritt mellan dagens aktiviteter. De menar att delaktighet och inflytande 

handlar om att barnen ska få vara med och bestämma över sin egen tid på förskolan. En viktig aspekt i 

arbetet med att ge barnen inflytande och att få välja själva är att medvetandegöra barnen om att man 

faktiskt har fått bestämma själv genom att pedagogen påtalar detta. Syftet med detta är att barnen ska 

få en ökad förståelse för att de har rätt att påverka sin tid på förskolan. Eftersom de 

subjektspositioneringar som barnen erbjuds inom denna diskurs är producerade av flera verksamma 

diskurser och maktfördelning (Bernauer & Carrette 2004, s. 12) innebär detta att barnen direkt 

påverkas av det faktum att de tillskrivs agentskap. Barnen både positionerar sig och positioneras 

utifrån de positioner som pedagogerna och förskolemiljön erbjuder dem. På detta sätt blir barnen 

fullständiga barn med agentskap inom diskursen. Pedagogerna berättar att deras roll i arbetet med att 

göra barnen delaktiga och få inflytande är att möjliggöra detta. Pedagogens ansvar är att fördela 

inflytandet så att alla barn får ta plats; både mellan vuxen och barn, och mellan barn och barn.  

I arbetet med barnen poängterar pedagogerna att trots att alla barn är olika har alla samma rättigheter 

och bör bemötas med respekt. Alla barns åsikter har lika högt värde, oavsett ålder. Pedagogerna 

förklarar att deras uppgift är att stärka varje barn i att våga göra sin röst hörd. Ett sätt att arbeta med 

likabehandling tillsammans med barnen är att låta dem leda egna samlingar: 

 

Och det är också lite likabehandling, att alla ska få leda samlingen. Men alla leder ju inte på samma 

sätt. De som är 3 år i samlingen kan ju inte leda som en 6-åring. Men att alla lyssnar, alla har respekt, 

alla liksom. Respekt är ju också ett sånt ord som finns. Att om nu hon som är 3 år, det kanske tar lite 

längre tid, hon kanske inte har samma, vi kanske inte förstår vad hon säger alltid men det är ändå 

viktigt att nu lyssnar vi på henne. 

 

Några av pedagogerna poängterar att grunden för att arbeta med demokratiska värderingar och 

mänskliga rättigheter i förskolan är att bedriva verksamheten under demokratiska former. Detta 
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förutsätter ett samspel med barnen anpassat utifrån barnens ålder. Flera pedagoger menar att när man 

arbetar med demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter tillsammans med barn handlar det om 

att lära dem att alla har lika värde, oavsett behov och förutsättningar. Det handlar om respekt för både 

sig själv och andra, och om att visa öppenhet för varandras åsikter: 

 

Och då är det ju viktigt att man säger att inget rätt och inget fel och det finns ingen… Om någon 

säger nånting som känns lite roligt, det är liksom inget att skratta åt någon i det här läget. Utan man 

”nu är det diskussion och inget rätt och inget fel”. Och man kan tycka, man kan tycka vad man vill. 

Fast det viktigaste är att man tycker olika liksom, eller man kan tycka lika, olika och så jämför man 

då. 

 

Flera pedagoger poängterar att med rättigheter kommer skyldigheter. En stor del av 

likabehandlingsarbetet går ut på att få barngruppen att fungera tillsammans samtidigt som man ser till 

varje individ. En viktig aspekt är att skapa gruppkonstellationer där barnen får syn på att deras 

olikheter kan fungera tillsammans. Det handlar om att visa barnen att det går att vara överens om att 

man är oense och att kunna kompromissa för att hitta gemensamma lösningar. Målet är att låta barnen 

äga lösningarna så småningom. Här ser vi återigen att pedagogerna visar på en medvetenhet kring 

makt som en social kvalitet (Bernauer & Carrette 2004, ss. 23-24). Eftersom makt byggs upp och 

fördelas genom olika subjekts handlingar (Lenz Taguchi 2014, ss. 58-59) ser vi hur pedagogerna inom 

denna diskurs handlar för att fördela makten mellan dem och barnen. Genom att pedagogerna visar 

barnen att deras åsikter är värdefulla och att alla är en del av gemenskapen förmedlar pedagogerna till 

barnen vad det innebär att i praktiken bedriva verksamheten under demokratiska former. Pedagogerna 

lägger fokus på att stärka barnen som individer inom gruppen genom att aktivt arbeta med att stärka 

barnens medvetenhet kring människors rättigheter och lika värde. Barnen ses inom denna diskurs som 

fullständiga och kompetenta, oavsett ålder och förutsättningar.  

