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 Abstrakt 
Den forskning som finns om förebyggande arbete mot kränkande behandling 

fokuserar främst på skolan. Viss forskning finns om förskolan och pekar på att 

problematiken med kränkningar och diskriminering även finns där. Vi 

upplever den bristfälliga forskningen kring de yngre åldrarna som ett problem 

och har därför valt att utföra en studie kring likabehandlingsarbete i förskola 

och förskoleklass. Studien handlar om pedagogers syn på, användande och 

förmedlande av värdegrundsarbete. Studien belyser likaså pedagogernas 

förhållningssätt gentemot flickor och pojkar då det är av relevans för arbetet. 

Barn har rätt att bli behandlade likvärdigt oavsett om de är flickor eller pojkar. 

Sammanlagt intervjuades sex pedagoger, fyra från förskola och två från 

förskoleklass. Resultatet uppmärksammar att flera av de intervjuade 

pedagogerna har liknande synsätt och åsikter kring exempelvis genus och 

samtalets betydelse för likabehandlingsarbetet. 

 

Nyckelord: diskrimineringslagen, förskola, förskoleklass, intervju, 

likabehandling, pedagoger, skollagen, värdegrundsarbete 
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 Inledning  
Valet av ämne i uppsatsen ligger till grund för vårt framtida yrke i förskola och 

skola. Vikten av att införskaffa djupare kunskaper om likabehandlingsarbete är 

av betydelse då det lägger en god och stabil grund för allt annat pedagogiskt 

arbete inom valda verksamheter. I och med undersökningen ämnar vi att få en 

inblick i hur verksamma pedagoger tänker och ser på förebyggande 

värdegrundsarbete. 

 

Alla barn ska ha samma rättigheter och möjligheter till utveckling och det 

faktum lyfts fram och stärks av Förenta nationernas barnkonvention (Unicef.se) 

som bygger på perspektivet att barnets bästa alltid ska ligga i fokus. 

Konventionen talar om barns rätt till liv och utveckling, om rätten till 

inflytande samt om att låta barn få göra sin röst hörd. 

 

Diskrimineringslagen (Skolverket, 2012) kräver att förebyggande arbete mot 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling finns i alla 

pedagogiska verksamheter. Därför är utformandet och det aktiva användandet 

av likabehandlingsplanen betydelsefullt.  

I handledningen Lika rättigheter i förskolan (Diskrimineringsombudsmannen, 

2013) står det att likabehandlingsarbetet är ett ständigt projekt i 

förskoleverksamheten och ska sätta sin prägel på pedagogiken, didaktiken, 

pedagogernas förhållningssätt, regler och rutiner, planering samt 

genomförande av aktiviteter. Arbetet får inte vara ett separat projekt som 

förekommer enbart i vissa aktiviteter. I Lika rättigheter i skolan 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2012) står det också om att arbetet med 

likabehandling ska genomsyra hela verksamheten, att arbetet med 

likabehandling inte kan avhandlas endast vid vissa lektioner. 

 

Läroplanen för förskolan Lpfö98 (reviderad 2010) berättar att 

förskoleverksamheten är en social mötesplats där barn ska få utrymme att 

utveckla sina färdigheter och kamratkulturer. Olausson (2012) skriver att 

många barn i Sverige börjar på förskolan redan i 1-1½ års ålder och troligtvis 

har verksamheten betydelse för vilken syn barnen får på sig själva, sin 

omgivning och vilka värderingar de tar i anspråk. Detta är också något som 

belyses i Jonsdottirs (2007) avhandling om förskolebarns kamratrelationer. 

Författaren skriver om hur barn i samspelet med jämnåriga kamrater 

assimilerar social kompetens som exempelvis kommunikation och även att ta 

hänsyn till andra individer och deras behov. Barn utvecklar också sin självbild 

och självkänsla i interaktionen med sina kamrater på förskolan. Johansson 

(2001) skriver om hur viktigt det är för barns utveckling att de lär sig om och 

förstår innebörden av etik. Det är även betydelsefullt för samhällets utveckling 

eftersom barn förväntas ta ett etiskt och socialt ansvar. Ytterligare 

förtydligande kring barns kamratkulturer och utvecklande av självkänsla och 

social tillhörighet handlar det om längre fram i studien. 
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”Förskolans uppgift är och kommer att vara betydande för barns lärande av etiska 

värden. Det ställs här stora krav på pedagogers kompetens och medvetenhet något 

som knappast kommer att minska i ett framtida samhälle” (Johansson, 2001, s. 15). 

 

På pedagoger ställs kravet att vara medveten samt ha kunskaper om hur 

organisationer, grupper och människor fungerar och utvecklas för att nå 

framgång i värdegrundsfrågorna. Arbetet förutsätter även att pedagogen har 

kunskap och insikt om sina egna värderingar och attityder gentemot det 

omgivande samhället. Enligt skollagen är det en skyldighet att vidta åtgärder 

när ett barn eller elev blivit utsatt för någon form av kränkande behandling, 

därför är det av vikt att förstå innebörden av och skillnaden mellan de olika 

begreppen diskriminering, trakasserier och kränkningar. I Skolverkets 

stödmaterial Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling betonas det 

i texten att ”en gång är en gång för mycket!” (Skolverket, 2011 s.18).  

 I Allmänna råd mot diskriminering och kränkande behandling från Skolverket 

(2012) finns ett tydligare förbud gällande hur personal agerar gentemot barn 

och elever i frågan om kränkning och diskriminering. Det gäller förutom 

uppenbara skeenden också sådant som uppstår genom invanda arbetssätt, till 

exempel gruppindelningar och schemaläggning. Ett förtydligande kan vara att 

alla barn och elever ska få samma möjligheter att delta i olika idrotter oavsett 

kön. Även att samkönade par välkomnas på skolbalen likväl som heteropar. 

Genusskapande handlar om vad som generellt menas med innebörden av att 

vara man eller kvinna. Genusforskaren Ah - King (2012) talar om begreppet 

som kulturellt och historiskt föränderligt och som något som skapas av 

samtliga individer i olika sociala sammanhang. Genus och jämställdhet är 

betydelsefullt och något att lyfta i förskola och skola där alla individer har 

samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att synliggöra hur pedagoger i förskola och förskoleklass arbetar med 

och lyfter värdegrundsfrågor och likabehandling i den dagliga verksamheten. 

Våra frågeställningar är: 

 

 Vilken uppfattning har pedagoger om kränkande behandling? 

 I vilken utsträckning använder sig pedagoger av 

likabehandlingsplanen i den dagliga verksamheten? 

 Hur förhåller sig pedagoger till genusfrågor? 
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 Styrdokument, råd och lagar 
Nedan har vi skrivit kort om de olika styrdokument, råd och lagar som är av 

relevans för arbetet med likabehandling och förebyggande arbete mot 

diskriminering och kränkande behandling. Vi har valt att ta med dessa under 

en egen rubrik för att ytterligare tydliggöra de riktlinjer som alla inom 

skolväsendet är skyldiga att gå efter. 

