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Abstrakt 
Syftet med studien var att öka kunskapen om likabehandlingsplanen och plan mot kränkande 

behandling i en förskolas hall och hur detta tar sig uttryck i de vuxnas interaktion med barnen. 

De två forskningsfrågor som ställdes var: Hur konstrueras likabehandlingsplanen av de vuxna 

i förskolans praktik? Vilka möjligheter och hinder framträder i mötet mellan vuxna och barn i 

förskolans hall? Den kvalitativa studien är genomförd utifrån ett socialkonstruktionistiskt per-

spektiv för att se hur vuxna i förskolan socialt konstruerar och skapar mening i interaktioner 

med barnen. Datainsamlingen bestod av videoobservationer i en förskolas hall vid av- och på-

klädning där vuxna och treåriga barn var aktiva samt analys av förskolans likabehandlingsplan. 

Resultatet visar att de vuxna i den studerade förskolan i viss mån konstruerar likabehandlings-

planens innehåll i hallen. Däremot är detta inte något som sker genomgående i de vuxnas för-

hållningssätt i interaktionerna med barnen. I resultatet framgår därmed att detta skapar både 

möjligheter och hinder för barnens subjekt- och meningsskapande. 

 

 

 

Nyckelord: Förskola, interaktioner, kränkande behandling, likabehandling, socialkonstruktion-

ism  



 
 

Förord 
Till att börja vill vi rikta ett stort tack till förskolans personal, barn och föräldrar som ställt upp 

som deltagare i denna studie. Utan er hade detta inte varit möjligt! Vi vill även tacka Elisabeth 

Lundmark för hennes engagemang och fantastiska insats som handledare under arbetets gång. 

Ditt brinnande intresse i ämnet har hela tiden främjat nya utmaningar och för oss en stor ut-

veckling. 

 

Vi vill också passa på att tacka våra familjer och vänner som stärkt oss genom hela vår utbild-

ning och resa mot den yrkesprofession vi står inför som förskollärare. Avslutningsvis vill vi 

tacka varandra för tiden tillsammans och de möjligheter detta medfört i vårt lärande under stu-

diernas gång. 

 

Tack!  

 

        /Carole Assine och Emmelie Doverstål, 2018   
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Inledning 
Det pratas ofta om att värdegrundsarbetet och allas lika värde ska genomsyra förskolans verk-

samhet och att det är en grundläggande aspekt för barns utveckling och lärande. Men hur kon-

strueras detta och vad innebär det för förskollärares arbete?  Vad innebär likabehandling för 

alla?  

 Vår uppfattning är att likabehandlingsarbetet kan se olika ut på förskolor och att likabe-

handlingsplanens innehåll varierar samt att det är olika i hur stor utsträckning innehållet kon-

strueras i den pedagogiska praktiken av de vuxna i förskolan. Den förhoppning vi har med 

denna studie är att synliggöra arbetet med likabehandlingsplanen och plan mot kränkande be-

handling i förskolans verksamhet. Genom att observera på vilket sätt vuxna i förskolan väljer 

att omsätta uppdraget i praktiken, att studera förskolans likabehandlingsplan noggrant samt 

analysera insamlade data hoppas vi att detta värdegrundsarbete synliggörs. Vår önskan är att 

studien blir ett bidrag till att utveckla vår egen och andras profession och kunskap inom likabe-

handlingsarbetet i yrket som förskollärare. 

Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2016) beskriver hur förskolan ska verka 

för ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde 

… ” (s. 4).  Vidare betonar Lpfö 98 att förskolan ska ses som en mötesplats för olika värderingar 

och livsvillkor där förståelse för människors olikheter och kulturer ses som en tillgång. Detta 

är ett viktigt område eftersom barn tillbringar mycket tid i förskolan och bör redan från tidig 

ålder erfara de grundläggande värderingar och de rättigheter som Skollagen (SFS 2010:800) 

poängterar att samhället grundar sig på. Den 1 januari 2017 reviderades diskrimineringslagen 

och gick från att handla om aktiva åtgärder till att främja allas lika värde, rättigheter och möj-

ligheter (Diskrimineringsombudsmannen [DO], 2017). Samtidigt som lagen reviderades ändra-

des namnet Likabehandlingsplan till Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. 

Ett förtydligande är att vi i studiens syfte och i lagen kommer använda planens hela namn för 

att i resterande text benämna den som enbart likabehandlingsplan. 

I denna studie och uppsats är vi två författare som genomfört arbetet tillsammans. Det har 

varit en jämn arbetsfördelning genom hela processen, i den mening att vi har gjort allt arbete 

tillsammans. Detta var av oss ett medvetet val eftersom vi såg det som ett lärtillfälle att arbeta 

oss fram i litteratur och föra diskussioner tillsammans. Eftersom vi valt att arbeta på detta sätt 

gav det oss en större helhet och förståelse för det likabehandlingsarbete som sker i förskolan.  
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Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att öka kunskapen om likabehandlingsplanen och plan mot kränkande 

behandling i en förskolas hall och hur detta innehåll tar sig uttryck i de vuxnas interaktion med 

barnen. 

 

• Hur konstrueras likabehandlingsplanen av de vuxna i förskolans praktik? 

• Vilka möjligheter och hinder framträder i mötet mellan vuxna och barn i förskolans 

hall? 
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Bakgrund 
I denna del beskrivs den teoretiska bas som studien har utgått ifrån, de lagar och förordningar 

samt centrala begrepp som utgör viktiga aspekter för ett likabehandlingsarbete i förskolans 

verksamhet. 

 

Teoretisk utgångspunkt 
Enligt Dahlberg, Moss och Pence (2014) innebär det socialkonstruktionistiska perspektivet att 

det inte finns någon säker sanning, att människor är socialt konstruerade och tillsammans med 

andra konstruerar sin omgivning. Lenz Taguchi (2012) förklarar att socialkonstruktionismen 

ursprungligen är en samhällsvetenskaplig teori kring antropologi, etnologi och kulturella studier 

med framväxt från kognitiva perspektiv som i sin tur tillkom som en reaktion på utvecklings-

psykologin. Det socialkonstruktionistiska perspektivet innebär att individers identitet, tänkande 

och lärande påverkas av de sociala relationer som i detta fall konstrueras i förskolan. 

Berger och Luckmann (1998) beskriver subjektivitetens verklighet som beroende av en 

bas av sociala processer som behövs för att bevara identiteten. Författarna förklarar att i en 

bekräftande miljö kan individens subjekt skapas och upprätthållas vilket möjliggör ett subjekt- 

och meningsskapande, där personen utvecklas tillsammans med andra. Eidevald (2013) belyser 

att utgångspunkten i socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär att kunskap ses som något som 

inte går att mäta eller beskriva på ett objektivt sätt. Vid försök att mäta kunskapen begränsas 

barnen i sitt lärande och förlorar därmed möjligheten att lära på olika sätt. Lenz Taguchi (2013) 

framhåller den socialkonstruktionistiska barnsynen, vilket är något som konstrueras genom 

kommunikation och interaktion med omgivningen samt den förståelse och mening olika situat-

ioner får. Enligt Lenz Taguchi innebär kommunikation och interaktion att det skapas en gemen-

sam innebörd som möjliggör utveckling och förändring. Att alla är olika som individer, som lär 

på olika sätt, blir således centralt för det arbete som konstrueras i förskolan.  

 

Förankring i lagar och förordningar 
 

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

Förskolans verksamhet ska enligt Skollagen utgå från vetenskapliga metoder och beprövad er-

farenhet (SFS 2010:800). Detta innebär att utvärdera vad som är lämpligt att arbeta med här 

och nu i verksamheten, samt att kritiskt granska och pröva arbetssätt, innehåll och metoder 

utifrån att ta del av beprövad erfarenhet och metoder. Beprövad erfarenhet är enligt Skolverket 

(2015) kunskap som är prövad, dokumenterad och systematiserad av ett flertal grupper gente-

mot relevanta kriterier och etiska principer. SFS (2010:800) betonar att detta ska ske i enlighet 

med demokratiska och mänskliga rättigheter och att verksamheten ska formas utifrån respekt 

för allas lika värde och människans rätt till okränkbarhet. 

 

Varför en likabehandlingsplan? 

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 

2006:67) skapades för att förändra attityder och normer på grund av den problematik barn och 

elever upplevde med kränkningar. Innan denna lagstiftning trädde i kraft 2006 fanns ingen lag 
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riktad mot aktiva åtgärder gällande kränkande behandling och diskriminering. Lagen från 2006 

(SFS 2006:67) upphävdes när Diskrimineringslagen (DO, 2008:567) infördes den 1 januari 

2009. I och med detta tillkom ett kapitel i den äldre Skollagen, Åtgärder mot kränkande be-

handling, vilket i den nuvarande Skollagen regleras i kapitel 6 (DO, 2008:567; Rapp, 2014; 

SFS 2006:67). Från den 1 januari 2017 råder nya regler gällande aktiva åtgärder mot diskrimi-

nering.  DO (2017) framhåller att lagändringen innefattar alla diskrimineringsgrunder och män-

niskors lika rättigheter och möjligheter. Enligt DO fanns tidigare krav på att förskolan skulle 

ha en likabehandlingsplan men efter lagändringen ersattes denna med ett krav på dokumentat-

ion. Dokumentationen ska vara systematisk och ske fortlöpande i fyra steg; undersöka, analy-

sera, åtgärda samt följa upp och utvärdera. Verksamheten måste även följa särskilda rutiner och 

riktlinjer i sitt arbete för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.  

Lpfö 98 (Skolverket, 2016) betonar vikten av förskolans uppdrag gällande likabehand-

ling och det förebyggande arbete mot kränkande behandling som ska genomsyra verksamheten. 

Av Skollagen (SFS 2010:800) framgår även tydligt att det är huvudmannens skyldighet att fö-

rebygga kränkande behandling i verksamheten vilket innebär kontinuerlig kompetensutveckl-

ing i arbetslagen inom området. Skollagen (SFS 2010:800) framhåller att en likabehandlings-

plan och plan mot kränkande behandling ska framställas där det även lämnas en redogörelse 

och utvärdering av tidigare års plan. Denna del i Skollagen skiljer sig dock från de nya direktiv 

om krav på dokumentation som Diskrimineringslagen (DO, 2008:567) framställt efter lagänd-

ringen den 1 januari 2017. Vidare betonar Lpfö 98 de vuxnas ansvar som förebilder och att 

deras förhållningssätt är av stor vikt gällande barns förståelse för människors lika värde. I Skol-

lagen (SFS 2010:800) poängteras även att personalen inte på något sätt får utöva kränkande 

behandling mot elever i verksamheten. Enligt förordningen om barns och elevers deltagande i 

arbetet med en likabehandlingsplan (SFS 2006:1083) ska barnen/eleverna vara delaktiga i upp-

rättandet och utvärderingen av likabehandlingsplanen i verksamheten och detta deltagande an-

passas utifrån barnens ålder och mognad.  