Som framgått av pedagogernas berättelser påverkas deras sätt att utforma det praktiska 

likabehandlingsarbetet tillsammans med barnen utifrån läroplanens riktlinjer gällande 

värdegrundsarbete. Att hålla värdegrunden levande i arbetet med barnen blir utifrån resultatet en fråga 

om pedagogernas förhållningssätt gentemot barns rätt till delaktighet och inflytande samt 

pedagogernas möjligheter att involvera barnen. I följande diskussion kopplas studiens resultat samt 

analys till tidigare forskning om delaktighet, inflytande, demokrati, likabehandlingsarbete och 

värdegrundsarbete i både förskola och skola. 

Diskussion  

Sammanfattning av resultat och analys utifrån 

studiens frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger inom förskolan talar om likabehandlingsarbete 

och vilken roll barnen får i likabehandlingsarbetet. För att kunna ta reda på detta har vi intervjuat 

pedagogerna om hur de talar om det praktiska likabehandlingsarbetet. Resultatet visar att samtliga 

pedagoger arbetar aktivt med att göra likabehandlingsarbetet levande i verksamheten tillsammans med 
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barnen. En av pedagogerna problematiserar dock att det är svårt att veta hur mycket barnen uppfattar 

av arbetet med demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Att barnen får vara delaktiga och 

utöva inflytande i likabehandlingsarbetet, men även hela förskoleverksamheten, har visat sig vara ett 

viktigt element för att kunna hålla likabehandlingsarbetet levande tillsammans med barnen. För att 

detta ska vara genomförbart i praktiken måste barnen få kommunicera sina tankar, idéer och åsikter. 

Det råder delade meningar kring om ett utvecklat verbalt språk är ett kriterium för detta eller ej. 

Pedagogerna använder sig av olika typer av stödmaterial för att kunna tillgodose att barnen, oavsett 

ålder, kan uttrycka sig.  

Gällande hur barnen görs delaktiga i likabehandlingsarbetet i praktiken visar resultatet på två olika 

diskurser, en som begränsar barnens delaktighet och inflytande och en som värdesätter barnens 

påverkan. Flera pedagoger påtalar svårigheterna med att låta de allra yngsta barnens röster bli hörda i 

likabehandlingsarbetet, detta beror på barnens ålder samt outvecklade språkliga förmågor. De 

pedagoger som värdesätter barnens delaktighet och inflytande berättar att de arbetar aktivt med att 

erbjuda alla barn olika uttrycksformer och arenor att uttrycka sig på så att barnen kan få ett reellt 

inflytande.  

Pedagogerna anser sig verkställa läroplanens mål gällande likabehandlingsarbete med barnen genom 

att skriva en likabehandlingsplan med utförliga beskrivningar kring hur de arbetar med exempelvis 

diskrimineringsgrunderna. Planen ses som ett verktyg för att pedagogerna ska kunna säkerställa att de 

verkställer vad som står i läroplanens värdegrund med hjälp av likabehandlingsplanen.  

Pedagogernas subjektspositioner i relation till likabehandlingsarbetet 

Inför denna studie hade vi en uppfattning om att det praktiska likabehandlingsarbetet riskerar att 

likställas med framställandet av likabehandlingsplanen. Med anledning av detta ville vi ta reda på hur 

pedagoger arbetar med de demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som planerna grundar 

sig på i verksamheten tillsammans med barnen. Pedagogerna använder likabehandlingsplanerna som 

ett verktyg för att beskriva hur arbetet med diskrimineringsgrunderna ska ske i barngruppen. Detta 

förespråkas i läroplanen (Lpfö98 2016, s. 16) där det framgår att syftet med likabehandlingsplanen är 

att förebygga och förhindra alla typer av diskriminering och kränkande behandling. I DO:s 

stödmaterial (DO 2015, s. 10, 14-15) beskrivs att varje förskolas likabehandlingsarbete bör utgå från 

den specifika verksamhetens behov. Syftet med detta är att de mål som formuleras i 

likabehandlingsplanen måste vara genomförbara i praktiken. Vidare står det att man som pedagog 

måste säkerställa att målen i planen är något man arbetar med i samtliga dagliga aktiviteter. 

Pedagogerna berättar att likabehandlingsplanen används som en lathund för att synliggöra hur och att 

de arbetar med att implementera förskolans värdegrund tillsammans med barnen i det praktiska 

arbetet. Utifrån resultatet kan vi konstatera att pedagogerna inte likställer dokumentet 

likabehandlingsplan med det likabehandlingsarbete som sker tillsammans med barnen i vardagen.  