 

Läroplan för förskolan 

I Lpfö98(reviderad 2010) framgår det tydligt att pedagogerna ska arbeta med 

förskolans värdegrund och uppdrag tillsammans med barnen: 

 
”En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja 

aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden 

som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen” (s. 4). 

 

Läroplan för skolan 

I Lgr 11 står det: 

 
”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje 

människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta 

är de värden som skolan ska gestalta och förmedla” (s. 7). 

 

Allmänna råd mot diskrimineringar och kränkningar 

I artikeln Allmänna råd mot diskriminering och kränkningar från Skolverket (2012) 

står det att det inom varje enskild kommun och för varje förskola och skola ska 

finnas en överenskommen rutin samt ett system där det tydligt framgår vad 

som bör göras när något händer. Detta medvetna arbete är relevant för att 

motverka diskriminering och kränkningar och är något som ska utövas hela 

tiden. Vidare menar man att arbetet får allra bäst resultat om barn, elever samt 

personal involveras i hela processen av det omfattande arbetet för att motverka 

diskriminering och kränkningar. 

Det är viktigt att diskutera sitt arbetssätt, det räcker inte med att kartlägga 

eventuella problem. 
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”Om det finns en levande diskussion, till exempel om gränsdragningar mellan 

tillrättavisning och kränkning, är chansen mycket större för att alla agerar på ett 

likvärdigt och bra sätt” (Hjelm, Skolverket 2012, s. 1). 

 

Skollagen 

I 10 § handlar det om åtgärder mot och vem ansvaret åligger för att anmäla, 

utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. 

 
”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn 

eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 

verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En 

förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha 

blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att 

anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda 

omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta 

de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i 

framtiden” (Skolverket, 2010). 

 

Diskrimineringslagen 

Enligt diskrimineringslagen 8§ ska samtliga inom skolväsendet arbeta för att: 

 
”Motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter 

inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning eller ålder” (Sveriges riksdag, 2008, s. 17-18). 
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Tidigare forskning 
Under denna rubrik presenterar vi forskning som är centralt för syftet vi har 

med detta arbete. 

Förebilder, relationer och värdegrund i praktiken 

Löfdahl (2007) beskriver förskolan som en social arena där barn tar del av 

varandras åsikter och upplevelser, samt får utrymme att utveckla färdigheter 

och skapa kamratkulturer. Begreppet kamratkulturer används flitigt inom 

barnforskning för att peka på vad och hur barn tolkar sin omgivande miljö och 

vad som sker i barns möten med varandra. 

 

Hilmarsson (2012) skriver att i rollen som ledare är trygghet i sig själv och för 

sitt arbetssätt en av de viktigaste uppgifter. Att vara en sådan ledare som får 

andra att känna sig trygga, får organisationen att fungera bättre. Arnér (2009) 

påpekar att barn och unga även behöver rollmodeller som visar hur man kan 

agera för att bli en god medmänniska som inte dömer, kränker, diskriminerar 

eller på annat sätt skadar sin omgivning. Vidare uttrycker Arnér det som att 

ingen växer upp och blir demokratisk helt på egen hand. Sandberg & Vuorinen 

(2007) framhäver vikten av föräldrainflytande i förskolan. Att delge 

vårdnadshavare väsentlig information om vilka styrdokument som ligger till 

grund för förskolans eller skolans utformning, om vilka olika uppgifter som 

ingår i den pedagogiska verksamheten samt planeringar och liknande kan vara 

betydelsefullt. Författarna menar att om vårdnadshavare får en medvetenhet 

och förståelse för verksamhetens upplägg och innehåll så skapas större 

möjligheter för dem att påverka sina barns utveckling och lärande. Ett gott 

samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare är positivt ur barnens 

perspektiv. 

 

Dahlkwist (2010) anser att värdegrundsarbetet i praktiken handlar om hur 

man är mot varandra, det handlar om att visa hänsyn till andra människor, att 

sätta gränser och om tolerans. I kompendiet Lika rättigheter i förskolan från 

Diskrimineringsombudsmannen (2013) står det att normer finns överallt i 

samhället och kan förekomma både medvetet och omedvetet.  

Det har visat sig vid inspektioner av planer att det finns vissa brister som är 

vanligt förekommande i arbetet med likabehandlingsarbete. I Dahlkwist (2010) 

står det om faktorer som, brister i kartläggningen, elevers otillräckliga 

deltagande och vetskap om planen samt att likabehandlingsplanen inte har 

formulerats tillräckligt tydligt. Om gruppdynamik och ledarskap uttrycker sig 

Wehner Godée (1993) såhär: 

 
”Gruppens styrka ligger i att ingen hamnar utanför. Nästan alltid finns det några 

som är svåra att få med i gruppgemenskapen. Ledaren har ansvaret för att alla får 

en chans” (s. 67). 
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Vänskap – en nyckel till frihet 

Enligt Larsson (2000) är den sociala tillhörigheten av vikt för människan. 

Socialt umgänge är också relevant för barns utveckling. I de äldre åldrarna när 

frigörelsen från föräldrarna börjar får barnet en naturlig stöttepelare genom 

kamratrelationer. Vänskap är även viktigt när det gäller att utveckla sin 

förmåga till empati. Johansson (2008) skriver om forskning som visar på vikten 

av barns sociala umgänge när det kommer till barns moraliska förståelse. I 

samspel lär barn av varandra om rätt och fel, gott och ont. 

 

 Forskningen visar också att ömsesidighet, makt och vänskap är något barn 

värderar högt.  Med makt avser Johansson (2008) barns tillvägagångssätt att 

visa sig stark med hjälp av kroppens uttrycksformer och språkliga 

förtydliganden när det gäller att ha rätt till saker. Även Emilson (2008) belyser 

vikten av barns sociala relationer i fråga om normer och värden. Författaren 

menar på att barn fostrar varandra genom kommunikation. Likaså Larsson 

(2000) påpekar att en individ behöver vänner för att kunna skapa en trygg 

personlighet. Att träffa kamrater liknas vid att ta ett första trevande steg ur den 

trygghet familjen oftast ger för att försöka hitta sig själv och sin plats i världen 

runt omkring. Om kamratrelationer misslyckas på ett eller annat sätt finns en 

risk att individen helt och hållet tappar sitt mod till att ta ett nytt steg ut och 

hitta en ny gemenskap, med rädslan för att avvisas. För ett barn kan därför 

kamraterna komma betyda allt och påverkas relationen på ett negativt sätt, till 

exempel om den avslutas helt mår barn ofta väldigt dåligt. Utifrån det 

perspektivet är det lätt att förstå hur ett barn helt utan kamrater kan upplevas 

alldeles förtvivlat och nedstämt. Detta misslyckande tycks helt och hållet 

kunna ödelägga självkänslan. 

 

Larsson (2000) talar även om forskning som visar på att vänskap kan verka 

skyddande mot stress, yttre påfrestningar och ångest, samt att 

kamratrelationer är viktiga för vår hälsa och överlevnad. Undersökningar har 

gjorts där det framkommit att relationer som skapas vid daglig kontakt med 

specifika människor har än större betydelse för vår hälsa om vi själva 

värdesätter dem högt. 