 

Diskrimineringsgrunder 

Av Diskrimineringslagen framgår att ingen får diskrimineras eller kränkas oavsett kön, köns-

överskridande identitet eller uttryck, ålder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell lägg-

ning, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning. Alla människors lika rättigheter och möjlig-

heter ska stödjas och respekteras (DO, 2008:567). Allas lika värde och rättigheter samt frihets-

känsla är något som betonas som mänskliga rättigheter och som alla människor har rätt till utan 

att diskrimineras eller kränkas (Svaleryd & Hjertson, 2012). I Diskrimineringslagen (DO, 

2008:567) finns sju diskrimineringsgrunder, det vill säga kategorier som ska skydda personer 

från diskriminering och kränkande behandling. Diskrimineringsgrunderna beskrivs närmare i 

nedanstående underrubriker. 

 

Kön 

DO (2008:567) definierar kön som kvinna eller man. Människor som är transsexuella och har 

för avsikt att genomföra eller har genomfört ett könsbyte skyddas av diskrimineringsgrunden 

kön.  
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Könsöverskridande identitet eller uttryck 

Med könsöverskridande identitet eller uttryck menas att en kvinna eller man inte känner tillhö-

righet till det biologiska könet och genom olika uttryckssätt uttalar detta (DO, 2008:567). Lag-

texten nämner inte transpersoner men det finns med i de förarbetade texterna som lagen grundar 

sig på (Rimsten, 2010). 

 

Ålder 

Ålder innebär den aktuella levnadslängden som alla människor har och skyddas därmed av dis-

krimineringsgrunden (DO, 2008:567). Åldersdiskriminering handlar dock inte om förbud mot 

indelning av olika förskolegrupper med hänsyn till ålder och heller inte vid årsklasser inom 

grundskolan (Rimsten, 2010). 

 

Religion eller annan trosuppfattning 

Lagstiftaren anser inte att det är möjligt att finna en skiljelinje mellan kulturella, religiösa och 

traditionella förhållanden, eftersom professionella debattörer har svårt att bilda en gemensam 

förståelse för uttrycken, därmed har en definition av diskrimineringsgrunden uteblivit (Rimsten, 

2010).   

 

Sexuell läggning 

Det finns historiskt förväntningar på att män och kvinnor ska attraheras av det motsatta könet, 

att det är det mest naturliga. Både geografiskt och kulturellt förändras detta över tid och påver-

kas av de sammanhang som finns i omgivningen (Svaleryd & Hjertson, 2012). 

Sexuell läggning är den läggning en person har sexuellt, till exempel heterosexuell, bisexuell 

eller homosexuell (DO, 2008:567). Alla människor tillhör någon av dessa olika sexuella lägg-

ningar, därmed skyddas de av lagen (Rimsten, 2010). 

 

Etnisk tillhörighet 

Etnisk tillhörighet handlar om det ursprung en person har, nationellt eller etniskt (DO, 

2008:567).  

 

Funktionsnedsättning 

Funktionsnedsättning handlar om fysiska, psykiska och/eller begåvningsmässiga hinder för en 

persons funktionsförmåga (DO, 2008:567). 
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Aspekter på kvalitetsarbete i förskolan 
I detta avsnitt förklaras centrala begrepp som är viktiga aspekter vid ett likabehandlingsarbete 

i förskolan. Likabehandlingsarbetet är beroende av dessa delar för att fortlöpande konstruera 

en verksamhet som i sitt kvalitetsarbete strävar mot utveckling och allas lika värde. 

Förhållningssätt, värdegrund och etik 

Enligt Lenz Taguchi (2013) innebär det socialkonstruktionistiska förhållningssättet att allt i den 

pedagogiska verksamheten ses som föränderligt. Det betyder att miljö och förhållningssätt till 

varandra och barnen är något som påverkar de förändringar som sker genom en gemensam 

konstruktion och social utveckling av förståelse och sanningar om vår värld. Lenz Taguchi be-

tonar att förskollärare måste besitta en öppenhet inför förändringar och våga möta de risker och 

möjligheter dessa medför. Enligt Skolverket (2013) ska värdegrunden ses som förhållningssätt. 

Det innebär att de förhållningssätt som råder i verksamheten ska grunda sig på de demokratiska 

värderingar som förskolan bygger på. Vidare poängterar Skolverket att förskollärare ska utgå 

från individerna i gruppen och de erfarenheter de har samt främja barnens livslånga lust att lära 

och utvecklas. Det synsätt förskollärare har avseende barnens utveckling och lärande blir såle-

des avgörande för deras utveckling. Fukkink och Tavecchio (2010) förklarar att förskollärare 

bör engagera sig i meningsskapande konversationer med barnen för att främja barnens utveckl-

ing och lärande. Genom att tydliggöra de normer och värden som finns i verksamheten synlig-

görs enligt Skolverket grunderna till varför kränkningar och diskrimineringar kan uppstå. Dessa 

är i sin tur en samverkan av de maktrelationer som finns i förskolan och som förskollärare i sitt 

förhållningssätt bör uppmärksamma och arbeta med, för att främja alla barns möjligheter och 

rättigheter. Barnkonventionen (2017) framhåller att barns utbildning ska främja respekt för nat-

ionella värden och kulturer, mänskliga rättigheter, jämlikhet och allas lika värde. Lärarförbun-

det (2014) betonar vikten av att hålla yrkesetiken levande, att tillsammans i verksamheten kon-

tinuerligt diskutera etiska frågor som ligger till grund för de rådande förhållningssätt som ge-

nomsyrar arbetet i förskolan.  

Etik betyder karaktär, det vill säga sätt att bete sig. Att ägna sig åt etik handlar därför 

enligt Gren (2007) om att reflektera över egna värderingar och normer, sitt eget förhållningssätt. 

Professionsetik är också en viktig aspekt i förskolans arbete med likabehandling. Gren betonar 

att professionsetik handlar om principer som förskollärare måste ta i beaktande i mötet med 

barnen för att upprätthålla en god kvalitet i arbetet i förskolan, ”... min etik är min reflektion 

över min moral” (s. 14). Författaren skiljer således på begreppen etik och moral och framhåller 

att moral är de handlingar som utförs och avsikten med dessa, medan etik är reflektionen över 

dessa handlingar, sätt att bete sig.  

Den inställning som livet grundar sig på är etiska värden som till exempel demokrati, 

självbestämmande och integritet. Dessa påverkar i sin tur känslan av respekt och värdet som 

människa, vilket även är kopplat till den moral som finns gentemot andra människor och om-

givningen. Normer kan vara uttalade regler men kan också ses som oskrivna regler som är 

skapade av oss människor (Gren, 2007).  
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Dokumentation 

Det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan bygger på planering, uppföljning och utveckling 

av verksamheten. Dokumentationen kan beskrivas som ett sätt där information samlas in och 

möjliggör reflektioner om hur verksamheten kan förändras och utvecklas. Detta är en process i 

verksamheten som ska ske i enlighet med nationella mål och styrdokument (Eidevald, 2013). 

Den pedagogiska dokumentationen baseras ofta på olika materialiteter (till exempel bilder, fil-

mer, konstruktioner och musik etcetera), vilket i sin tur leder till analys, tolkning och reflektion 

som synliggör relationerna till didaktiska och etiska ställningstaganden, framhåller Dahlberg 

och Elfström (2014). Det innebär att ställa frågor om vad, varför och hur förskolor främjar barns 

meningsskapande och lärprocesser parallellt med den pedagogiska dokumentationen som visar 

verksamheternas syn på barn, kunskap och hur miljön konstrueras. Alvestad och Sheridan 

(2015) beskriver hur den pedagogiska dokumentationen kan användas i olika syften och blir 

därmed central för hur förskolor kan få kunskap om interaktionen mellan förskollärare och barn 

samt kunskap om utvecklingen av förskolans kvalitet. Svaleryd och Hjertson (2012) menar att 

genom att synliggöra de interaktioner som sker på förskolan framträder de normer som verk-

samheten grundas på, vilket är en central aspekt för förskolans likabehandlingsarbete. 

Avsikten med en likabehandlingsplan är att förebygga kränkningar och diskriminering. 

Svaleryd och Hjertson (2012) betonar att meningen med en likabehandlingsplan är att kartlägga 

kränkningar och diskriminering, när och var dessa uppstår, för att möjliggöra ett förebyggande 

arbete. Svaleryd och Hjertson framhåller att likabehandlingsplanen bör ses som ett verktyg, 

hellre än som ett dokument, för att främja kunskap om hur det förebyggande arbetet bör ske.   

 

Miljöns betydelse  

Nordin-Hultman (2004) belyser att förskolans miljö är central för barns aktiviteter och subjekt-

skapande. Lenz Taguchi (2012) förklarar begreppet subjektskapande som att individen blir till 

i olika sammanhang, det vill säga att andra människor, materialiteter och förskolans miljö på-

verkar konstruktionen av den egna identiteten. Nordin-Hultman framhåller vidare att i den pe-

dagogiska miljön är sociala relationer en viktig aspekt som bör vara i fokus. Miljön är mötes-

platser som konstruerar och skapar relationer. Lenz Taguchi (2013) framhåller vikten av att 

rummen innehåller möjligheter och olika dimensioner, till exempel att hallen är till för av- och 

påklädnad men är även ett genomgångsrum med möjligheter för möten och berättelser om den 

pedagogiska praktik som sker i förskolan. Lpfö 98 (Skolverket, 2016) betonar att förskolans 

klimat ska främja samhörighet och möjlighet för varje barn att bli respekterad och respektera 

allas lika värde samt att miljön ska visa öppenhet och konstruera en förståelse för individen och 

dennes omgivning. 

 

Makt  

Förskollärare bör vara medvetna om den maktposition de besitter i det pedagogiska arbetet med 

barnen i förskolan. Medvetenhet om makt innebär enligt Schjellerup Nielsen (2006) att vara 

uppmärksam på olika auktoritetsbarriärer som finns i relationerna mellan vuxna och barn, det 

vill säga medvetenhet om vem som har makten i förskolan. Lenz Taguchi (2012) förespråkar 

sammanflätade tillblivanden, vilket förstås som att materialitet har påverkan och agens på egen 

hand men att den även tillsammans med människor får kraft. Därmed blir makt producerat 
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genom materialitet och mänskliga intra-aktioner. Även Skolverket (2013) framhåller att demo-

kratiska grundläggande värden, likväl som normer, är kopplade till makt. Likabehandlingsar-

betet ska se till barns och elevers möjligheter och rättigheter samt synliggöra förekommande 

normer, vilka ofta ligger till grund för diskriminering, kränkningar och trakasserier. 

 

Delaktighet och inflytande 

Enligt Skolverket (2013) krävs en fortlöpande dialog mellan vuxna och barn om vad som görs 

och varför, vilket främjar en gemenskap för lärande baserat på barnens egna erfarenheter. Sam-

hällets och förskolans normer och värden i verksamheten måste synliggöras och granskas för 

att skapa en trygg miljö, där allas lika värde genomsyrar verksamheten. Håkansson (2013) be-

lyser att det är centralt att barnen ges möjlighet till delaktighet i det pedagogiska arbetet gäl-

lande uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet. Lenz Taguchi (2013) 

förklarar att dokumentation och reflektion synliggör förskollärares förhållningssätt och barn-

syn, vilket visas genom handlingar och det likabehandlingsarbete som bedrivs på förskolan. 

Därför är dokumentation enligt Lenz Taguchi en bra metod att arbeta med tillsammans med 

barnen i syfte att utvärdera och utveckla verksamheten vilket, därigenom konstruerar möjlig-

heter till delaktighet och inflytande för barnen. 