Arnér (2006, ss. 22-23) skriver att styrdokumentens skrivningar om värdegrunden kan tolkas som fasta 

och icke förhandlingsbara. I vårt resultat framgår att det finns ett tolkningsutrymme i läroplanens 

formuleringar, till viss del baserat på pedagogernas olika utbildningsbakgrund och erfarenheter. Som 

vi konstaterat i analysen ser vi att pedagogerna positionerar varandra och sig själva som antingen 

ansvariga för likabehandlingsarbetet eller ej. Genom att särskilja sin egen utbildningsbakgrund och 

erfarenheter från kollegornas skapar pedagogerna maktrelationer mellan varandra. Att pedagogerna 

tillskrivs olika förväntningar på hur involverad man som pedagog ska vara i likabehandlingsarbetet 

menar vi kan vara en anledning till att pedagogerna upplever att tolkningsutrymmet försvårar det 

praktiska likabehandlingsarbetet. Utifrån DO:s stödmaterial (DO 2015, s. 12) står det vidare att 



26 

 

förskolans praktiska likabehandlingsarbete kräver ett gemensamt förhållningssätt eftersom arbetet bör 

grundas i Skollagen, läroplanens värdegrund och diskrimineringslagen. Att arbeta med 

likabehandlingsarbete i praktiken ställer höga krav på gemensamma diskussioner och reflektioner. Det 

faktum att personal med olika utbildning och erfarenheter är verksamma inom förskolan som 

verksamhet gör det extra viktigt att pedagogerna kan få en samsyn kring likabehandling och 

värdegrundsfrågor. För att nå en samsyn krävs diskussioner kring begreppens betydelse så att dessa 

kan bli hanterbara och förståeliga i det dagliga likabehandlingsarbetet. 

Ett begränsande likabehandlingsarbete för de allra yngsta  

I Skollagens 1 kap. 4 § (SFS 2010:800) tydliggörs att en grundläggande uppgift inom det svenska 

skolväsendet är att förankra respekt för de mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar som 

vårt samhälle vilar på. Förskolans läroplan (Lpfö98 2016, s. 4) tar i värdegrunden upp att 

verksamheten ska bedrivas under demokratiska former. För att detta ska bli genomförbart måste 

barnens åsikter ges utrymme i verksamheten. Detta innebär att barnen måste erbjudas delaktighet och 

inflytande, något vi ser en avsaknad av inom den begränsande diskursen där pedagogerna hävdar att 

det verbala språket är avgörande för att barnen ska kunna påverka sin tillvaro. Thulin och Jonsson 

(2014) lyfter vikten av att pedagoger faktiskt lyssnar på barnens svar när de kommunicerar, om inte så 

riskerar barnens perspektiv att gå förlorat. Utifrån vår studies resultat framgår att pedagogerna anser 

att likabehandlingsarbete är något barnen får vara delaktiga i och få inflytande över under 

vuxenkontrollerade former. Detta innebär att barnens synpunkter till viss del förbises, med andra ord 

förminskas barnens agentskap. Leinonen, Brotherus och Venninen (2014) förklarar att delaktighet 

inom förskolan bidrar till att barnen får utöva sina demokratiska rättigheter genom att de får öva på att 

dela med sig av sina tankar och åsikter. Dock har de i sin studie, precis som vi, fått syn på att 

pedagoger tolkar delaktighet på olika sätt. Thulin och Jonsson (2014) skriver att både barn och vuxnas 

åsikter behöver synliggöras i verksamheten för att man ska kunna hävda att verksamheten bedrivs 

under demokratiska former. Jonsson (2016) forsätter vidare och beskriver att en demokratisk 

verksamhet måste präglas av ett samspel mellan barn och pedagog. I resultatet framgår att 

pedagogerna åsidosätter barnens bidrag till likabehandlingsarbetet till förmån för sitt eget, en avsaknad 

av samspel framträder här. Detta synliggörs genom uttalanden om att barnen enbart får inflytande i de 

delar där pedagogerna tillåter dem. Inom denna diskurs sätter pedagogerna inte endast ramarna för när 

barnen får uttala sig och om vad, de sätter även ramarna för att barnen får uttrycka sig genom att 

begränsa barnens inflytande till förutbestämda aktiviteter. Vi ställer oss frågande till om man verkligen 

kan hävda att likabehandlingsarbetet görs levande tillsammans med barnen om det enbart initieras av 

pedagogerna? 