 

Jonsdottir (2007) tydliggör vänskapens betydelse genom att belysa resultat från 

empirisk forskning och teorier som visar på hur stor betydelse goda 

kamratrelationer har för barns utveckling. Resultaten uttrycker att förskolan 

har en stor roll i att skapa förutsättningar för barn att kunna utveckla sådana 

relationer. Vidare hänvisar avhandlingen till Tallberg Broman (2002) som 

menar att pedagoger i förskolan måste utmana både sitt förhållningssätt och 

sitt arbetssätt för att uppfylla de mål som återfinns i läroplanen om 

motverkandet av traditionsenliga könsroller och könsmönster. De 

arbetsformer som används i den pedagogiska verksamheten ska gynna båda 

könen. 
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Samtalets kommunikativa funktion 

Hilmarsson (2012) beskriver samtalets många olika funktioner. Den främsta är 

att informera och delge kunskaper. Det används också för att göra förändring 

och skapa utveckling. Inom yrken där samtal sker professionellt med andra, 

som i skolor kommer det ställas allt större krav att goda relationer skapas och 

att samtalen sker effektivt och leder till resultat. Vidare skriver Hilmarsson att 

man genom ett stödjande samtalsklimat skapar förtroende i professionella 

samtal. 

 

Edling (2002) skriver om kompissamtal och dess betydelse på Slottvångsskolan 

i Helsingborg. Edling menar att kompissamtal fungerar som en modell för att 

lösa konflikter där ord kommer till uttryck istället för tystnad eller våld. Redan 

i förskolan används metoden kompissamtal som modell. Författaren citerar 

lärarna på Slottvångsskolan och skriver: 

 
”Om man vid tidig ålder tränar sig i att markera sina gränser minskar risken att 

man senare i livet blir mobbningsoffer” (Edling, 2002, s. 45). 

 

Edling skriver om hur lärarna har bestämda regler för hur samtalen ska ta 

form. Eleverna får möjlighet att berätta om bråk som de eventuellt har klarat 

upp själva under veckan, de får berätta om de gjort någon kamrat ledsen och 

berätta om de själva varit med om något där de kände sig utsatta. 

  

Kommunikation som konfliktlösare 

Hilmarsson (2012) skriver om tre sätt individer kan reagera på vid stressiga 

konfliktsituationer där negativa känslor tar överhanden. Första sättet är att låta 

aggressivitet komma i vägen och individen försöker ta över samtalet. Det 

andra är att bli talande genom heta diskussioner där individen försöker få den 

andre att anpassa sig efter en själv. Slutligen kan det vara att ta åt sig, bli 

ledsen och i situationen försöka få den andra personen att ta hand om en. 

Hilmarsson menar på att dessa sätt att handla kortvarigt kan minska obehag i 

våra reaktioner och ger oss uppmärksamhet för stunden. På längre sikt blir det 

däremot djupt negativt på grund av bristande samarbete där problemen inte 

blir lösta på ett bärande sätt. 

 

Enligt Hakvoort & Friberg (2012) är hantering av konflikter viktigt att behärska 

och det underlättar om man har en väl fungerande kommunikation. Det krävs 

att både lyssna till punkt och att få tala till punkt för att bemästra en god 

kommunikation. Författarna menar att den goda kommunikationen är något 

individer behöver träna på för att lära sig styra över. Även Arnér (2009) talar 

om betydelsen av samtal, om hur reflektion över händelser ibland måste få ta 

tid. Konflikter är också ett sätt att utvecklas tillsammans men då krävs också 

ömsesidig respekt. Hakvoort & Friberg (2012) visar i sin text på vissa 

färdigheter som kan behövas för att man som lärare ska klara av att hantera 

konflikter i skolan och privat. Dessa färdigheter är bland annat insikt om hur 

man är som person, förmåga till empati, verbal skicklighet och förståelse för 
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ens egna tankar och hur dessa skiljer sig från andras beroende på olika 

omständigheter. 

 

Edling (2002) beskriver förmågan att kunna använda samtalet som 

utgångspunkt i konflikter som en modell alla behöver lära sig då den 

förmågan inte är medfödd. Vidare uttrycker han att det är träning i samma 

utsträckning som att lära sig läsa, skriva och räkna. 

 
”Det är svårt att tala om när vi känner oss sårade. Svårt att mötas öga mot öga och 

kommunicera värdigt” (Edling, 2002, s. 77). 

 

Genus 

Enligt genusforskaren Ah - King (2012) förmedlar uttrycket ”doing gender” att 

genus är något som görs omedvetet och medvetet varje dag.  Genusforskning 

synliggör maktförhållanden och hur olika förtryck baserade på bland annat 

hur kön, klass och etnicitet samverkar. Även den samhälleliga uppfattningen 

kring kvinnligt och manligt omfattas av begreppet. Genus står för de attityder, 

värderingar och erfarenheter som finns i samhället om kvinnor och män, det är 

föränderligt, alla individer bidrar till genusskapandet och det ser olika ut i 

olika tidsskeden, kulturer och i olika delar av världen. Även Hirdman (2001) 

talar om genus och menar att föreställningar, vanor och tankar om kön är 

något människan skapat. Vidare uttrycker Hirdman att genus raderar den 

tydliga uppdelningen av kroppen, könet och genus. Begreppet är av relevans 

då det handlar om tankar individer har kring manligt och kvinnligt. Thurén 

(2003) berättar också om genusbegreppet och hur det infördes på 1970-talet för 

att synliggöra skillnader som inte betraktas som biologiskt givna. 

 

Språkets betydelse för genusskapande 

Davies (2003) belyser att barn lär sig könskoderna genom språket samt att de 

står i en specifik relation till andra individer i samhället. Språket möjliggör det 

sociala och det privata livet men är både en tillgång och en begränsning då det 

begränsar formerna för vad en individ kan vara inom ramen för språket. 

Språket är en medhjälpare för att överleva i det sociala men erbjuder även det 

som behövs vid skapandet och upprätthållandet av den sociala strukturen. Vid 

överförandet av språket stänger vuxna på ett sätt in barn i den sociala 

ordningen. Det gäller till viss del även sådant de själva skulle vilja överträda. 

 

Genus och jämställdhet i skolans värld 

Enligt Ah - King (2012) är genusskapande ett samhälleligt skeende där alla 

individer hjälps åt vilket tidigare nämnts. Tallberg Broman (2002) skriver om 

hur jämställdhetsprojekt sedan 1960-talet uppmuntrat flickor och kvinnor att 

inta en mer maskulin framtoning framförallt inom arbetsliv och utbildning. 

Även Hedlin (2006) skriver om ambitionen kring dessa olika projekt och hur 

det kan stärka flickor och kvinnor men även medföra en del problem. En 
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medvetenhet om samhällets könsstrukturer anses vara önskvärt för att kunna 

analysera situationer på rätt sätt. Tilläggas bör att flickor och kvinnor kan 

känna visst obehag av att pekas ut som en individ i behov av stärkande 

aktivitet eller uttryck. Skolforskning visar att ambitioner och framfart hos 

flickor inte alltid belönas med ett gott mottagande utan att individen istället 

uppfattas som besvärlig och störande. 