 

Barnperspektiv vs barns perspektiv 

Enligt Roos (2014) är barnperspektiv den vuxnes perspektiv av barnet, medan försök att inta 

barns perspektiv handlar om att lyssna på barnens olika uttryck och tolka dessa utifrån deras 

perspektiv. Schjellerup Nielsen (2006) förklarar att vuxna genom intagandet av ett barnper-

spektiv tar barnens medbestämmande och inflytande på allvar. Det är de vuxnas ansvar att för-

bereda barnen för den mångfacetterade världen. Vidare beskriver Schjellerup Nielsen att en 

förutsättning för övergången från barnperspektiv till barns perspektiv är att vuxna närmar sig 

barnens tankar, uppfattningar och förståelse om sin omvärld, eftersom barn kan tolka världen 

annorlunda än den vuxne. Förskollärarens förhållningssätt blir således att lyssna in barnen, vara 

lyhörd för deras åsikter och föreställningar och ta dessa på allvar. Genom att respektera barnen 

som kompetenta medaktörer ges de inflytande över sitt egna subjekt och att barnets perspektiv 

på så vis får ta plats, förklarar Schjellerup Nielsen.          
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Metod 
I denna studie användes två kvalitativa metoder för att öka kunskapen om Likabehandlingspla-

nen och plan mot kränkande behandling på en förskola och för att utröna vilka uttryck detta tar 

sig i den pedagogiska praktiken. Ahrne och Svensson (2015) påpekar att kvalitativa metoder 

kan se olika ut men har några ömsesidiga egenskaper. De menar att forskaren genom ett kvali-

tativt angreppssätt kommer situationen nära och får en mer direkt kontakt med det som ska 

studeras. Här användes videoobservation som kvalitativ metod. Detta ger enligt Ahrne och 

Svensson möjlighet att varva observation med analyser av materialet. I denna studie analysera-

des både videoobservationer och förskolans likabehandlingsplan i syfte att få syn på vuxnas 

förhållningssätt i form av handlingar och kommunikation i mötet med barnen i hallen. Vid kva-

litativa analyser används sällan några färdiga analysmodeller, i stället skapas egna verktyg och 

strategier, enligt Ahrne och Svensson. 

 

Forskningsetik 
Det första steget i studien var att samla in informations- och samtyckeskrav från personal, vård-

nadshavare och att informera de berörda barnen om undersökningen som skulle göras. Detta är 

något som Löfdahl (2014) framhåller som är en viktig del i den forskningsetik som alla som 

studerar något måste genomföra. De berörda personerna tilldelades information om undersök-

ningen och även ett skriftligt samtycke om deltagande där det tydligt framgick att de när som 

helst kunde avsluta sitt deltagande (se bilaga 1 och 2). Vetenskapsrådet (2017) poängterar vik-

ten av de allmänna etiska reglerna och kraven som samhället står för. Några av dessa är och 

innefattar sanningsenlig forskning, en medvetenhet vid granskning och redovisning, en öppen-

het gällande metoder och dess resultat, att vara hänsynsfull, ordningsam och strukturerad ge-

nom hela processen. 

 

Videoobservation 
Inom pedagogiska interaktioner, där verbalt och icke-verbalt språk och rörelse är centrala 

aspekter, används ofta videoobservationer. Bjørndal (2005) beskriver två fördelar med video-

inspelningar, de konserverar observationer och erbjuder stor rikedom av detaljer. Med att kon-

servera observationer menar Bjørndal att videoobservationer fångar sådant som minnet lätt kan 

glömma, fördelen medger en möjlighet att gå tillbaka för att se och höra flera gånger. Den stora 

rikedomen av detaljer i materialet kan synliggöra nya aspekter och detaljer varje gång obser-

vationen analyseras på nytt. Detta ger förutsättning till en djupare förståelse för samspelet av 

det verbala och det kroppsliga språket i de interaktioner som sker. Även Eidevald (2015) fram-

håller att fördelar med videoobservation möjliggör en närhet till det insamlade materialet ge-

nom att gå tillbaka i materialet flera gånger med olika fokus. Det är dock viktigt att inte bortse 

från att det även finns nackdelar med videoobservation. Enligt Bjørndal (2005) finns aspekter 

som påverkar observationen och det material som samlas in. Kamerans placering avgör vad 

som läggs i fokus och vad som riskerar att hamna i skymundan. Som forskare måste även en 

medvetenhet finnas om att videoobservationer inte fångar den sanna verkligheten. Bjørndal för-

klarar att kvaliteten på inspelningarna kan variera, när många personer medverkar i observat-

ionstillfällena kan exempelvis bakgrundsljud försvåra att urskilja vem och vad som sägs i in-

spelningarna. Videoobservationer är däremot, trots dessa kritiska aspekter, den tydligaste och 
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mest noggranna observationsmetod i pedagogiska sammanhang enligt Bjørndal (2005). Eide-

vald (2013) framhåller en annan kritisk aspekt som forskaren måste vara medveten om. Kame-

rans närvaro påverkar givetvis materialets innehåll och situationerna som observeras skiljer sig 

därmed från då en kamera inte är närvarande. Eidevald menar att förskollärarna i sådana situ-

ationer kan anstränga sig och sträva efter att agera som ”de borde”, enligt vad som anses vara 

det rätta sättet att agera på. 

 

Urval 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) förklarar att forskningsfrågan för studien blir central i 

valet av den verksamhet och grupp av deltagare som skall observeras i studien. Vid planeringen 

kontaktades två olika förskolor med förfrågan om att medverka i studien. Den avgörande 

aspekten blev huruvida förskolan reviderat sin likabehandlingsplan efter lagändringen eller inte. 

En av dessa två tillfrågade förskolor uppfyllde kravet och de valde att medverka eftersom de 

också för egen del såg studien som ett verksamhetsutvecklande tillfälle. Ett informationsbrev 

lämnades till de medverkande barnens vårdnadshavare, där studiens syfte och frivillighet till 

deltagande tydligt framgick (se bilaga 1). Förskolan arbetar åldershomogent och genom kontakt 

med förskolechefen gavs förslaget att observera en avdelning med två- eller treåringar. Av or-

ganisatoriska skäl föll valet på treåringarna. Tvååringarna tog nämligen ofta på sig ytterkläderna 

inne på avdelningen för att det inte skulle vara för många barn i hallen samtidigt. För att vara 

säkra på att de medverkande barnen verkligen skulle befinna sig i hallen vid observationstill-

fället valdes de äldre barnen till studien. Vårdnadshavarna hade svarstid på en vecka efter att 

de tilldelats informations- och samtyckeskravet. Samtliga vårdnadshavare gav sitt samtycke till 

deltagande i studien. 

 

Genomförande 
Data producerades genom videoobservationer på en förskola vid fyra olika hallsituationer där 

barn och vuxna var aktiva. Att data produceras innebär enligt Svensson och Ahrne (2015) att 

forskaren utgår från sig själv som producent och skapar möjligheter för att besvara de forsk-

ningsfrågor som studien söker kunskap om. Barngruppen på 18 barn var uppdelad i två grupper 

med nio barn i varje. I observationerna kom samma grupp att observeras vid samtliga fyra till-

fällen. Inför varje observationstillfälle gavs möjlighet för barnen att aktivt bestämma över sitt 

eget deltagande i studien. Alla barn gav samtycke att delta vid de olika tillfällena i studien. De 

situationer som observerades var vid av- och påklädnad under två förmiddagar. Två kameror 

användes vid studien vilka ställdes upp med stativ på skåp på olika ställen i hallen för att fånga 

en större yta och fler vinklar samt för att inte vara i vägen för de situationer som skulle obser-

veras. Eidevald (2015) påtalar vikten av att tänka igenom placeringen av stativ och kamera för 

att undvika att utrustningen är i vägen eller på något sätt kan skada någon under observationen. 

I strävan att fånga många skeenden genomfördes datainsamlandet utan något schema, 

vilket Patel och Davidson (2011) beskriver är centralt för ostrukturerade observationer. De för-

klarar vidare att videoobservation ses som en ostrukturerad observation där syftet är att samla 

stor mängd information om ett specifikt område. Forskaren måste ta ställning till huruvida ett 

eget deltagande ska ske eller inte, enligt Patel och Davidson. När observationerna genomfördes 

ställdes kamerorna på plats och vi valde att vara icke-deltagande i den mån att det observerade 
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rummet lämnades. Bjørndal (2005) beskriver att ‘icke-deltagande’ innebär att observationen är 

i fokus och att forskaren inte är deltagande i situationen.  

 

Bearbetning, tolkning och analys 
I den här delen presenteras bearbetning av den insamlade data som ligger till grund för studien. 

Eftersom inga intervjuer genomförts i syfte att ta reda på hur likabehandlingsplanen konstrue-

rats krävdes en mer djupgående analysmetod för texten i dokumentet än i videoobservationerna. 

Här nedan presenteras först de videoobservationer som gjorts och hur filmerna har arbetats fram 

till text samt hur tolkning och analys genomförts. Därefter redogörs för hur bearbetningen av 

den likabehandlingsplan som förskolan arbetar efter har gått till. 

 

Videoobservation 

Bearbetning, tolkning och analys av data som produceras via videoobservationer kräver en god 

organisering för att skapa förutsättningar i analysen, förklarar Eidevald (2015). Insamlade data 

placerades i en särskild mapp, filmsekvenserna kodades med namn: kamera 1 och kamera 2, 

datum och observationstillfälle, detta för att hålla en god ordning på det insamlade materialet. 

De medverkandes namn, både barn och vuxnas, kodades till barn 1, barn 2 och så vidare, vuxen 

1, vuxen 2 och så vidare. De vuxna, det vill säga personalen som arbetade med barnen i hallen, 

benämns just som vuxna på grund av den stora spridningen på yrkesbenämningar i förskolan 

och därmed inte röja deras identitet, vilket Löfdahl (2014) betonar är av stor vikt vid framskriv-

ning av data. 

 

Från film till text 

När en videoobservation transkriberas och analyseras framhåller Eidevald (2015) att delar av 

empirin kan försvinna och att det är viktigt som forskare att vara transparent, det vill säga att 

ställa sig bortom sina egna värderingar, för att minska riskerna att färga resultatet utifrån dessa. 

Vid första uppspelningen av videoobservationerna sågs dessa i sin helhet. Anteckningar fördes 

fortlöpande om vilka egna tankar och känslor som framträdde. Denna dokumentation samlades 

tillsammans med filmsekvenserna i den särskilda mappen. Peshkin (1988) uttrycker vikten av 

att medvetandegöra sina egna tankar, det vill säga sin egen subjektivitet, inför och under studi-

ens process och att detta är en central del i kvalitativa metoder. Genom att identifiera subjekti-

viteten i relation till studiens syfte skapas kvalitet enligt Peshkin. All data transkriberades nog-

grant, det vill säga att tal, handlingar, kroppsspråk, ansiktsuttryck och miljön transkriberades, 

vilket Eidevald (2015) menar ger möjlighet till mer detaljerade analyser. Att skriva transkribe-

ringarna själv menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skapar en närhet till materialet. 