I DO:s stödmaterial (DO 2015, s. 16, 19) står det att likabehandlingsplanens roll är att vara en hjälp i 

att strukturera ett kontinuerligt likabehandlingsarbete. För att likabehandlingsarbetet ska kunna 

förankras i barngruppen är delaktighet en viktig ingrediens. Melin (2013, s. 10, 18) skriver om social 

delaktighet och att denna påverkas av hur vuxna väljer att inkludera barnen. Inom den begränsande 

diskursen blir det märkbart att pedagogerna väljer att åsidosätta de yngsta barnens delaktighet och 

möjligheter att få inflytande genom att påtala att inflytande över sin egen vardag är något man får när 

man blir äldre. Resultatet visar att pedagogerna anser att inflytande är något som barn ska erbjudas 

inom vissa ramar. Detta ger oss ett intryck av att ramarna sätts utifrån vad pedagogerna anser lämpligt, 

utifrån sina egna intressen, att barnen kan få tycka till om och påverka. Vi ställer oss frågande till hur 

pedagogernas förhållningssätt kan få konsekvenser för barnens aktörskap genom att barnens åsikter 

värderas olika baserat på ålder och språkliga förmågor. Lenz Taguchi (2014, ss. 137-138) och Olssen 

(2006, s. 19) förklarar att makt produceras och upprätthålls genom bland annat individers handlingar. 
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Utifrån pedagogernas handlande för att möjliggöra de yngsta barnens delaktighet och inflytande ser vi 

att pedagogerna grundar sitt maktutövande gentemot barnen genom att inte erbjuda dem detta.     

Utifrån resultatet har vi i den begränsande diskursen fått syn på vad Thornberg och Elvstrand (2012) 

kallar för ”naïve trust”. De yngsta barnen i pedagogernas berättelser positioneras som mindre kunniga 

än de vuxna pedagogerna genom att barnens egna perspektiv helt enkelt inte ens efterfrågas. Genom 

att pedagogerna inte uppmuntrar barnen att dela med sig av sina synpunkter utifrån de förutsättningar 

de har förminskas barnens aktörskap. Lindgren (2002, s. 46) förklarar att barns möjligheter till 

aktörskap får konsekvenser för barnens demokratiska delaktighet när värdegrundsarbetet hamnar i 

bakgrunden. Eftersom barnen måste göras delaktiga i arbetet med värdegrunden för att 

likabehandlingsarbetet ska kunna förankras hos både barn och pedagoger ser vi att pedagogerna i 

denna diskurs går miste om den viktigaste aspekten i att hålla likabehandlingsarbetet levande i 

vardagen tillsammans med barnen, nämligen barnen. 

Ett tillåtande likabehandlingsarbete där allas åsikter värderas 

Tholander (2005) har studerat inflytande och demokrati i ett skolsammanhang och förklarar att 

elevernas rättigheter begränsas av både lärare och andra elever. I vår studie kan vi se att pedagogerna 

arbetar med att medvetandegöra barnen om deras rättigheter och skyldigheter gentemot varandra som 

ett led i att förankra de grundläggande värderingar och rättigheter som förskolan ska vila på. 

Tholander (2005) fortsätter vidare och förklarar att det är lärarens uppgift att levandegöra elevernas 

demokratiska rättigheter i vardagen. Det handlar om att skapa demokrati tillsammans vilket vi ser att 

pedagogerna i den tillåtande diskursen gör genom att ge barnen olika möjligheter att kommunicera 

sina tankar och åsikter. Likabehandling i förskolan handlar enligt DO:s stödmaterial (DO 2015, s. 9) 

om barns mänskliga rättigheter och om att applicera Barnkonventionen i praktiken. Arnér (2006, s. 23) 

förtydligar att kontinuerlig kommunikation kring demokrati- och värdegrundsfrågor mellan barn och 

pedagoger krävs för att uppnå demokrati i förskolan, något vi ser att pedagogerna arbetar aktivt med 

genom att anpassa sitt samspel utifrån barnens ålder. Att pedagogerna är måna om att barnens röster 

ska bli hörda framgår genom deras berättelser om mängder av stödmaterial för att få fatt i barnens 

synpunkter. Bolander och Fejes (2015, s. 96) skriver, utifrån Foucault, att makt spelar en viktig roll i 

hur olika subjekt tillåts positionera sig i förhållande till varandra. Vi ser att pedagogerna i studien 

fördelar makten från sig själva till barnen genom att använda sig av olika kommunikationsmedel för 

att göra barnens reella inflytande möjligt. Lindgren (2002, s. 41) poängterar att yttrandefrihet är lika 

viktig som gemensamma värderingar i att möjliggöra demokrati i praktiken. Pedagogerna i vår studie 

lyfter att deras uppgift är att stärka varje barn så att de vågar göra sina röster hörda. Det handlar om ett 

förhållningssätt som förmedlar att allas åsikter är lika mycket värda oavsett ålder.  