 

Pedagogers förhållningssätt till genus och jämställdhet 

Hedlin (2006) betonar vikten av att vara medveten om jämställdhetsaspekter i 

förskola och skola. Hon menar att barn och elever genom kompensatorisk 

pedagogik får möjlighet att träna sin förmåga till självständighet och 

samhörighet. Av tradition uppfostras pojkar till självständighet och flickor till 

samhörighet. Risken finns att skolan fortsätter stärka barn i kompetenser de 

redan har istället för att utmana sidor där kunskapen är mindre självklar. 

Genom att arbeta kompensatoriskt kan de redan inlärda förmågorna läggas lite 

åt sidan till förmån för de mindre uppenbara. Vad jämställdhet i skolan 

handlar om är att vidga barns och elevers vyer kring könsstrukturer samt ge 

dem fler möjligheter till utveckling. Skolan har en stark koppling till övriga 

samhället. De normer och könsmönster som går att hitta utanför skolan finns 

även innanför skolans väggar vilket är viktigt att ha i åtanke i 

jämställdhetsarbetet. I rapporten från Delegationen för jämställdhet i skolan 

(2010) står det om ett flertal studier. Dessa har gjorts utifrån barns sätt att se på 

genusmönster och jämställdhet. Studierna visar på stärkande av beteenden 

kring ”hur det borde vara” när man är flicka eller pojke. Det visar också på hur 

pågående heteronormativitet i klassrummet stärks av lärare. Tallberg Broman 

(2002) skriver om resultat av forskning som kastar ljus på hur förskolepersonal 

förväntar sig och ställer krav som många gånger är könsrelaterade. De som 

förväntas vara snälla, omhändertagande, tysta, ansvarstagande, verbala och 

sociala är flickorna medan pojkarna i sin tur förväntas ta stor plats i fysiska 

aktiviteter men också på det verbala planet. Av pojkarna förväntas det också 

mer bus, fler sociala missöden och omogna beslut än hos flickorna. 

 

Etik och moral i samspel 

I sin text om små barns etik menar Johansson (2001) på att barn redan i tidig 

ålder agerar etiskt mot varandra. Det är i barns möten med andra barn som 

etiken kan inträda och synliggöras för dem. Vilken ålder personer än är i finns 

etiken där men uppfattas olika och kommer till uttryck på olika sätt. Johansson 

(2008) visar också på i sin senare bok om etik och genus att kränkningar sker 

hos små barn i verbal form. Kränkningar sker i samband med barnens 

omtanke om kamraternas integritet men barnet tydliggör och värnar om sin 

egen integritet på samma gång. Det fenomen Johansson ovan lyfter är också 

något som framkommer av resultat den kanadensiske forskaren Barker (2008) 

och hans forskarteam gjort. Genom undersökningar med två-treåringar fann 

forskarna mönster i beteenden som visar på mobbning och trakasserier. 

Resultatet av studien visar att mobbningstendenser uppstår nästan med ens 
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och ökar ju mer de medverkande barnen interagerar. De mest utsatta barnen i 

studien kännetecknades av sitt aggressiva beteende mot kompisarna samt att 

de kom från familjer där de också bemöttes med en kall och bestraffande 

attityd. 

 

Kränkande behandling och mobbning 

Höistad (1994) skriver att den mest förekommande sortens mobbning är den 

psykiska mobbningen, vilket är den sortens kränkande behandling som främst 

flickor använder sig av. Den psykiska mobbningen är subtil och tyst och därför 

väldigt svår att upptäcka då den ofta sker i periferin. Det kan vara miner, 

blickar, viskningar, gester och tystnad. Den utsatte blir betraktad som luft, som 

ingenting. Författaren menar att verbala kränkningar är lättare att lägga märke 

till än psykiska. Dock kan elaka saker sägas bakom ryggen på någon, vilket är 

ytterligare ett typexempel på flickors mobbningsbeteende mot varandra. Att 

viska och sprida rykten om andra är en strategi för att vinna bulvaner i 

mobbningen. Vidare menar Höistad att fysisk kränkning är den form som är 

lättast att upptäcka på grund av tydliga tecken som sönderrivna kläder och 

blåmärken. Den här typen av kränkande behandling är vanligare bland pojkar 

i den lägre skolåldern. Även Hauge (2012) skriver om flickors och pojkars olika 

mobbningsbeteenden. I texten framgår det att pojkar använder mer fysiska 

trakasserier än flickor och att det är mer vanligt bland flickor att använda de 

mer subtila metoderna som tidigare nämnts. 

 
”Även om direkt mobbning är ett större problem bland pojkar, förekommer det 

likväl en hel del mobbning bland flickor. Mobbning bland flickor präglas mindre av 

fysiskt våld, och kan vara svårare att upptäcka. Flickor begagnar sig i stor 

utsträckning av indirekta och mer utstuderade metoder, såsom baktalande, 

utestängning från kamratkretsen och manipulerande av kamratrelationer till 

exempel att ta ”bästisen” från någon” (Olweus, 1999, s. 12). 
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 Metod 
Kvalitativ forskning blev valet för vår studie då vi ansåg det vara lämpligt i 

fråga om det vi ville undersöka. Enligt Bryman (2011) lägger forsknings 

metoden vikt vid ord och ett tolkande synsätt, det är deltagares tolkningar av 

verkligheten i en viss miljö som är betydelsefullt. I vår studie ville vi ha 

pedagogernas egna åsikter och tankar kring likabehandlingsarbete sett utifrån 

deras verksamheter och vi såg då som ovan nämnt denna metod som 

passande. Intervjuerna gjordes för att ge oss en inblick i de utvalda 

pedagogernas tankar och synsätt kring de värdegrundsarbeten som äger rum i 

deras verksamheter. Kvale & Brinkmann (2009) menar att den kvalitativa 

forskningsintervjun är ett sätt att se omgivningen ur respondenternas 

perspektiv för att sedan skapa mening utifrån deras upplevelser och 

erfarenheter. Den kvalitativa forskningsintervjun är ett försök att synliggöra 

respondenternas värld som den såg ut innan de vetenskapliga förklaringarna 

(s.17). 

Semistrukturerad intervju 

Till en början var tanken att vi skulle använda oss av enkätundersökning för 

att få ett större urval av medverkande pedagoger till vår studie. Efter noga 

övervägande bestämde vi oss för att i stället använda oss av semistrukturerad 

intervju då vi i en tidigare studie använt oss av enkätundersökningar och inte 

fått ett större urval av medverkande pedagoger. 

 

Eftersom syftet med vårt arbete var att få en inblick i hur pedagoger ser på, 

använder sig av och förmedlar vidare värdegrundsarbete i förskola och 

förskoleklass gjorde vi bedömningen att semistrukturerade intervjuer var 

lämpligt att använda i vår studie. Vi hade i våra förberedelser inför 

intervjuerna och för att läsa in oss på vad semistrukturerad intervju var för 

något använt oss av Bryman (2011) som skriver om begreppet 

semistrukturerad intervju. Vår tolkning av innebörden var att intervjuaren 

formulerar ett antal frågor utifrån ett specifikt tema. Senare under 

intervjutillfället använder sig intervjuaren av dessa frågor och kan även ställa 

relevanta uppföljningsfrågor för att spinna vidare på de tankar eller åsikter 

respondenten har och möjligen få ett förtydligat svar. Metoden används för att 

få respondenten att berätta och samtala kring de teman som intervjuaren valt 

ut för undersökningen. Vi gjorde också en tolkning utifrån Kvale och 

Brinkmann (2009). Uppfattningen var att intervjupersonen med hjälp av sina 

frågor får ta del av respondentens upplevelser och åsikter kring ämnet. Sedan 

får intervjupersonen beskriva och tolka svaren. 