Analys och tolkning kan därmed ske parallellt med transkriberingen. Även om detta tar mycket 

tid framhåller Eriksson-Zetterquist och Ahrne att det är av stor vikt inför bearbetningen av data. 

I denna studie transkriberades samtliga videoobservationer vilket medgav att stoppa och spela 

upp samma sekvenser flera gånger. Därigenom framträdde ett mer djupgående material som 

möjliggjorde analys ur olika perspektiv och synvinklar. 
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Att sortera och reducera 

Rennstam och Wästerfors (2015) framhåller begreppen ‘sortera och reducera’ som grundläg-

gande delar i bearbetning och analys av material. För att få en överskådlighet sorterades materi-

alet utifrån den teoretiska utgångspunkt som studien baseras på, det socialkonstruktionistiska 

perspektivet, vilket Dahlberg et al. (2014) beskriver som att människan är socialt konstruerad 

av, och konstruerar, sin omgivning. De centrala begrepp som redogjorts för under rubrikerna 

Aspekter på kvalitetsarbete i förskolan och Diskrimineringsgrunder låg även till grund för den 

sortering som gjordes vid bearbetningen av data. 

 

Aspekter på kvalitetsarbete i för-

skolan: 

• Förhållningssätt, värde-

grund och etik 

• Dokumentation 

• Miljöns betydelse 

• Makt 

• Delaktighet och inflytande 

• Barnperspektiv vs barns 

perspektiv 

 

Diskrimineringsgrunder: 

• Kön 

• Könsöverskridande identitet 

eller uttryck 

• Ålder 

• Religion eller annan tros-

uppfattning 

• Sexuell läggning 

• Etnisk tillhörighet 

• Funktionsnedsättning 

Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) innebär sortering av material att ordna empirin för att 

säkerställa att analysen bearbetar innebörden utifrån studiens syfte. Det insamlade materialet 

filmades med två kameror, vilket innebar att de åtta videoobservationerna innehöll fyra olika 

situationer, från två olika vinklar. När samtliga åtta videoobservationer setts i sin helhet bear-

betades de enskilt men parallellt med varandra. Båda kamerorna innehöll en och en halv timme 

vardera, vilket resulterade i tre timmars filmat material att transkribera och bearbeta. Det vill 

säga att kamera 1 och kamera 2 observationstillfälle 1 innehöll samma barn, vuxna och situat-

ion, precis som kamera 1 och kamera 2 observationstillfälle 2 innehöll samma barn, vuxna och 

situation och så vidare. Utifrån videoobservationerna kom olika barn och vuxna att hamna i 

fokus: 

 

• Observationstillfälle 1: 4 barn och 2 vuxna (påklädning) 

• Observationstillfälle 2: 4 barn och 2 vuxna (avklädning) 

• Observationstillfälle 3: 5 barn och 2 vuxna (påklädning) 

• Observationstillfälle 4: 3 barn och 2 vuxna (avklädning) 

 

Med detta arbetssätt gavs möjligheten att urskilja mönster och interaktioner. I nästa steg bear-

betades materialet genom att följa interaktioner mellan vuxen och enskilda barn i de olika vi-

deosekvenserna. Sekvenser som inte var av relevans för studien reducerades bort, vilket Renn-

stam och Wästerfors (2015) förklarar som att välja bort material och på så sätt istället välja 

material som skapar ”... en god representation av materialet” (s. 228). Det handlar således om 

att rensa i materialet, utan att förlora helheten, och på så sätt fokusera analysen mot studiens 

teoretiska utgångspunkt, relevanta begrepp och dess syfte. 
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Likabehandlingsplan 

Bearbetning, tolkning och analys av empiriskt material förklarar Svensson (2015) kan bearbetas 

på olika sätt, att det sker olika tolkningar och att syftet med studien samt dess teoretiska bas 

styr vilken tolkning som är bäst lämpad för att skapa tillförlitlighet i studien. 

 

Primär-, sekundär- och tertiär tolkning 

Svensson (2015) argumenterar för att i empirisk forskning använda en analysram med tre tolk-

ningsfaser: primär-, sekundär- och tertiär tolkning. 

 
(Svensson, 2015, s. 212) 

 

Den första primära fasen (tolkningen) beskriver Svensson (2015) som den fas där data produ-

ceras av verkligheten, medvetet eller omedvetet. Materialet sorteras för att skapa ordning och 

för att bli meningsskapande för studien. I likhet med det Svensson beskriver bearbetades för-

skolans likabehandlingsplan i sin helhet, där egna tankar och känslor antecknades för att iden-

tifiera den egna subjektiviteten. Därefter kategoriserades likabehandlingsplanens innehåll uti-

från studiens syfte, forskningsfrågor, teoretiska utgångspunkt och centrala områden som är be-

skrivna tidigare i denna rapport (se rubrikerna Aspekter på kvalitetsarbete i förskolan och Dis-

krimineringsgrunder). Denna första primära fasen möjliggjorde därmed en reducering av 

materialet. Delar som inte var av relevans och som reducerades bort ur förskolans likabehand-

lingsplan var: 

 

• Stora utdrag av Lpfö 98 

• En del i likabehandlingsplanen som innehöll hur personalen bör arbeta vid konflikter 

mellan barn och, 

• En handlingsplan vid kränkningar mellan barn 

 

Genom att sortera, ordna och reducera innehållet i likabehandlingsplanen möjliggjordes den 

sekundära fasen av analysramen. Den sekundära tolkningsfasen innebär enligt Svensson (2015) 

att synliggöra de observationer som gjorts i den första tolkningsfasen, vilket kan liknas en tran-

skribering av observationerna. Därmed gjordes en sekundär tolkning av de redan sorterade em-

piriska materialet för att öka kunskapen om likabehandlingsplanen genom att ställa analytiska 

frågor till dokumentet. Frågor som ställdes var: 

 

• Hur skriver förskolan om likabehandling i planen?  

• Vem är det som kommer till tals? Är det barnen, de vuxna eller är det båda grupperna?  
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Med hjälp av de analytiska frågorna framträdde ännu tydligare i den sekundära fasen hur för-

skolan använder likabehandlingsplanen som en vägledning för hur personalen kan arbeta före-

byggande mot kränkande behandling. Tertiär tolkning är enligt Svensson (2015) den slutgiltiga 

analysen av det empiriska materialet i syfte att besvara studiens forskningsfrågor. Den tertiära 

tolkningen svarar för vilken barnsyn förskolans likabehandlingsplan har och belyser huruvida 

likabehandling och interaktion är ömsesidiga. För att presentera analysen och det empiriska 

materialet av förskolans likabehandlingsplan och innehåll gjordes en jämförelse där likheter 

och skillnader synliggjordes mellan förskolans likabehandlingsplan och videoobservationerna 

utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. 
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Resultat, tolkning och analys 
I bilden nedan presenteras resultatet av studien i form av en översiktstabell för att besvara stu-

diens syfte och forskningsfrågor. Studiens syfte var att öka kunskapen om likabehandlingspla-

nen i en förskolas hall och hur detta innehåll tar sig uttryck i de vuxnas interaktion med barnen. 

Forskningsfrågorna löd: 

 

• Hur konstrueras likabehandlingsplanen av de vuxna i förskolans praktik? 

• Vilka möjligheter och hinder framträder i mötet mellan vuxna och barn i förskolans 

hall? 

 

I den vänstra kolumnen av översiktstabellen visas de aspekter på kvalitetsarbete i förskolan och 

diskrimineringsgrunder som har varit vägledande kategorier i bearbetningen och analysen av 

det insamlade materialet. Kolumnen i mitten presenterar det resultat som framträtt i videoob-

servationerna utifrån de olika kategorierna och den högra kolumnen synliggör det resultat som 

visat sig i förskolans likabehandlingsplan. Sex av de sju kategorierna i tabell 1 (översiktstabel-

len) nedan bygger på videoobservationerna och förskolans likabehandlingsplan och redovisas 

var för sig, utifrån dess kategorirubrik. Den sjunde kategorin ”Diskrimineringsgrunder” avser 

endast resultaten från granskningen av förskolans likabehandlingsplan, eftersom videoobser-

vationerna inte innehöll något material där denna kategori var tillämplig. Översiktstabellen 

kommer att presenteras ytterligare under respektive kategori i kommande underrubriker där 

översiktstabellen delats upp och benämns som tabell 1a, tabell 1b och så vidare genom samtliga 

sju kategorier. Det arbetssätt som använts och som kommer att ligga till grund för hur vi pre-

senterar resultat, tolkning och analys är att vi i första hand presenterar vad som synliggjorts i 

videoobservationerna för att sedan i andra hand jämföra detta med vad som framkommit vid 

granskning av förskolans likabehandlingsplan. Presentationen av resultatet förstärks med ut-

drag från både videoobservationerna och likabehandlingsplanen. 

 

Tabell 1 Översikt av kategorier för analys och tolkning av empirisk data 
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För att i texten förtydliga skillnaderna mellan vilka som är barn respektive vuxna i videoobser-

vationerna har vi avseende barn (B) använt förkortningarna B1, B2 och så vidare och på mot-

svarande sätt benämnt vuxna (V) som V1 och V2 och så vidare. 

 

Förhållningssätt, värdegrund och etik 

 

Tabell 1a 

 
 

Av videoobservationerna framgår att de vuxna arbetar utifrån ett frågade förhållningssätt där 

de vägleder barnen genom att ställa frågor till dem: ”Vad behöver du nu?” ”Vad behöver du ha 

på fötterna?” ”Hur tänkte du göra då?”. När barnen ber de vuxna om hjälp uppmanas de ofta att 

vända sig till en kompis. De observerade hallsituationerna visar att de meningsfulla konversat-

ionerna som synliggör normer och värden många gånger hamnar i skymundan då fokus i hög 

grad i stället ligger på självständig av- och påklädning. De etiska värden som framträder i vi-

deoobservationerna är att de vuxna är respekterade av barnen som i sin tur söker bekräftelse av 

att de, i de vuxnas ögon, utför sina handlingar på rätt sätt. Ett exempel hämtat från videoobser-

vation 1, kamera 1 och 2 illustrerar när ett barn vill visa, söka bekräftelse, av den vuxne: 

 

B4: – Kolla! B4 håller upp mössan framför V1. 

V1 svarar inte, pratar med ett annat barn. 

B4 tar på sig mössan. 

B4: – Kolla! En fleecemössa! 

V1 varken tittar eller svarar B4, utan pratar med ett annat barn. 

B4 tar upp ett klädesplagg som ligger på bänken bredvid där V1 sitter. 

V1: – Den där tror jag är någon annans. V1 tar klädesplagget från B4. 

V1: – Är du klar nu tänker du? Är du klar nu tänker du? 

B4: – Kolla! B4 håller fram ena foten mot V1. 

V1: – Kolla! 

B4: – Skor! 

V1: – Precis. Sådär kan man inte gå ut. 

B4: – Nää (mumlar). B4 vänder sig om och går in i torkrummet. 