Dolk (2013, s. 32-33, 178) förklarar att demokrati handlar om delaktighet. Författaren förklarar vidare, 

utifrån Biesta, att demokrati innebär att alla ska inkluderas i styret. Vår uppfattning är att demokrati 

och delaktighet hänger ihop på grund av att demokrati handlar om gemensamma överenskommelser. 

Utifrån resultatet ser vi hur pedagogerna erbjuder barnen delaktighet, men även reellt inflytande, i 

arbetet med likabehandling. Pedagogerna skapar demokrati tillsammas med barnen genom att 

exempelvis bjuda in barnen till att göra en kompissol där barnen får skapa gemensamma regler för 

hela barngruppen. Att låta barnen få komma med förslag på lösningar i olika dramatiserade konflikter 

är ett annat sätt de skapar demokrati på. 

Inom den tillåtande diskursen framträder en bild av att barnen har vad Thornberg och Elvstrand (2012) 

kallar ”grounded trust” vilket skapas genom att barnen erbjuds delaktighet i beslutsfattande och att 

pedagogerna ger barnen rättvisa förhandlingar där deras synpunkter tas i beaktning. Eftersom makt 
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skapas och fördelas genom individers handlingar (Lenz Taguchi 2014, ss. 58-59) innebär detta att 

pedagogerna, som ju är i en överordnad position, kan dela makten mellan sig och barnen. Ett sätt att 

göra detta på är att bedriva verksamheten under demokratiska former, något vi ser att pedagogerna gör 

genom att förklara att pedagogens roll är att bryta ner likabehandlingsarbetet så att det blir förståeligt 

för alla barn oavsett ålder och förutsättningar. Det handlar om att möjliggöra ett reellt inflytande, här 

ställs krav på att pedagogen är tydlig i sina förklaringar. Pedagogerna visar på detta sätt att barnens 

tankar, idéer och åsikter är viktiga för dem och hela verksamheten.  

Avslutande diskussion 

Thornberg och Oğuz (2013) har i sin studie kommit fram till att lärarna ser det som sin uppgift att 

föregå med gott exempel i vardagen gällande hur man ska uppföra sig i sociala situationer samt 

behandla andra människor. Trots att lärarna ser det som sin uppgift har de uttryckt att de anser sig ha 

bristande kunskaper i likabehandlingsarbetet. Även Lindgren (2002, s. 42) lyfter att lärare saknar 

kunskap för att kunna arbeta praktiskt med värdegrunden. Qvarsell (2011) förklarar att pedagogens 

uppdrag gällande att skapa demokrati i förskolan handlar om att vara ett gott föredöme genom att 

bemöta sina medmänniskor med respekt. Ambitionen är att barnen på detta sätt ska kunna få en ökad 

förståelse av vad respekt och likabehandling innebär i praktiken. En pedagog i vår studie ställer sig 

frågande till hur man som pedagog ska kunna arbeta med demokratiska värderingar och mänskliga 

rättigheter tillsammans med exempelvis en 1-åring. Flera pedagoger lyfter problematiken med att 

arbeta med de allra yngsta barnen med värdegrunden. Detta tolkar vi som ett uttryck för en brist på 

kunskap gällande hur arbetet med likabehandling kan praktikseras med barn i alla åldrar. Den 

värdegrund som skrivs fram i läroplanen för förskolan (Lpfö98 2016, s. 4) kan, enligt vår uppfattning, 

riskera att tolkas som att pedagogernas uppgift är att arbeta med exempelvis normer och värden på ett 

specifikt sätt. Vi menar att formuleringarna kan bli svåra att tolka för pedagoger i praktiken när det 

gäller att anpassa arbetssättet utifrån barnens ålder. Det framgår inte hur verksamheten ska bedrivas 

under demokratiska former med barn i olika åldrar, utan konstateras blott att arbetet ska bedrivas på 

detta vis. En bild av att pedagogerna i studien upplever att läroplanens skrivningar inte är förenliga 

med praktiken framträder. Begrepp som delaktighet, inflytande och demokrati betyder olika för olika 

åldrar och olika barn.  