 

Urval 

I förarbetet inför uppsatsskrivandet fick vi möjlighet att samtala med en 

kvinna, som i uppsatsen benämns Yvonne. Yvonne har många år av 
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erfarenheter inom vårt valda område då hon tidigare arbetat som lärare (se 

bilaga 3). Samtalet gav oss många tankar kring det förebyggande arbetet mot 

mobbning och för likabehandlingens och värdegrundens betydelse i 

pedagogiska verksamheter. Det vi pedagoger väljer att göra eller inte göra kan 

påverka ett barns tillvaro och uppväxt. Det är något vi tänker att inte så många 

reflekterar kring men att det borde vara något som alla inom skolväsendet kan 

ta till sig. 

 

Inför urvalet av medverkande verksamheter tog vi beslutet att söka i en och 

samma kommun för att göra en smidig avgränsning. Vi kontaktade i första 

hand de verksamheter vi hade tidigare erfarenheter från. Förskoleklasserna 

valdes utifrån hur de låg anslutna till de förskoleverksamheter vi valt. Vi ville 

se en röd tråd i vårt val. Finns det likheter och olikheter i synsättet kring 

likabehandlingsarbete på förskolorna och i de förskoleklasser där barnen en 

dag kommer att hamna?  

 

I förberedelserna inför kommande intervjuer med pedagoger föll valet sig 

naturligt för oss att först av allt författa ett missiv (se bilaga 1) för att kunna 

dela ut på olika förskolor och skolor som vi kopierade upp i sju kopior. Tanken 

var att ta med oss dessa och göra personliga besök vid olika förskolor och 

förskoleklasser. Vi hade även formulerat intervjufrågor (se bilaga 2) som vi 

kopierade och tog med oss utifall någon pedagog ville se. Att skapa en direkt 

dialog med en pedagog ansåg vi ha betydelse i fråga om intresset att medverka 

i vår intervjustudie. Tillsammans diskuterade vi fram vilka möjligheter vi hade 

att utföra våra planerade intervjuer samt vilka förskolor och skolor vi ville 

besöka. Vi möttes en morgon och åkte runt till de olika verksamheterna vi valt 

till vår studie. Förhoppningen var att samtliga utvalda verksamheter skulle 

tacka ja till vår undersökning. Vi räknade med att få eventuellt ett bortfall men 

i övrigt kände vi oss säkra på att resterande skulle tacka ja. Vi hade turen med 

oss och som vi hade hoppats på tackade samtliga verksamheter utom en ja till 

att medverka. Deltagare i vår undersökning blev till slut fyra pedagoger i 

förskola samt två i förskoleklass. 

 

Genomförande av datainsamling 

Vi valde att de flesta intervjuer skulle äga rum på förskolor då det fanns 

mindre forskning om likabehandling och mobbningsförebyggande arbete i 

förskolan och betydligt mer forskning om skolan. Vår undersökning lägger 

fokus på förskolan i första hand då vi menar på att dessa frågor bör vara 

centrala även där. Vi utförde även två intervjuer i förskoleklass då det finns en 

viss poäng i att se hur arbetet med likabehandling sker där. Arbetet med 

likabehandling kan ses som en brygga mellan förskola och skola, ett arbete 

som inte bör stanna upp på grund av att barnen byter verksamhet. Det finns 

ett intresse i att se hur arbetet skiljer sig inom förskola och förskoleklass. 

 

De intervjuer vi gjorde behandlade frågor kring likabehandlingsarbete i 

förskola och förskoleklass. Vi ville intervjua pedagogerna om hur de arbetar 
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med värdegrundsfrågor och likabehandling inom de olika verksamheterna. 

Anledningen till att vi valde intervjuer med pedagoger var för att få vetskap 

om vad de i praktiken gör i verksamheterna för att hålla 

likabehandlingsarbetet levande. Varje enskild pedagogs uppfattning är viktig 

att belysa och därför gjorde vi ett medvetet val genom att endast välja en 

pedagog från varje verksamhet. Genom att endast välja en pedagog från varje 

verksamhet tror vi oss också ha undvikit att pedagogerna inom den 

gemensamma verksamheten har fått möjlighet att samtala kring frågorna i 

förväg. Det anser vi inte skulle göra vår undersökning speciellt trovärdig. Vi 

sökte därför på detta sätt efter den enskilde pedagogens personliga svar på de 

frågor vi utformat. 

 

Kvale (1997) betonar vikten av att utforma en slags intervjuguide för att få med 

alla olika frågeområden i samtliga utförda intervjuer. Intervjufrågor kan 

bedömas olika menar Kvale. De bedöms antingen tematiskt, vilket är utifrån 

undersökningens teoretiska bakgrund eller så bedöms frågorna dynamiskt 

som syftar på interaktionen mellan den som intervjuar och den intervjuade. 

Dessa båda områden fanns representerade vid skapandet av intervjuguide. 

Även där gjordes ett aktivt val, då tanken i ett tidigt stadium var att utöver 

intervjuer även skicka ut en enkätundersökning. Enligt Stukát (2011) hade vi 

kunnat nå ut till ett större antal pedagoger genom att använda oss av en 

enkätundersökning. Det hade möjligen gynnat vår studie då den med 

sannolikhet vidgats och i sin tur lett till att resultatet av studien hade blivit 

lättare att analysera. Vi lät oss dock påminnas av en tidigare studie vi gjort 

tillsammans där enkätundersökningen blev minst sagt misslyckad på grund av 

att de flesta av de som tackat ja till att medverka valde att inte respondera 

överhuvudtaget. Troligtvis hade vi inte heller fått lika personliga svar från 

pedagogerna som vi fått nu eftersom de nu har svarat utifrån sina upplevelser, 

tankar och erfarenheter och med sina egna ordval (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson och Wängnerud, 2010). 

 

Vi intervjuade en pedagog i varje verksamhet och samtalen kändes 

avslappnade och pedagogerna gav ett samlat och intresserat intryck. Vi valde 

att anteckna under samtliga intervjuer då det är ett sätt som båda känner sig 

bekväma med och som är ett tryggt verktyg för de flesta då information kring 

annat än studien inte kommer med som det kan göra vid en inspelning. 