 

Detta utdrag visar hur barnet försöker ta kontakt med den vuxne, dels genom att verbalt uttrycka 

sig men även genom att visa det med sitt kroppsspråk. När B inte får gehör tar barnet initiativ 

till att göra något annat, i detta fall ta upp ett annat klädesplagg, vilket resulterar i att den vuxne 

uppmärksammar barnet i form av ett tillrättavisande. Genom sitt frågade förhållningssätt för-

söker den vuxne få barnet att tänka om denna saknar något i klädväg. Barnet som nu har den 

vuxnes uppmärksamhet söker återigen verbalt och med sitt kroppsspråk bekräftelse på att B gör 

det som förväntas av den vuxne och anses vara rätt. 
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I förskolans likabehandlingsplan står det uttryckligen att barnen ska få bli bekräftade, att sub-

jektiviteten är viktig att främja samt att alla har ett gemensamt ansvar och att olikheter berikar 

verksamheten. Exemplet ovan utgör bara ett av många fler exempel på de gånger B4 söker 

bekräftelse men blir förbisedd av de vuxna, vilket inte överensstämmer med likabehandlings-

planens indikationer på förhållningssätt och värdegrund i förskolans verksamhet. Ett förhåll-

ningssätt utifrån vad som framgår i förskolans likabehandlingsplan förutsätts öppna upp möj-

ligheter för ett berikande subjektskapande, där vuxna och barn är medkonstruktörer för att allas 

lika värde skall synliggöras i verksamheten. Detta kan ställas mot bland annat när det i försko-

lans likabehandlingsplan uttrycks, under rubriken ”gemensam socialpolicy”, att ”Varje barn har 

rätt att ... få bli bekräftat” och ”Varje barn har rätt att … få syn på att olikheter berikar, vi är 

viktiga för varandra”. Om dessa skrivningar inte omsätts i förskolans praxis, i detta fall i fre-

kvent förekommande, vardagliga hallsituationer, där vissa barn sällan får bekräftelse och där-

med hindras från vad som i planen beskrivs som subjektivitet och ömsesidigt beroende, kan ett 

sådant negligerande på sikt konstruera ett barn som inte känner tillit till sin egen förmåga. 

 

Dokumentation 
 

Tabell 1b 

 
 

Dokumentation och pedagogisk dokumentation var placerade på väggar och skåp i hallen. Det 

var främst de dokumentationer som fanns på barnens skåp som skapade interaktioner och samtal 

mellan barnen, på skåpen fanns bilder på barnen och deras familjemedlemmar. Den pedago-

giska dokumentationen, som också framträdde som ett intresse för barnen var delvis placerade 

på barnens höjd och var något som de tillsammans tittade på och förde samtal om. Ett exempel 

hämtat från videoobservation 3, kamera 1 illustrerar när fyra barn sitter påklädda på en bänk 

och väntar på att få gå ut: 

 

B2, B3, B4 och B9 sitter på en bänk mitt emot B3 skåp. 

B3: – Där är min mamma. B3 pekar på bilderna på sitt skåp 

B4: – Vet du, min mamma är ju hemma. Min mamma. Min mamma är en mamma på 

riktigt. Vet du det? B4 vänder sig mot och pekar på B2. 

B4: – Du är ju bara en mamma på låtsas. Och jag med. 

B2 och B4 tittar på bilderna på B3 skåp. 

 

Det här utdraget visar hur barnen interagerar med varandra utifrån dokumentationerna på ett 

barns skåp där det finns bilder på barnets familjemedlemmar. I detta fall var det en bild på 

barnets mamma som blev samtalets startpunkt. Denna situation utspelar sig när de sitter och 

väntar på att få gå ut och ingen vuxen är i närheten. 
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I förskolans likabehandlingsplan framgår det att de vuxna använder dokumentation för att fö-

rebygga och upptäcka kränkande behandling i förskolan. Möjligheterna med dokumentationer 

beskrivs som att de kan konstruera en positiv miljö ifall gemensam reflektion och samtal mellan 

barn och vuxen sker kring dessa i verksamheten. Detta skrivs ut under en rubrik de valt att kalla 

”Hur vi upptäcker och dokumenterar kränkande behandling” där det framgår att ”Samtal och 

reflektion är de främsta verktygen för att bearbeta de egna föreställningarna och för att skapa 

ett gemensamt förhållningssätt och en positiv atmosfär i verksamheten”. I videoobservationerna 

framgick ingen interaktion mellan vuxen och barn utifrån dokumentationerna, enbart interakt-

ioner mellan barn och barn. Dokumentationen som fanns i hallen och som avsåg att skapa in-

teraktioner och samtal enligt förskolans likabehandlingsplan kunde således endast urskiljas 

mellan barnen i den observerade hallen, men däremot inte mellan de vuxna och barnen, enligt 

detta resultat. 

 

Miljöns betydelse 
Tabell 1c 

 
 

Videoobservationerna visar att den pedagogiska miljön i hallen är utformad för att främja barns 

subjektskapande. Skåpen är i barnens höjd, tydligt uppmärkta med bilder och text som anger 

vems skåpet är. I torkrummet finns lådor och krokar med barnens individuella namn på för att 

de lätt ska hitta sina kläder och veta var de ska hängas tillbaka när de kommer in efter en ute-

vistelse. En miljö som denna, tillsammans med ett förhållningssätt hos de vuxna, att låta barnen 

ansvara över sina ytterkläder själv, skapar möjlighet för självständighet. Ett exempel hämtat 

från videoobservation 3, kamera 1 illustrerar när V1 vägleder B3 vid en avklädningssiutation 

efter en utevistelse där B3 redan har hunnit ta av vantar och skor: 

 

V1 sitter på en bänk i hallen och räcker fram vantar till B3. 

V1: – Vart ska de här vara först? 

B3 tar vantarna och går in i torkrummet och lämnar vantarna på sin hylla. Kommer 

tillbaka och sätter sig på bänken bredvid V1. 

V1 räcker fram skor till B3. 

V1: – Vart ska de här vara? 

B3 tar skorna och går in i torkrummet och ställer dem på sin plats. 

B3 kommer ut ur torkrummet och sätter sig på bänken intill V1. 

V1 håller upp en halsduk framför B3. 

B3 tar halsduken och sitter kvar en stund på bänken för att sedan gå in i torkrummet 

och lämna halsduken på sin hylla. 

B3 kommer tillbaka och sätter sig bredvid V1.  

B3 öppnar upp overallen, ställer sig upp och tar av den och låter den ligga på golvet. 

V1 håller upp overallen mot B3. 

V1: – Titta. Här. Här. B3 tar overallen. 

V1: – Vart ska den hänga? 
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B3 går in i torkrummet, hänger upp overallen på sin krok, kommer ut och tar av sig 

fleecetröjan och lägger den sedan i sitt skåp. 

 

Utdraget beskriver hur den vuxne vägleder barnet med hjälp av sitt frågande förhållningssätt 

genom att fråga B3 vart respektive klädesplagg ska vara.  V1 möjliggör och stödjer B3 till att 

vara självständig och hänga av sig sina kläder på sin plats i torkrum och i skåpet. 

 

I förskolans likabehandlingsplan framgår det att tillit till sig egen förmåga och betydelsefulla 

sammanhang är centrala aspekter, vilket tydliggörs i likabehandlingsplanen när de skriver ” … 

att barn och personal upplever meningsfulla sammanhang, glädje och delaktighet … ” och att 

”Självförtroende, respekt och tolerans växer i sådana miljöer”. I och med att det framträder i 

videoobservationerna blir det utifrån exemplet tydligt att de vuxna arbetar i enlighet med lika-

behandlingsplanen. Den stimulerande miljön ses som en tillgång och medkonstruktör tillsam-

mans med vuxna och barn, vilket främjar barnens utveckling och lärande och konstruerar ett 

barn som tror på sig själv. 

 

Makt 
Tabell 1d 

 
 

I videoobservationerna framgår det att det är de vuxna som har auktoritet och besitter makten i 

hallsituationerna, vilket tydliggörs då det är de som avgör vilket beteende som, enligt de vuxna, 

är godtagbart och styr på så sätt barnens handlingar. Detta blev tydligt då B9 fick ett ultimatum 

att klä på sig eller gå från hallen samt ett annat exempel hämtat från videoobservation 1, kamera 

1 och 2 som illustrerar när B3 blir utskickad från hallen då denne inte genomför påklädningen 

på ett sätt som de vuxna anser vara rätt: 

 

B3 kikar fram bakom ett skåp. Försvinner bakom igen. 

B3 går runt i hallen och sjunger. 

V2: – Å B3, vart har du dina fleecekläder? Gå och titta i ditt skåp om du hittar dem. 

B3 sjunger och går omkring vid bänken och skåpet. 

B3: –  Jag har… B3 går iväg och fortsätter sjunga. 

V1: – Vad gör du för nå B3? 

B3 kommer ut från tvättrummet, drar ner tröjans ärmar och går in i torkrummet. 

V1 sätter sig på bänken, lägger ner två par vantar, reser sig upp, ökar på stegen, går 

in i torkrummet 1 minut och 27 sekunder efter B3. V1 kommer ut med B3 i handen. 

V1: – Nä, vet du vad. Nu får du gå härifrån och så får du komma tillbaka när du kän-

ner att du vill klä på dig. Och till dess kan du sitta här. 

V1 går iväg från hallen med B3 i handen. 

 

Utdraget visar att V1 till en början tillämpar ett frågande förhållningssätt gentemot B3. B3 sva-

rar inte på V1:s frågor utan går runt i hallen och sjunger för att sedan gå in torkrummet. Vad 
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som händer i torkrummet är för kameran okänt men någonting verkar hända i torkrummet under 

de dryga en och en halv minut som gör att V1 hämtar ut B3 och lämnar hallen med barnet i 

hand. 

Förskolans likabehandlingsplan innehåller en arbetsmanual avsedd för de vuxna, som avser 

konfliktsituationer där barnet påverkar sin omgivning på ett icke tillfredsställande sätt där det 

framgår hur de vuxna ska agera vid dessa situationer: 

 

• ”Pedagog tar barnet åt sidan. Pedagog samtalar med barnet om situation som inte har 

blivit tillfredsställande…” 

• ”Be barnet att berätta vilket ansvar denne har…” 

• ”Be barnet upprepa vad pedagogen sagt, det blir en bekräftelse på vad barnet har upp-

fattat och förstått” 

• ”Be barnet upprepa vad de har för ansvar att ta…” 

• ”Fråga barnet om det klarar det, bekräfta barnet” 

 

Den första delen av arbetsmanualen synliggörs i den vuxnes agerande vid situationen som be-

skrivits i utdraget från videoobservation 1 ovan. Det visar att det är den vuxne som har makten 

i situationen, vilken även är i linje med förskolans likabehandlingsplan, att det är de vuxna som 

har mest makt och auktoritet. 

 

Det framgår även i resultatet av videoobservationerna att barnens utveckling och lärande möj-

liggörs när de vuxna tillämpar en positiv styrning av makt, ett exempel på detta är hämtat från 

videoobservation 3, kamera 2 som illustrerar när V1 positivt uppmuntrar B2 genom påkläd-

ningsprocessen: 

 

V1 sitter på en bänk i hallen. 

B2 kommer ut ur torkrummet, har med overallen och skorna. 

B2: – Här hänger dom!  

V1: – Hörrudu B2! 

B2: – Ja! 

B2: – Dom här sitter fast. B2 pekar på skorna som sitter fast i overallen. 

V1: – Men jag kan hjälpa dig att fixa det. Vet du vad du behöver först? 

V1 tar loss skorna från B2 overall. 