Qvarsell (2011) förtydligar att barn behöver ses som medkonstruktörer för att reellt inflytande ska 

kunna bli möjligt i praktiken. Att utgå från en barnsyn som ser barnen som medkonstruktörer är ett sätt 

att visa barnen att alla är lika viktiga i förskoleverksamheten. Pedagogernas uppgift är att tillgodose att 

barnen får tillgång till olika uttrycksformer utöver verbal kommunikation. Jonsson (2016) påtalar 

vikten av en närvarande och aktiv pedagog som lägger fokus på både barnens verbala och icke-verbala 

kommunikation. I arbetet med de allra yngsta barnen blir pedagogens uppgift att ställa retoriska frågor 

utifrån vad barnen kommunicerar. Även att upprepa och spegla vad barnen kommunicerar spelar en 

avgörande roll i huruvida kommunikationen kan utvidgas eller ej. Det är viktigt att ge barnens egna 

reaktioner och uttryck en chans att få komma fram. Inom den tillåtande diskursen ser vi tydligt hur 

pedagogerna tar tillvara på det stödmaterial och de resurser som finns att tillgå för att ta hänsyn till 

barnens verbala och icke-verbala kommunikation. I de fall som barnen inte kan svara själva på 

intervjufrågor föreslår pedagogerna exempelvis att vårdnadshavarna kan stötta barnen i att uttrycka 

sig. Pedagogerna i den begränsande diskursen hävdar istället att det finns en brist på stödmaterial och 

med anledning av detta legitimiserar de en uppskjutning av likabehandlingsarbetet tills barnen blivit 

äldre.  
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Utifrån studiens resultat kan vi konstatera att det finns en viss problematik med begreppen delaktighet 

och inflytande då dessa tenderar att användas synonymt. Vi upplever dock att vi inte kan uttala oss 

gällande om detta beror på att intervjupersonerna faktiskt använder begreppen synonymt eller kanske 

bara råkar säga fel ibland. 

Betydelse för praktiken och professionen 

I vår studie har vi fått syn på att likabehandlingsarbetet ter sig olika beroende på pedagogernas 

förståelse av begreppen inflytande, delaktighet, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. 

Utifrån studiens resultat har vi, med hjälp av det poststrukturalistiska perspektivet, sett att 

pedagogernas förhållningssätt kan få konsekvenser för barnens aktörskap. Vi tänker att barn som inte 

får utrymme att uttrycka sig riskerar att hålla tillbaka sina tankar, åsikter och idéer. Eftersom 

pedagogerna i vår studie berättat om att likabehandlingsplanen är ett verktyg som är till för dem tänker 

vi att det finns en risk att deras fokus för likabehandlingsarbetet utgår från de vuxnas barnperspektiv. 

Ytterligare konsekvenser av synen på planen som en lathund som är till för pedagogerna är att det 

visat sig att inte alla pedagoger har vetskap om planens innehåll. I resultatet har en bild av att inte 

barnskötare och vikarier behöver vara insatta i planen framträtt. Detta menar vi kan få konsekvenser 

för huruvida likabehandlingsarbetet verkligen ses som en grund för förskolans verksamhet, något som 

framhålls i läroplanens inledande kapitel (Lpfö98 2016, s. 4). Studiens resultat visar på att det behövs 

mer diskussioner kring hur ett praktiskt likabehandlingsarbete ska kunna bli genomförbart och 

gynnsamt för alla inom förskoleverksamheten. 

Slutsatser 

Utifrån studien framgår att pedagogerna arbetar på olika sätt för att hålla likabehandlingsarbetet 

levande i vardagen. Den slutsats vi kan dra utifrån hur pedagogerna talar om det praktiska 

likabehandlingsarbetet samt barnens roll i arbetet är att barns delaktighet och inflytande styrs av 

pedagogernas tolkningar av begreppen. Utifrån resultatet av studien har vi kunnat utläsa två olika 

diskurser kopplade till pedagogernas arbets- och förhållningssätt. Sett ur ett maktperspektiv ser vi hur 

pedagogernas sätt att tala om barn i relation till likabehandlingsarbete och hur de kan involveras i detta 

positionerar de allra yngsta barnen dels som ofullständiga barn och dels som kompetenta och 

värdefulla. Vi har fått syn på att pedagogerna i den tillåtande diskursen talar om barnens synpunkter 

som viktiga oavsett ålder. Pedagogerna arbetar aktivt med att jämna ut maktobalansen mellan dem och 