Eftersom vi är olika individer som uppfattar saker på olika vis kunde det också 

vara en god idé att skriva ner intervjusvaren för att sedan jämföra och samtala 

kring våra uppfattningar kring de givna svaren. Tiden för intervjuerna 

varierade då vissa beskrev svaren mer utförligt och som minst varade 

intervjun en timme. Vid renskrivningen av anteckningarna upptäckte vi vilka 

likheter och skillnader vi hade i våra svar samt vilka mönster som uppträdde 

utifrån resultatet.  
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Analys och tolkning 

Renskrivningen av intervjuerna genomfördes tillsammans direkt efter varje 

besök i de olika verksamheterna. Vi läste upp våra antecknade intervjusvar för 

varandra för att se vad vi fått med av samtalet och sammanställde därefter till 

en gemensam text. Bryman (2011) betonar vikten av att omskriva svar som 

respondenter lämnat så överensstämmande som möjligt eftersom det annars 

kan genereras som felkälla. Vi var oerhört noggranna i renskrivningen av 

samtliga intervjuer. När texten sammanställts diskuterade vi pedagogernas 

svar och reflekterade kring dessa. Därefter skrev vi fem olika kategorier, 

områden som utarbetats i enlighet med resultatet. Dessa markerade vi med 

olika färger för att lättare kunna urskilja vilka svar som hörde till vilket 

område. Kategorierna utifrån resultatet blev efter en del diskussioner och 

eftertänksamhet, För att belysa likheterna delade vi in svaren i fem kategorier. 

Samtliga kategorier tilldelades en rubrik för att förtydliga vilka frågor och svar 

vardera kategorin innehåller. Vi gick igenom svaren från samtliga intervjuer 

och de svar som vi bedömde var av relevans fick samma färg som det område 

den tillhörde. I enlighet med detta sökte vi efter liknande mönster i tidigare 

forskning som vi kunde hitta i de svar pedagogerna uppgett och delade in 

dessa med markeringsfärgerna i de olika kategorierna. Mönstren som uppstått 

ämnade vi sedan påvisa i resultatdiskussionen. 

 

Validitet och reliabilitet 

I denna studie som är en kvalitativ undersökning använde vi 

semistrukturerade intervjuer med sex pedagoger. Vi utgick därmed från 

pedagogernas egna åsikter och tankar om värdegrundsarbete. Eftersom 

undersökningen endast innefattat ett fåtal pedagoger så kan detta inte sägas 

gälla hur pedagoger i förskolor och förskoleklasser överlag arbetar med 

likabehandlingsarbete, alltså är resultatet inte generaliserbart. För att 

ytterligare styrka och konfirmera studiens pålitlighet kan forskaren försöka 

säkerställa att dennes personliga värderingar eller teoretiska värderingar inte 

medvetet färgat utformandet och slutsatserna av studien (Bryman, 2011, s. 

255). Däremot går resultatet att tolka utifrån pedagogernas tankar kring hur de 

arbetar med likabehandlingsarbete i just deras verksamheter och det är således 

den metod vi använt oss av. 

 

Etiska överväganden 

I studien användes de fyra kraven i Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer för att tydliggöra deltagares rättigheter. Dessa rättigheter var: 

 

 Konfidentialitetskravet - som stod för att samtliga medverkande förblir 

anonyma.  

 Informationskravet - där vi informerade om vårt syfte med arbetet.  

 Samtyckeskravet – betyder att de medverkande hade rätt att bestämma 

hur länge och på vilka villkor de skulle delta.  

 Nyttjandekravet - hur vårt resultat kom att användas och redovisas. 



  

 

15 

 

 

I missivet (se bilaga1) till samtliga pedagoger fanns information om de etiska 

principerna, dess innebörd och undersökningens ändamål. Pedagogerna blev 

också upplysta om uppsatsens generella utformning i samband med förfrågan 

om deltagande i undersökningen. Vi informerade även om de etiska 

principerna innan vi påbörjade intervjuerna och påminde om att pedagogerna 

när som helst kunde avbryta sin medverkan. Vid intervjutillfällena eller i 

samband med dessa talade vi om för pedagogerna att rådata från intervjuerna 

skulle finnas till hands vid slutseminariet för att styrka trovärdigheten i vårt 

resultat. 
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 Resultat  
Nedan följer vår sammanställning av intervjuerna. Vi har valt att inte använda 

fingerande namn på de medverkande utan använder oss av pedagog 1-6 för att 

ge läsaren en förståelse för vilken pedagog citaten tillhör. Pedagogerna är 

aktiva i samtal med barnen om bemötande och förhållningssätt och i 

professionella samtal skapas förtroende. Ett stödjande samtalsklimat som 

Hilmarsson (2012) talar om fick vi känslan av att pedagogerna har i sina 

verksamheter. Utifrån undersökningen kan vi även se att pedagogerna 

försöker anpassa sin verksamhet så att bemötande och förhållningssätt 

genomsyrar verksamheten dagligen och det är viktigt då ingen växer upp och 

blir demokratisk helt på egen hand (Arnér, 2009). 

 

Kategorier 

Här presenteras våra valda kategorier i ordningsföljd. Det vi kan utläsa från 

kategorin Betydelsen av mottagarens känslor är att flertalet pedagoger anser att 

mottagarens känslor är det som avgör om det är tal om kränkning eller inte. 

Under kategorin Bemötande och förhållningssätt i förskola och skola nämner alla 

pedagoger vikten av ett fint förhållningssätt gentemot andra samt att visa sin 

omgivning respekt. Förebyggande åtgärder och samtal i relationer och konflikter 

visar att samtalet är av vikt när det kommer till konflikthantering, relationer 

och förebyggande arbete. I kategorin Genus och bemötande reflekterar de flesta 

kring att det finns skillnader i flickors och pojkars förhållningssätt. I detta 

resultat visar det sig också att tre av sex pedagoger tror sig omedvetet 

behandla flickor och pojkar olika sett utifrån ett genusperspektiv medan de 

andra pedagogerna inte tror sig göra det. Slutligen under kategorin Delaktighet 

och inflytande i likabehandlingsarbetet berättade samtliga pedagoger att de lyfter 

likabehandlingsarbetet med vårdnadshavare och barn. 

 

Betydelsen av mottagarens känslor 

 I resultatet av undersökningen framgår det att de flesta pedagoger är överens 

om att upplevelsen och mottagandet av det som sagts eller gjorts är oerhört 

individuellt. De menar även att mottagarens känslor för det som sagts eller 

gjorts spelar stor roll vid ifrågasättandet huruvida det rör sig om kränkning 

eller inte. Det som avgör i en sådan fråga är hur den utsatte upplever den 

givna situationen. Pedagogerna belyser även att en individ kan bli kränkt på 

olika sätt och det som kränker en person kanske inte kränker en annan. 

Pedagog 1 svarade: 

 
”En sårande behandling i mottagarens ögon”. 

 

Pedagogen sa också att det är viktigt att mottagaren tas på allvar om den 

upplever sig kränkt. Pedagog 2 uttryckte det: 
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”Det blir inget skämt om mottagaren känner sig illa berörd eller kränkt”. 

 

Pedagog 3 talar om det här med skämt. Hon berättar om en tidigare erfarenhet 

av att ha hört vuxna skämta. Pedagogen uttrycker tydligt hur fel hon anser 

sådana skämt är: 

 
”Har upplevt vuxna som skämtat med barn som inte förstått, det är illa”. 

 

Ett svar som är helt olikt alla de andra kommer från Pedagog 4 som arbetar i 

en av förskoleklasserna. Pedagogen menar att det beror på hur det som sagts 

uppfattas av olika personer. En individ väljer själv om den vill ta åt sig eller 

inte. 