B2: – Ja! 

V1: – Vadå? 

B2: – Overallen! 

V1: – Nej. Vad behöver du? Kolla vad B4 tar. V1 pekar på B4 fleecebyxor. 

V1: – Det är jättekallt idag. 

B2: Jag har inget sånt. 

V1: Men har du några andra tjockkläder? Kolla i ditt skåp om du har några varma, 

sköna där. 

B2 går till sitt skåp och hämtar tjockkläder. 
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Dialogen mellan den vuxne och barnet fortsätter på liknande sätt genom påkläd-

ningen. En kort stund därefter när B2 tagit på sig resterande ytterkläder och går fram 

till V1 får B2 bekräftelse på en bra utförd påklädning. 

V1: – Men alltså B2! Jag måste säga att du är snabb som vinden!  

 

Utdraget visar en dialog mellan en vuxen och ett barn på förskolan där barnet ska klä på sig 

inför en utevistelse. Den vuxne använder ett frågande förhållningssätt och hjälper barnet när 

denne stöter på problem i påklädningen. Det förs en växelverkande dialog och den vuxne är 

förklarande över varför fleecekläder behövs, att det är kallt ute. När B2 är färdigklädd ges upp-

muntrande ord om dess snabbhet. 

 

I förskolans likabehandlingsplan framgår det att det ska finnas en öppenhet i att hjälpa varandra 

och att barnen ska få möjlighet att få tänka, känna och göra själv. Genom att stötta och ge 

återkoppling till varandra framhåller likabehandlingsplanen att möjlighet till utveckling och att 

förstå något på fler sätt främjas. Resultatet visar tydligt att barnen ska genomföra påklädningen 

i rätt ordning och takt för att vara accepterade av de vuxna i hallen, vilket skapar ett hinder för 

barnens utveckling och lärande. Däremot när de vuxna tar sig tid för meningsfull och bekräf-

tande kommunikation med barnen för att stötta dem i påklädningen med hjälp av en positiv 

styrning, konstrueras ett kompetent barn med en god självkänsla. Detta går i linje med det som 

förskolans likabehandlingsplan framhåller, att de arbetar för att ”skapa äkta samarbete och bidra 

till verklig medkänsla”. Om de vuxna är medvetna om de auktoritetsbarriärer som finns i verk-

samheten kan de också möjliggöra ett arbete som främjar allas lika värde. 

 

Delaktighet och inflytande 
Tabell 1e 

 
 

Resultatet i videoobservationerna visar att de vuxnas förhållningssätt konstruerar och stödjer 

barnen att få delaktighet och inflytande. Det vuxna hänvisar många gånger till att fråga en kom-

pis om hjälp alternativt se vad kompisen har på sig. Genom att de vuxna uppmuntrar barnen att 

fråga en kompis konstrueras en delaktighet för den som får hjälp och ett inflytande för den som 

hjälper. Ett exempel hämtat från videoobservation 1, kamera 1 och 2 illustrerar en sekvens där 

interaktion sker mellan vuxen och barn som leder till delaktighet och inflytande: 

 

V1: – Kanske B4 vet vad du bör ha? V1 riktar frågan till B3. 

V1 går iväg. 

B4 ställer sig på knä, kryper fram till bänken, vrider upp överkroppen och tittar på 

B3. 

B4: – En mössa! B4 pekar på B3 huvud. 

B3: – Inte här. 

B3 tar sig för kragen på fleecetröjan och skakar på huvudet. 
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B4: – Inte en mössa där! (fnittrar) 

B3: Knasigt! 

B3 drar upp dragkedjan på overallen, tar upp mössan och drar på den på huvudet. 

 

Detta utdrag ur videoobservationerna beskriver när den vuxne hänvisar B3 att se vad kompisen 

har på sig för att komma på vad B3 själv behöver ta på sig innan utgång. Genom interaktion 

med kompisen framkommer det att det är en mössa som saknas, vilken de kommer överens om 

ska sitta på huvudet och inte på halsen vid kragen på tröjan. 

 

I förskolans likabehandlingsplan framgår det att barn och vuxna ska sträva efter delaktighet för 

att främja vänskap. Det står även uttryckligen att ”Arbetet baseras på kunskap om barnens triv-

sel och inflytande och förekomsten av kränkande behandling” och ”Vi ser det som viktigt att 

barnen har inflytande i hur vi ska jobba med det förebyggande arbetet”. Genom att de vuxna i 

förskolans praxis möjliggör delaktighet och inflytande för barnen konstruerar de vuxna en in-

teraktion av hjälpsamhet i verksamheten, vilket främjar en gemensamhet. Att främja vänskap 

förebygger diskriminering och kränkande behandling. 

 

Barnperspektiv / barns perspektiv 
Tabell 1f 

 
 

Resultatet av videoobservationerna visar situationer där både barnperspektiv och barns perspek-

tiv konstrueras i interaktionen mellan vuxen och barn i hallen. Ett exempel hämtat från video-

observation 1, kamera 1 och 2 illustrerar där både barnperspektiv och barns perspektiv framträ-

der i en mössituation mellan B3 och V1: 

 

V1: – Har du någon sån där halsduk? Vet du vad, har du den där mössan som är en 

väpnarluva idag? 

B3 säger något som inte hörs. 

V1: – Kolla om du har den, för då behöver du inte ha någon halsduk. 

V1 går och hjälper ett annat barn. 

B3 tar på sig overallens luva och går efter V1. 

B3: – Jag hade… jag hade det. B3 visar V1 att overallens luva är uppdragen på huvu-

det. 

V1: – Hade du det? 

B3: – Mm. 

V1: – Jo men jag tänkte på den där väpnarluvan, tänkte jag på. 

 

Utdraget visar att den vuxne ur ett barnperspektiv syftar på en mössa som denne benämner som 

väpnarluva medan barnet i sitt perspektiv uppfattar detta som luvan på overallen och tar därmed 

på sig den luvan. 



 

23 
 

 

Förskolans likabehandlingsplan innehåller sociala riktlinjer som framhåller vikten av att lyssna 

på andras känslor, behov och perspektiv och ”att förstå ett barns perspektiv”. Det som synlig-

görs i de filmade observationerna är att den vuxne uttrycker sig på ett sätt som barnet genom 

sitt perspektiv och erfarenhet förstår annorlunda. I en och samma situation finns det flera olika 

perspektiv som påverkar, vilket de vuxna måste vara medvetna om för att möjliggöra utveckling 

och lärande som utgår från barngruppens olika individer. Om barnperspektivet ligger i fokus 

och barns perspektiv hamnar i skymundan konstrueras ett hinder för barnens inflytande över 

sitt egna subjektskapande. 

 

Diskrimineringsgrunder 
Tabell 1g 

 
 

I förskolans likabehandlingsplan framgår det att förskolan ska dokumentera verksamheten och 

att de vuxna ska vara uppmärksamma på det som sker i vardagen. Det beskrivs också att ”Ut-

värdering av dokumentationen vid utredning av diskriminering, trakasserier och kränkande be-

handling sker kontinuerligt i överenskommelse med berörda parter” och att ”Utvärdering av 

Förskolan …. likabehandlingsplan sker årligen”. Det ska hållas utvecklings- och medarbetar-

samtal för vårdnadshavare och personal i syfte att upptäcka och synliggöra kränkningar. Genom 

att dokumentera och utvärdera verksamheten hålls likabehandlingsarbetet fortlöpande vilket 

möjliggör ett förebyggande arbete mot kränkande behandling. 

 

Sammanfattande kommentar 
Resultatet i de sju kategorierna; förhållningssätt, värdegrund och etik, dokumentation, miljöns 

betydelse, makt, delaktighet och inflytande, barnperspektiv / barns perspektiv och diskrimine-

ringsgrunder visar att de vuxna i förskolan till viss mån konstruerar likabehandlingsplanens 

innehåll i hallen. Däremot är detta inte något som sker genomgående i de vuxnas förhållnings-

sätt i interaktionerna med barnen. I resultatet framgår därmed att detta skapar både möjligheter 

och hinder för barnens subjekt- och meningsskapande. 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Vid kontakt med förskolechefen presenterades studiens syfte och tänkta genomförande, vilket 

resulterade i inbokade datum för videoobservation samt tillgång till förskolans likabehandlings-

plan. Att få access i tidigt skede blev en stor tillgång för studien, om än något förvånande, då 

detta kan vara ett känsligt ämne. Dessutom informerade förskolechefen att personalen sedan 

tidigare var vana vid att observera varandra i utvecklingssyfte. Vår uppfattning är att förskolan 

såg detta som ett viktigt område att utforska, intresset var således ömsesidigt.  

Inför studiens datainsamling och efter överenskommelse med förskolechefen överläm-

nades informations- och samtyckeskrav (se bilaga 1 och 2) till barnens vårdnadshavare för att 

ge dem förutsättningar att förstå studiens syfte och överväga sitt eget och sitt barns deltagande. 

Efter sju dagar samlades blanketterna in och samtliga vårdnadshavare hade gett sitt samtycke. 

Valet att göra en ostrukturerad videoobservation var en fördelaktig metod för denna 

studie då det gav möjlighet att samla in stor mängd data (Patel & Davidson, 2011). Att kunna 

gå tillbaka och titta på materialet flera gånger möjliggjorde att upptäcka nya detaljer av relevans 

för studien, som till exempel de medverkandes tal, blickar och kroppsspråk i interaktionerna. I 

och med att observationerna spelades in med två kameror från olika vinklar gavs möjligheten 

att förena den ena vinkeln med den andra. Tillvägagångssättet gjorde det möjligt att registrera 

en större helhet av de deltagandes tal- och kroppsspråk samt omgivningens och materialitetens 

medkonstruktion av kunskap och identitet. Om enbart ljudupptagning eller fältanteckningar an-

vänts som metod hade möjligheten att gå tillbaka i materialet för att få en fördjupad förståelse, 

varit betydligt mer begränsad, vilket också Eidevald (2015) framhåller som fördelar med just 

videoobservationer. Samtidigt finns också begränsningar med videoobservationer i stora utrym-

men där det är många röster som ska höras och kvaliteten kan därmed variera på grund av bland 

annat bakgrundsljud (Bjørndal, 2005; Eidevald, 2015). Det hade varit till fördel att i observat-

ionerna kunnat använda externa mikrofoner för att förstärka ljudkvaliteten och därmed ytterli-

gare tydliggöra de deltagandes röster och tal. Kamerans närvaro kan ha påverkat studiens re-

sultat eftersom deltagarna kan anstränga sig för att förhålla sig på det sätt som anses vara rätt, 

vilket även Eidevald framhåller som en kritisk aspekt i videoobservation som metod. Valet av 

att vara icke-deltagande observatörer minskade dock denna påverkan och kritiska aspekt ef-

tersom rummet lämnades när kamerorna var igång och observationen påbörjades, något som 

Bjørndal (2005) påpekar leder till att själva observationen, och inte forskaren, hamnar i fokus. 