barnen genom att bjuda in barnen till att få uttrycka sig i allt arbete med likabehandling. Pedagogerna 

tar till stödmaterial så som böcker, bilder, dramatiseringar och barnintervjuer för att omfördela makten 

mellan dem och barnen. Inom den begränsande diskursen har vi fått syn på att pedagogerna fokuserar 

på svårigheterna med att göra de allra yngsta barnen delaktiga och få utöva inflytande i arbetet med 

likabehandling. Detta säger pedagogerna beror på barnens outvecklade språkliga förmågor. En slutsats 

vi kan dra utifrån studien är att pedagogerna inom denna diskurs behöver anpassa sitt arbetssätt utifrån 

varje enskilt barn, detta bör inbegripa även de allra yngsta barnen. Samtliga pedagoger berättar att de, 

trots upplevda svårigheter, håller likabehandlingsarbetet levande i vardagen. Trots pedagogernas 

berättelser kan vi se en brist i att hålla likabehandlingsarbetet levande tillsammans med barnen då 

pedagogernas uttalanden förtäljer att de möjliggör barns delaktighet och inflytande i olika stor 

utsträckning. Ytterligare en slutsats vi kan dra av studien är att pedagogerna ser likabehandlingsplanen 

som ett verktyg för att verkställa läroplanens mål samt som en lathund för det praktiska 

likabehandlingsarbetet. Med hjälp av det poststrukturalistiska perspektivet har vi fått redskap för att 
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undersöka hur olika individers subjektspositioner påverkar varandra. Utifrån pedagogernas sätt att tala 

om likabehandlingsplanens roll som en del i de vuxnas likabehandlingsarbete ser vi hur pedagogerna 

därmed positionerar sig som ansvariga för vad arbete med likabehandling ska innebära i praktiken. En 

intressant aspekt är att samtliga pedagoger talar om likabehandlingsplanen som ett verktyg för deras 

arbete, detta innebär att även de pedagoger som arbetar för att möjliggöra barns involverande ser sig 

själva som ytterst ansvariga. En avslutande slutsats är att likabehandlingsarbete framstår som ett 

komplext arbete som kräver medvetna pedagoger som vågar dela med sig av makten samt värdesätter 

varje barn.  

Vidare forskning 

Utifrån denna studie har vi fått syn på att det råder en diskrepans mellan styrdokumenten och 

praktiken. Här syftar vi främst på hur likabehandlingsarbetet ska hållas levande i arbetet med barnen 

(Lpfö98 2016, s. 4) och frånvaron av riktlinjer gällande hur detta ska kunna genomföras med barn i 

alla åldrar inom förskolan. Melin (2013, s. 10, 18) beskriver att det kan vara svårt att se till att barnen 

erbjuds delaktighet i den praktiska verksamheten på grund av att vuxna har benägenhet för att 

tillgodose barns rätt till delaktighet i situationer som tar hänsyn till deras egna intressen. I tidigare 

forskning (Leinonen, Brotherus & Venninen 2014) samt utifrån analysen av resultatet framgår att det 

finns ett behov av att tydliggöra vad inflytande och delaktighet innebär och kan innebära i praktiken. 

Detta tänker vi ställer höga krav på en professionell gemensam samsyn hos pedagogerna. Ett sätt att 

göra detta möjligt är att skapa utrymme för diskussioner kring delaktighet och inflytande med hjälp av 

forskning kring området. Vi tänker att det vore intressant att intervjua hela arbetslag på flera förskolor 

för att ta reda på hur de resonerar kring det praktiska arbetet med värdegrunden och hur barnen ska 

göras delaktiga och få utöva inflytande. Att genomföra en studie med hela arbetslag är relevant 

eftersom likabehandlingsarbetet ska hållas levande i verksamheten, något vi tänker att samtliga 

pedagoger är drivande i. Som metod för datainsamling föreslår vi fokusgrupper/gruppintervjuer. 

Dahlin-Ivanoff (2015, ss. 81-82) skriver, utifrån Krueger och Casey (2008) samt Kitzinger (1995) att 

fokusgruppsmetoden kan beskrivas som gruppdiskussioner där olika människor får mötas och 

diskutera olika synvinklar av ett tema eller ämne. Vidare förklarar författaren utifrån Barbour (2007) 

att metoden är ett bra sätt att få en förståelse för skillnaden mellan vad människor gör och säger att de 

gör. Fägerborg (2011, s. 91) lyfter dock att gruppintervjuer både kan skapa trygghet för 

intervjupersonerna gällande att dela med sig av sina upplevelser och tankar samtidigt som vissa kan 

känna sig begränsade i vad de vill prata om i grupp. Med detta i åtanke anser vi att fördelarna 

överväger nackdelarna då vi menar att metoden kan vara ett bra sätt att ge pedagogerna en plattform 

för diskussioner kring inflytande och delaktighet.  