 
”Det är också beroende på hur man väljer att uppfatta det som sägs. Problemet är 

svårt att angripa då det handlar om olika slags individer”. 

 

Alla individer är unika och har olika erfarenhetsvärldar. Oavsett vilken 

bakgrund eller vilka förutsättningar en individ har är det av betydelse att 

bemöta sin omgivning med respekt och förståelse. Hur en individ förhåller sig 

till människors olika uttryck beror på deras egna personliga gränser. Detta var 

något vi tolkade utifrån de svar vi fått, som en gemensam åsikt från 

pedagogerna i studien. 

 

Bemötande och förhållningssätt i förskola och skola 

Diskussionen om bemötande och förhållningssätt går som en röd tråd genom 

samtliga intervjuer. Flertalet pedagoger talar om värdet av att bemöta sin 

omgivning med respekt. Pedagog 2 menar att: 

 
”Det är viktigt att bemöta med värdighet på barnets nivå”. 

 

Pedagogen tar även upp vikten av att se till barnet och ge ett respektfullt och 

positivt bemötande. Pedagog 5 talar också om att det måste finnas respekt i 

mötet mellan två individer. Pedagog 6 menar på att kroppsspråk och tonfall 

spelar in och det visade sig vara något de flesta informanter syftade på. Ett 

exempel är när pedagog 3 uttrycker: 

 
”Jag tycker att ett litet barn kanske hellre kan ge en klapp på kinden eller en kram 

för att visa sitt förlåt.” 

 

Pedagog 6 som talar om kroppsspråk och tonfall tar också upp om att de i 

personalen pratar med barnen hur man är en bra kamrat. Det handlar om att 

visa att en bryr sig om varandra och att andras känslor spelar roll. Pedagog 4 

uttrycker det tydligt: 
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”Vi samtalar om empati, förståelse för andra och att vänta på sin tur. Det är viktigt 

att kunna sätta mycket tid för grupplekar och så vidare vilket vi kan då vi som 

förskoleklass inte behöver lägga all tid på kunskapsmålen”. 

 

Pedagogerna ser bemötande som något viktigt både ur de vuxnas förhållande 

till barnen men också barnens förhållande till varandra. Bemötande och 

förhållningssätt är något som genomsyrar verksamheten, inte bara något som 

sker vid planerade tillfällen. 

 

Förebyggande åtgärder och samtal i relationer och konflikter 

Pedagog 2 berättar hur de arbetar i klassrummet. Pedagogen menar att arbetet 

kring värdegrunden är något som arbetas fram under hela terminen, något 

som genomsyrar verksamheten. 

 
”Likabehandlingsarbetet ska rulla i verksamheten och för att det ska rulla mer 

kontinuerligt har vi satt upp en ”lathund” i klassrummet. Vi började ett samarbete 

med Friends. Därifrån fick vi många idéer kring det främjande och förebyggande 

arbetet, till exempel kamratstödjare. Det finns två kamratstödjare i varje klass. I 

elevrådet jobbar eleverna med likabehandling. De samtalar om vad som behövs 

göras sedan går kamratstödjarna ut i klasserna och delger sina kompisar. De gör 

även samarbetsövningar. Det dagliga arbetet kan bli bättre. 

 

I förskolan beror arbetsformen med likabehandlingsarbetet litegrann på hur 

gamla barnen är. Det är dock betydelsefullt att barnen får chans att ta till sig 

värdegrundsfrågor redan i de tidigare åldrarna enligt pedagogerna. Pedagog 3 

svarar såhär: 

 
”Vi arbetar med likabehandling dagligen då det uppstår konflikter. Vi försöker 

prata med barnen och tala om vad som hänt och hur vi ska reda upp det. Jag har 

slutat med det där förlåt, det är så laddat. Jag tycker att ett litet barn kanske hellre 

kan ge en klapp på kinden eller en kram för att visa sitt förlåt. Vi försöker göra upp 

regler. Jag känner inte att det är kränkningar i den bemärkelsen med små barn, det 

är ju mer fysiskt. Vi tar itu med problemen genom att prata med barnen och inom 

arbetslaget, ibland måste vi såklart även prata med föräldrarna”. 

 

Ett av svaren vi fått på frågan om förebyggande åtgärder och samtal kom från 

pedagog 5 och visar en tydlighet kring hur viktig vuxnas roll är i samband 

med barns lärande om likabehandling: 

 
“Mycket i vardagssituationer. Hur vi är mot varandra, hjälper varandra och visar 

varandra respekt. Att olikheter berikar istället för att tänka ”Mitt sätt är rätt sätt”. 

Det är helt okej att vara och tänka olika. Vi brukar göra teateruppsättningar med 

barnen, till exempel ”Grodan och främlingen”. Då försöker vi även baka in 

genusperspektivet. Alla har samma värde och rättigheter oberoende av kön och 

etnicitet och så vidare. Vi lyfter det som är bra! Att lyssna på varandra, då det är 

viktigt att få känna sig lyssnad på. Vårt jobb är att vara lyhörda”. 
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Detta är något som ytterligare en pedagog diskuterar med oss om. De flesta 

pedagoger är överens om samtalets positiva effekt när det kommer till 

relationer och konflikthantering. Pedagog 4 säger: 

 
“Vid konflikter använder vi Kompissamtal där alla berörda individer får möjlighet 

att ge sin version av det som hänt. Vi skriver ner känslan, ärligt och öppet sedan 

försöker vi formulera hur vi går vidare. Konflikter kommer vi aldrig ifrån men det 

handlar om att ta sitt vuxenansvar och reda ut dem.” 

 

Vidare uttrycker Pedagog 4 sig såhär kring betydelsen av att sätta ord på 

känslor och upplevelser: 

 
“Vi har ”Guldboken” där vi skriver ner och samlar på positiva händelser. Vi visar 

även när vuxna gör något bra. Vi försöker lyfta istället för att hela tiden säga nej”. 

 

Pedagog 6 som arbetar inom förskolan jämför likabehandlingsarbetet med all 

annan pedagogisk aktivitet och menar på att de arbetar med värdegrunden 

både medvetet och omedvetet: 

 
”Vi kan säga att man använder den hela tiden, utan att springa och titta i den. Det 

är lite som att dela äpplen utan att kika i matteboken. Vi jobbar utifrån 

likabehandlingsplanen omedvetet också, vi i personalen pratar med barnen om hur 

man är en bra kompis. I pedagogiska rådet och på arbetsplatsträffar går vi igenom 

uppsatta mål och utvärderar. Blev det som vi hade tänkt eller inte. Vi tar också upp 

frågor kring händelser som eventuellt har uppstått”. 

 

Samtal används i verksamheterna fast på varierande sätt och i en del 

verksamheter sker samtalen planerat men i de flesta oplanerat. Pedagogerna 

ser förebyggande med likabehandlingsarbete som något som sker dagligen, 

både medvetet och omedvetet. 