Peshkin (1988) framhåller vikten av att medvetandegöra sin egen subjektivitet inför och 

under studier för att skapa tillförlitlighet och kvalitet. Oavsett hur den egna subjektiviteten tar 

sig uttryck måste forskaren enligt Peshkin vara medveten om sin egen påverkan. Under tran-

skriberingsfasen av videoobservationerna fördes därför noggranna anteckningar om egna tankar 

och känslor som uppstod vilket var en strategi för att hålla uppsikt över egna, subjektiva re-

flektioner. Tillvägagångssättet att ‘sortera och reducera’, som Rennstam och Wästerfors (2015) 

hävdar är grundläggande delar i bearbetning och analys, blev i kombination med de egna stra-

tegierna en tillgång vid bearbetning och analys av videoobservationerna. De egna strategierna 

innebar att sortera utifrån de aspekter som tidigare nämnts gällande kvalitetsarbete i förskolan 

samt de sju diskrimineringsgrunderna (se rubrikerna Aspekter på kvalitetsarbete i förskolan och 
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Diskrimineringsgrunder). Detta vidgade analysen utifrån den teoretiska utgångspunkt som stu-

dien baseras på. Empirin ordnades och reducerades för att säkerställa en trovärdighet som enligt 

Rennstam och Wästerfors (2015) rekommendation leder till att analysen bearbetas i riktning 

mot studiens syfte. 

I analysen av förskolans likabehandlingsplan användes tre tolkningsfaser som Svensson 

(2015) beskriver som primär-, sekundär- och tertiär tolkning. Eftersom studiens syfte var att 

öka kunskapen om förskolans likabehandlingsplan och hur denna konstrueras i den pedagogiska 

verksamheten valdes denna analysram för att möjliggöra en mer djupgående bearbetning av 

dokumentet. Samtidigt påpekar Eidevald (2015) att färdiga analysmodeller kan begränsa och 

styra analysens genomförande och att kreativiteten i analysen därmed kan gå förlorad. I den 

primära tolkningen baserades kategorierna på studiens teoretiska utgångspunkter, vilket gene-

rerade ett meningsfullt material som sedan kunde bearbetas ytterligare i den sekundära tolk-

ningsfasen. Svensson (2015) framhåller att forskaren kommer nära människor och miljö när 

tolkning av data används inom kvalitativ forskning. Den sekundära tolkningsfasen i denna stu-

die resulterade i en transkribering av den primära tolkningen, vilket skapade en överskådlighet 

av det empiriska materialet. Den tertiära tolkningsfasen blev central för analysen av förskolans 

likabehandlingsplan och kom att, tillsammans med analysen av videoobservationerna, besvara 

studiens forskningsfrågor. 

Videoobservation och de tre tolkningsfaserna gav möjlighet att varva observation med 

analys av materialet, vilket Ahrne och Svensson (2015) förklarar är en av fördelarna, att det 

skapas en närhet till den miljö som observeras. Samtidigt hade det varit ett bra lärtillfälle att ta 

tillbaka materialet och det resultat studien genererat till de berörda på förskolan som underlag 

för samtal i form av fokusgrupper, vilket enligt Eidevald (2015) syftar till att vidga perspektiv 

och diskutera redan insamlade data. Detta hade kunnat fungera som en utgångspunkt för pro-

fessionell reflektion om förhållningssätt och bemötande som sker i pedagogiska processer, vil-

ket enligt Eidevald kan bidra till att öka personalens kompetens och utveckling i verksamheten. 

 

Trovärdighet och generalisering? 

Svensson och Ahrne (2015) belyser vikten av att säkra studiens trovärdighet och huruvida stu-

diens resultat skulle bli liknande om undersökningen genomförs i andra miljöer och med andra 

människor. Eftersom denna studie genomförts på en avdelning i en förskola går det inte att 

generalisera och säga att detta resultat skulle spegla andra förskolors likabehandlingsarbete och 

de interaktioner som de vuxna konstruerar i mötet med barn. För att synliggöra ett sådant möns-

ter och generaliserbarhet skulle ytterligare studier fordrats i ett flertal förskolor. Svensson och 

Ahrne framhåller den aspekt, att generaliserbarhet och ett mer allmänt resultat kan diskuteras 

efter att den kvalitativa studien genomförts i fler än en miljö och därefter jämföra dessa resultat 

mot varandra. 
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Resultatdiskussion 
I denna del kommer resultatet att diskuteras i relation till bakgrund och teoretiskt perspektiv för 

att vidga blicken på de resultat studien genererat. Syftet med studien är att öka kunskapen om 

förskolans likabehandlingsplan och hur detta innehåll tar sig uttryck i de vuxnas interaktion 

med barnen samt hur likabehandlingsplanen konstrueras av de vuxna och de möjligheter och 

hinder som framträder i möten mellan vuxna och barn i förskolans hall. 

Resultatet i studien visar att de vuxnas förhållningssätt, värdegrund och etik vägleder 

barnen genom att de ställer öppna frågor som ger barnen möjlighet till att reflektera över sitt 

eget handlande vid av- och påklädning. Samtidigt uppmuntrar de vuxna barnen att ta hjälp av 

en kompis, vilket kan ses som värdegrund och etik, att vara mån om sin kamrat. Enligt Skol-

verket (2013) ska värdegrunden genomsyra allt arbete som bedrivs på förskolan och de vuxnas 

förhållningssätt ska spegla detta. Det synliggörs till viss del i videoobservationernas resultat, 

samtidigt som de frågor och konversationer barnen tar initiativ till inte alltid uppmärksammas 

av de vuxna då fokus är av- och påklädning. Lenz Taguchi (2013) framhåller det faktum att det 

måste finnas en medvetenhet om att verksamheten är föränderlig och att interaktion med andra 

i vår omgivning konstruerar gemenskap. Barnens strävan till kommunikation med de vuxna kan 

vara ett försök att tillhöra denna gemenskap, vilket Lenz Taguchi och Fukkink och Tavecchio 

(2010) förklarar som att gemenskap konstruerar meningsfulla samspel, utveckling och lärande. 

Om inte de meningsfulla samspelen medvetet fångas upp och synliggörs av de vuxna, det vill 

säga att normer och värden får framträda, hamnar de i skymundan och riskerar att gå förlorade. 

Att få bekräftelse föreföll vara viktigt för barnen i hallen och även någonting som förskolans 

likabehandlingsplan poängterar, vilket dock i denna studie inte framträder i någon större ut-

sträckning. För att främja ett mer etiskt förhållningssätt skulle det vara ytterligare än mer me-

ningsskapande om de vuxna i förskolan reflekterade över den moral som genomsyrar verksam-

heten, vilket Gren (2007) betonar är en central aspekt i arbetet med likabehandling. 

Videoobservationernas resultat visade att det fanns pedagogiska dokumentationer i för-

skolans hall. Det framgick i förskolans likabehandlingsplan att pedagogisk dokumentation an-

vänds i det förebyggande arbetet mot kränkande behandling. Som Dahlberg och Elfström 

(2014) beskriver, kan pedagogisk dokumentation synliggöra hur förskolan i praktiken svarar 

för likabehandlingsplanens innehåll samt hur förskolan ser på barns lärprocesser och den barn-

syn som råder i verksamheten. Detta ser vi kan generera förändring och utveckling i syfte att 

konstruera en miljö som berikas av allas lika värde. Lpfö 98 (Skolverket, 2016) poängterar 

vikten av att arbeta förebyggande mot kränkande behandling och att detta ska ske kontinuerligt 

och fortlöpande i förskolans verksamhet. I resultatet framgår det att dokumentationen skapar 

interaktioner mellan barnen men inte mellan vuxna och barn. Alvestad och Sheridan (2015) och 

Svaleryd och Hjertson (2012) förklarar däremot möjligheterna med dokumentationen, att den 

kan användas i olika syften och synliggöra interaktioner i olika miljöer och blir därmed viktig 

för förskolans likabehandlingsarbete. Nordin-Hultman (2004) framhåller att barns subjektskap-

ande främjas i en stimulerande miljö. Studiens resultat pekar på att hallens miljö ska vara och 

är konstruerad för att främja barns subjektskapande, materialiteten är på barnens nivå, vilket 

leder till att självständighet blir en utgångspunkt för de situationer som sker i hallen. 

I förskolans hall framträder att det finns styrningar av barns handlingar och tydliga auk-

toritetsbarriärer. En medvetenhet om de vuxnas makt är en nödvändighet enligt Schjellerup 

Nielsen (2006). Auktoritetsbarriärerna i detta resultat visar att barnen ska genomföra av- och 
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påklädningen på det sätt som de vuxna anser vara ‘rätt’ eller riskera att bli bortskickade från 

hallen. Auktoritetsbarriärerna och avsaknaden av bekräftelse av barnen hindrar utveckling och 

lärande samt att de vuxna förbiser att lärande ska utgå från barnens möjligheter och intresse. 

Makt kan däremot ses som värdefullt när både barn och vuxna får kraft tillsammans, vilket blir 

tydligt i resultatet när vuxna berikar barns subjektskapande och medkonstruerar en trygg och 

utvecklande atmosfär. Lenz Taguchi (2012) förklarar att sammanflätade tillblivanden konstru-

erar mening och blir således något som skapar ömsesidighet.  

 Genom den hänvisning som de vuxna gör, att barnen ska fråga en kompis om hjälp, ex-

emplifieras ett förhållningssätt som konstruerar och stödjer barns delaktighet och inflytande. 

Skolverket (2013) påtalar vikten av att allas lika värde ska främjas i verksamheten, vilket ligger 

till grund för det likabehandlingsarbete som bedrivs på förskolan. Genom det här resultatet på 

denna förskola synliggörs interaktioner som konstruerar en gemensamhet för att främja vänskap 

och relationer. 

Resultatet visar att den vuxne använder ett barnperspektiv när denne benämner ett barns 

mössa för väpnarluva, varpå barnet utifrån sitt perspektiv tolkar detta som luvan på overallen. 

Här blir det tydligt enligt det Schjellerup Nielsen (2006) beskriver, att barn och vuxna kan tolka 

omgivningen olika. Istället för att den vuxne vidmakthåller benämningen på mössan som väp-

narluva, det vill säga genom sitt barnperspektiv, hade den vuxne med fördel kunnat möta bar-

nets perspektiv och förklarat det på ett annorlunda vis för att närma sig barnets erfarenhetsvärld. 

De vuxna måste vara medvetna om sin egen påverkan och förhållningssätt i situationer, vilket 

även Schjellerup Nielsen (2006) förklarar, att vuxna ska försöka närma sig barnens förståelse 

och se dem som kompetenta medaktörer. 

I förskolans likabehandlingsplan beskrivs arbetssätt för att upptäcka diskriminering i 

verksamheten, att det ska ske dokumentationer, utvecklingssamtal och medarbetarsamtal i syfte 

att hålla kvalitetsarbetet fortlöpande. Det framgår däremot inte i förskolans likabehandlingsplan 

hur många samtal som förväntas genomföras per år och inte heller i vilken utsträckning barnen 

är delaktiga i processen. Detta är något som barnen har rättigheter till enligt Förordningen om 

barns och elevers deltagande i arbete med en likabehandlingsplan (SFS 2006:1083). I detta 

resultat synliggörs inte om och hur barnen varit delaktiga i upprättandet och utvärderingen av 

likabehandlingsplanen. Denna förordning kan däremot uppfattas som förlegad i den mening att 

den uttrycker att barns deltagande ska anpassas utifrån ålder och mognad, vilket vi stark ifrå-

gasätter då barns deltagande bör anpassas utifrån varje individ. Diskrimineringslagen (DO, 

2008:567) betonar dessutom att ingen får diskrimineras eller kränkas utifrån sin ålder och att 

alla har lika rättigheter.   