Förslag på frågeställningar: 

 Vad betyder begreppen delaktighet och inflytande för verksamma pedagoger i förskolan? 

 Finns det olikheter i synen på likabehandlingsarbete utifrån utbildningsbakgrund? 

 Är det praktiska likabehandlingsarbetet lika självklart för alla verksamma pedagoger i 

förskolan att arbeta med tillsammans med barnen? 

Ovanstående frågeställningar bör förstås som förslag som givetvis behöver omarbetas så att de passar 

den specifika framtida studien. 
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 Bilaga 1.  

 
Stockholm den XXX 

 

Hej Pedagoger på förskolan XXX! 

Vi är två studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 

avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer 

handla om pedagogers upplevelser av likabehandlingsarbete i praktiken. I studien kommer vi främst 

att fokusera på hur de demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som skrivs fram i 

styrdokumentens värdegrund arbetas kring i den vardagliga praktiken tillsammans med barnen. 

 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja intervjua ett helt arbetslag på er förskola under tiden 

XXX. Vid dessa tillfällen kommer vi att göra anteckningar samt spela in intervjuerna genom 

ljudupptagningar.  

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 

personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt 

insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 

kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 

analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för er medverkan i studien. All medverkan är frivillig och 

kan när som helst avbrytas, utan att orsak anges. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad 

blankett.  

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 

Stockholms universitet. 

 

 

 

Vänliga hälsningar XXX XXX 

 

 

Tel.nr : XXX XXX 

Mail : XXX XXX 

 

 

Handledare: Katarina Ayton  

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Tel.nr: XXX 

Mail: XXX 



35 

 

 

 

 

 

 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Skickas ifylld till XXX eller XXX inför inbokat 

besök, alternativt ges detta i anslutning till intervjun. Om du inte samtycker till medverkan är 

det bara att bortse från detta brev.  

 

 

 

Jag MEDGER att jag deltar i studien. 

 

 

Namn: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………. 

 

 

 

 

 

Namnunderskrift: 

……………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 2.  

Intervjuguide 

 

 Hur gammal är du? 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du jobbat inom förskolan som verksamhet? 

 Hur länge har du jobbat på den här förskolan? 

 Hur länge har ni jobbat tillsammans i arbetslaget? 

 

 Kan du berätta lite om vad du tänker kring begreppet likabehandling? 

 När jag säger likabehandlingsarbete vad tänker du på då?  

 

 Hur har ni i ert arbetslag tolkat läroplanens skrivningar gällande förskolans värdegrund? 

 Kan du berätta lite om hur ni i ert arbetslag arbetar, tillsammans med barnen, med de 

demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som skrivs fram i läroplanens 

värdegrund? 

 Samtalar ni i arbetslaget kring läroplanens formuleringar i relation till det praktiska 

likabehandling-/värdegrundsarbetet?  

 Kan du ibland känna att det uppstår svårigheter i att tolka formuleringarna? 

 Anser du att likabehandlings-/värdegrundsarbete hänger samman med dokumentet 

likabehandlingsplan? I sådant fall hur?  

 

 Vad anser ni i ert arbetslag att barns delaktighet och inflytande i förskolan innebär? 

 Berätta gärna lite om hur ni arbetar med likabehandlingsarbete tillsammans med barnen. 

 Kan du tipsa om hur man som pedagog kan samtala med barn kring frågor som rör 

likabehandling? 

 Har du förslag på hur likabehandlingsarbetet kan göras levande tillsammans med alla barn i 

den dagliga praktiken?  

 Kan det ibland kännas svårt att hålla likabehandlings-/värdegrundsarbetet levande i arbetet 

tillsammans med barnen? 

 

 Vilken målsättning har ni i ert arbetslag med likabehandlings-/värdegrundsarbete? (Håller du 

med?) 

 Anser du att likabehandlingsarbetet ges tillräckligt stort utrymme i både den pedagogiska 

verksamheten tillsammans med barnen och verksamheten överlag? (Här syftar vi på om 
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pedagogerna får möjlighet att diskutera dessa frågor kontinuerligt, kompetensutveckling och 

så vidare). 

 Är det något du saknar eller vill få lägga mer fokus på?  

 

 

 

 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