 

Implikationer för yrkesuppdraget 
Denna studie har väckt många tankar om vårt kommande yrke som förskollärare. En stor insikt 

är hur viktigt det är att som vuxen i förskolan vara medveten om det egna förhållningssättet och 

etiska värden vi är bärare av. Hur vi väljer att förmedla detta genom vår yrkesprofession blir 

avgörande för vad som genomsyrar verksamhetens atmosfär, därav ser vi ett stort ansvar i att 

främja allas lika värde som respekteras och möjliggör ett meningsfullt subjektskapande hos alla 

individer. Det blir därför centralt att tillsammans i arbetslaget observera och reflektera om hur 

vi konstruerar interaktioner genom våra handlingar och den kommunikation som sker tillsam-

mans med barn, vårdnadshavare och kollegor. Genom att vi i denna process har bearbetat alla 
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lagar och förordningar som förskolans likabehandlingsarbete stödjer sig mot har vår insikt om 

vikten av att hålla sig uppdaterad om revideringar och att se likabehandlingsplanen som ett 

levande dokument ökat.   

 

Förslag till fortsatt forskning 
Det hade varit spännande att göra denna studie i ett större sammanhang, att fånga en hel för-

skoleavdelnings arbete med likabehandling och de interaktioner som framträder i de olika mil-

jöerna. För att få en större förståelse för hur vuxna konstruerar sina möten med barn i förskolan 

hade en etnografisk studie varit en bra metod för att fånga helheten. Genom att tillbringa lång 

tid på fältet som undersöks skapas en närhet till området och de människor som vistas där, vilket 

möjliggör en förståelse och kunskap om hur värdegrunden integreras med likabehandlingspla-

nen och det pedagogiska arbetet. Det hade varit en intressant aspekt att även undersöka hur 

förskolan arbetat med konstruerandet av likabehandlingsplanen, om och i hur stor utsträckning 

barnen varit delaktiga i processen. För att få fatt i detta hade intervjuer av både barn och perso-

nal varit fördelaktiga metoder. Hur har arbetet säkerställt barnens delaktighet och inflytande i 

framställandet av likabehandlingsplanen? 

 



 
 

Referenser 
Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen. I G. Ahrne & 

P. Svensson (Red.), Handbok i kvalitativa metoder (s. 8–16). Stockholm: Liber. 

 

Alvestad, T., & Sheridan, S. (2015). Preschool teachers perspectives on planning and 

documentation in preschool. Journal of Early Child Development and Care, 185(3), 377–392. 

Doi: http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2014.929861  

Barnkonventionen (2017). FN:s konvention om barnets rättigheter. Från http://barnkonvent-

ionen.se/fns-konvention-for-barns-rattigheter/ 

Berger, P.L. & Luckmann, T. (1998). Kunskapssociologi: Hur individen uppfattar och formar 

sin sociala verklighet. (2. uppl.) Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Bjørndal, C.R.P. (2005). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i 

undervisning och handledning. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Dahlberg, G. & Elfström, I. (2014). Pedagogisk dokumentation i tillblivelse. Pedagogisk 

Forskning, 19(4–5), 268–296. Från 

http://jornals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/13164/11753 

Dahlberg, G., Moss, P. & Pence, A. (2014). Från kvalitet till meningsskapande: postmoderna 

perspektiv – exemplet förskolan. (2. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

DO. (2008:567). Diskrimineringsombudsmannen. Från http://www.do.se/lag-och-ratt/diskri-

mineringslagen/#Kaptiel2-Forbud-mot-diskriminering-och-repressalier 

DO. (2017). Diskrimineringsombudsmannen. Från http://www.do.se/framja-och-atgarda/ny-

heter-diskrimineringslagen/  

Eidevald, C. (2013). Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan: hallå, 

hur gör man? (2. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Eidevald, C. (2015). Videoobservationer. I G. Ahrne & P. Svensson (Red.), Handbok i kvali-

tativa metoder (s. 114–127). Stockholm: Liber. 

Eriksson-Zetterquist, U. & Ahrne, G. (2015). Intervjuer. I G. Ahrne & P. Svensson (Red.), 

Handbok i kvalitativa metoder (s. 34–54). Stockholm: Liber. 

Fukkink, R.G., Tavecchio, L.W.C. (2010). Effects of Videointeraction Guidance on early 

childhood teachers. Teaching and Teacher Education, 26(8), 1652–1659. Doi: 

10.1016/j.tate.2010.06.016  

 

Gren, J. (2007). Etik i pedagogiskt vardagsarbete. (3. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Håkansson, J. (2013). Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem: Strategier 

och metoder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lenz Taguchi, H. (2012). Pedagogisk dokumentation som aktiv agent: introduktion till intra-

aktiv pedagogik. (1. uppl.) Malmö: Gleerups utbildning. 

 



 

 
 

Lenz Taguchi, H. (2013). Varför pedagogisk dokumentation?: Verktyg för lärande och för-

ändring i förskolan och skolan. (2. uppl.) Malmö: Gleerup. 

Lärarförbundet. (2014). Lärares yrkesetik. Hämtad 27 november, 2017, från Lärarförbundet, 

https://www.lararforbundet.se/artiklar/larares-yrkesetik   

 

Löfdahl, A. (2014). God forskningssed - regelverk och etiska förhållningssätt. I A. Löfdahl, 

M. Hjalmarsson & K. Franzén (Red.), Förskollärarens metod och vetenskapsteori (s. 32–43). 

Stockholm: Liber. 

Nordin-Hultman, E. (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. (1. uppl.). 

Stockholm: Liber. 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. (4., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Peshkin, A. (1988). In Search of Subjectivity. One's Own. Educational Researcher, 17(7), 

17–21.   

Rapp, S. (2014). Skolans lagar och förordningar - det legala ramverket. I U.P. Lundgren, R. 

Säljö & C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare (s. 637–661). Stock-

holm: Natur & Kultur. 

Rennstam, J. & Wästerfors, D. (2015). Att analysera kvalitativt material. I G. Ahrne & P. 

Svensson (Red.), Handbok i kvalitativa metoder. (s. 220–236). Stockholm: Liber. 

Rimsten, O. (2010). Diskriminering och kränkande behandling: i skola och förskola. (2 uppl.) 

Stockholm: Norstedts Juridik. 

Roos, C. (2014). Att berätta om små barn - att göra en minietnografisk studie. I A. Löfdahl, 

M. Hjalmarsson & K. Franzén (Red.), Förskollärarens metod och vetenskapsteori (s. 46–57). 

Stockholm: Liber. 

Schjellerup Nielsen, H. (2006). Gemenskap och utanförskap: om marginalisering i skolans 

värld. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

SFS (2006:1083). Förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehand-

lingsplan (2006). Stockholm: Utbildnings- och kulturdepartementet. 

SFS (2006:67). Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av 

barn och elever (2006). Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

SFS (2010:800). Skollagen (2010). Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skolverket (2013). Förskolans och skolans värdegrund: förhållningssätt, verktyg och meto-

der. Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket (2015). Några nyckelbegrepp. Hämtat 7 november, 2017, från Skolverket, 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/forskningsbaserat-arbetssatt/nagra-nyck-

elbegrepp-1.244041 

 

Skolverket (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98. (3. rev. uppl.) Stockholm: Skolverket. 



 

 
 

Svaleryd, K. & Hjertson, M. (2012). Likabehandling i förskola & skola. (1. uppl.) Stockholm: 

Liber.  

 

Svensson, P. & Ahrne, G. (2015). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. I G. Ahrne & 

P. Svensson (Red.), Handbok i kvalitativa metoder (s. 17–31). Stockholm: Liber. 

Svensson, P. (2015). Teorins roll i kvalitativ forskning. I G. Ahrne & P. Svensson (Red.), 

Handbok i kvalitativa metoder. (s. 208–219). Stockholm: Liber. 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Hämtad från https://publikationer.vr.se/pro-

dukt/god-forskningssed/ 

  



 

 
 

Bilaga 1 

 
Information om examensarbete kring studien Likabehandling för alla 

Vi är två studenter från Luleå tekniska universitetet som läser sista terminen på förskollärarut-

bildningen och ska göra vårt examensarbete i området Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan 

med fokus på Likabehandling.  

Vi har valt att studera detta då det är en central aspekt som bör läggas stor vikt vid i försko-

lans verksamhet. Läroplanen för förskolan betonar vikten av förskolans uppdrag gällande li-

kabehandling och att ett arbete mot kränkande behandling ska genomsyra verksamheten. De 

vuxna i verksamheten har ett ansvar som förebilder och deras förhållningssätt har stor bety-

delse när det kommer till barns förståelse om människors lika värde. Skollagen poängterar 

personalens förbud mot att på något sätt utöva kränkande behandling mot barnen i verksam-

heten.   

Datainsamlingen kommer att ske genom videoobservationer i hallen. Detta innebär att de mö-

ten som sker mellan pedagog och barn i olika hallsituationer kommer att filmas med kamera 

för att sedan bearbetas och analyseras med stöd i forskning av oss som genomför studien. 

Bland annat handlar det om av- och påklädningar vid dagen utevistelser, men kan också 

handla om när Ni lämnar ert barn på förskolan på morgonen. Datainsamlingen kommer att ske 

två dagar under v. 46.  

Vi tillämpar forskningsetiska principer vid vår studie och garanterar er anonymitet och konfi-

dentialitet vid hanteringen av informationen. Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras på 

internet för allas tillgång. För vidare information om de forskningsetiska principerna går det 

att läsa mer på codex:  http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 

Ni på xxxx tillfrågas härmed om erat och ert barns deltagande i vår studie med syfte att öka 

kunskapen om likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling på er förskola och 

hur detta tar sig till uttryck i pedagogernas handlingar och kommunikation i mötet med barnen 

i hallsituationer under dagen. 

 

Ni som vårdnadshavare och ert barns deltagande i studien är helt frivilligt. Ni kan när som 

helst avbryta ert deltagande utan närmare motivering. Om ni avstår från att delta eller avbry-

ter ert deltagande kommer detta inte påverka studien. Även om studien får samtycke från er 

som vårdnadshavare för barnen att delta kommer de personligen tillfrågas och ges möjlighet 

att besluta om sitt egna deltagande inför varje observationstillfälle. 

 

Ytterligare upplysningar eller funderingar lämnas av nedanstående ansvariga: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

 
 

Carole Assine 

070-xxx xx xx 

 

Emmelie Doverstål 
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Elisabeth Lundmark 
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Samtycke till deltagande för studien om Likabehandling för alla 

 

Vid önskan om deltagande fylls nedanstående information in och lämnas till pedagogerna på 

er avdelning senast 13/11 - 2017.  

Vill ni och erat barn inte delta i studien behöver samtyckeskravet inte skrivas på och lämnas 

in.  

 

 

Härmed lämnar jag samtycke till att jag och mitt barn deltar i studien: 

 

____________________ 

Barnets namn (textat) 

 

____________________ 

Vårdnadshavares namn (textat) 

 

____________________ 

Vårdnadshavares underskrift 

 

____________________ 

Ort och datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