Genus och bemötande 

I intervjuerna talar flertalet pedagoger om att det finns tydliga skillnader 

mellan hur pojkar bemöter varandra och hur flickor bemöter varandra. Det 

finns också pedagoger som inte anser sig uppleva lika stora skillnader kring 

detta. Pedagog 1 berättar: 

 
”Mellan pojkar är det mer kroppskontakt. Mellan flickor är det mer språk och 

diskussioner”. 

 

Pedagogen anser också att kommunikation och lek fungerar bäst mellan flickor 

och pojkar. Pedagog 6 pekar på liknande skillnader: 

 
”Vi upplever att när det gäller flickor är det mer tjafs och skvaller. Pojkar har en 

rakare kommunikation och det förekommer ibland slag i bråken. Flickor och pojkar 

emellan går det bra”. 
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Pedagog 4 från en förskoleklass anser att flickorna redan har knäckt den 

sociala koden och att pojkarna kör mer med öppet ”Fair play”. Pedagogen 

uttrycker också: 

 
”Det är skillnader i barnens sociala mönster”. 

 

Pedagog 3 talar i stället om skillnader i storlek och språk, oavsett kön: 

 
”De minsta, storleksmässigt blir nog bemött lite mer som mindre, mer försiktigt och 

gulligt. Tror språket spelar roll också, att barnen blir bemötta utifrån storlek och 

beroende på hur utvecklat språk de har”. 

 

Pedagog 5 är väldigt tydlig med att påpeka hur förlegat det ”gamla sättet” att 

ge komplimanger är. Pedagogen uttrycker att mest skillnad ligger i individers 

olikheter, oavsett kön.  

 

En av frågorna vi ställde pedagogerna under intervjuerna var om de upplever 

sitt sätt att bemöta barn ändras beroende på kön. Tre av sex pedagoger i 

undersökningen svarar att de trodde sig omedvetet bemöta barnen på olika 

sätt utifrån ett genusperspektiv. Pedagog 1 svarar: 

 
”Nej inte medvetet men jag vet att man gör det omedvetet. Tror jag är mer 

observant då jag läst mycket om genus i utbildningen”. 

 

Pedagog 4 säger såhär: 

 
”Javisst, det gör jag! Jag försöker såklart vara medveten, det är vår skyldighet. 

Innan man lärt känna barnen är det lätt att dra slutsatser och döma dem”. 

 

De andra pedagogerna tror sig inte bemöta barnen olika. Pedagog 3 säger: 

 
”Nej, det är lika mot alla barn”. 

 

Pedagog 6 är lite eftertänksam i sitt svar men kommer fram till detta: 

 
”Jag tror och hoppas inte det”. 

 

Här tolkar vi texten som att det finns olika åsikter kring om det finns 

skillnader i pojkar och flickors sätt att bemöta varandra. Likaså om 

pedagogerna tror sig bemöta pojkar och flickor annorlunda beroende på kön. 

Vi urskiljer dock att pedagogernas olika åsikter kring pojkar och flickors sätt 

kan bero på vilken ålder barnen är i.  

 

Vi tolkar pedagogernas svar kring om de tror sig bemöta pojkar och flickor 

annorlunda som något problematiskt och svårt att uttrycka sig om då det ofta 

sker omedvetet. 
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Delaktighet och inflytande i likabehandlingsarbetet 

Samtliga pedagoger gör innehållet i likabehandlingsplanen känd för 

vårdnadshavare. 

Föräldramöten är en plats som alla pedagoger nämner. Där berättar och 

informerar de vårdnadshavare om likabehandlingsarbetet. Pedagog 5 berättar 

för oss: 

 
”Likabehandlingsplanen presenteras varje höst på första föräldramötet. Där tar vi 

upp hur vi arbetar kring den och hur vi tolkar den. Vi tar också upp delar ur 

barnkonventionen”. 

 

Pedagog 1 delger oss såhär: 

 
”Vårdnadshavarna informeras av förskolechefen under föräldramöten”. 

 

Andra pedagoger nämner att de lägger lite mer ansvar på vårdnadshavares 

egen initiativförmåga att ta del av likabehandlingsplanen.  Enligt pedagog 6: 

 
”Vår likabehandlingsplan sitter uppe på anslagstavlan i hallen och vi uppmanar 

föräldrarna att läsa den samt ta upp frågor som kanske uppstår. Om funderingar 

finns ger vi gärna råd”. 

 

I jämförelse med pedagog 2 som säger: 

 
”Likabehandlingsplanen finns att läsa på nätet vilket vi upplyser vårdnadshavarna 

om under första föräldramötet på hösten”. 

 

Att göra innehållet känt för barnen varierar och de flesta pedagoger talar om 

hur de arbetar med det. Pedagog 4 berättar: 

 
”Vi försöker också vara tydliga med barnen och visar upp likabehandlingsplanen 

och pratar om hur viktig den är.” 

 

Pedagog 1 talar om att barnen är medvetna om att de på förskolan inte tillåter 

kränkningar men att personalen inte använder begreppet likabehandlingsplan 

i samtal med barnen. 

 

Pedagog 5 från en av förskolorna är väldigt tydlig med att 

likabehandlingsarbetet gäller alla som infinner sig i verksamheten oavsett vem 

personen är eller vad personen har för ärende: 

 
”Alla som kommer in genom grinden på förskolan är med i likabehandlings-

arbetet”. 

 

Samtliga pedagoger är således eniga om betydelsen av vårdnadshavares 

inflytande i likabehandlingsarbetet. Utvecklingssamtal och inskolningar är 

också tillfällen då pedagogerna tydliggör likabehandlingsplanen samt arbetet 

kring värdegrunden. 
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Vårdnadshavare får tillgång till likabehandlingsplanen och de flesta 

vårdnadshavare blir informerade om vad likabehandlingsarbetet innehåller. 

Pedagogerna i studien gör likabehandlingsplanen känd för barnen på olika sätt 

och vi tolkar att de olika sätten kan skilja sig åldersmässigt, i den bemärkelse 

vad som är lämpat för den ålder barnen är i.  

 

Alla pedagoger talade om föräldramöten, utvecklingssamtal och inskolningar 

som tillfällen då de delgav vårdnadshavare information om 

likabehandlingsplanen. Hur det kommer sig att alla var eniga om dessa 

tillfällen är något vi reflekterat över. Vi tänker oss att det kan ha att göra med 

att dessa möten ger tillfälle att tala om sådant man kanske inte talar om vid de 

dagliga mötena vid lämning och hämtning. 
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Diskussion 
Under följande rubrik står metoddiskussionen där vi berättar om valet av 

metod och anledningen till dessa val. Nästa rubrik behandlar slutresultatet av 

det insamlade empiriska materialet och det kommer att diskuteras i jämförelse 

med den vetenskapliga forskning som finns under tidigare forskning i början av 

arbetet. Vi har valt att diskutera detta utifrån de valda kategorierna. 

 

Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av semistrukturerad intervju då vi ansåg att det 

passade vår studie allra bäst. För att sätta oss in i den valda intervjumetoden 

använde vi oss av Bryman (2011) och Kvale & Brinkmann (2009). En fördel 

med just semistrukturerad intervju är att man i förväg bestämt sig för ett 

specifikt tema som i vårt fall är likabehandlingsarbete. Det kändes också 

fördelaktigt att utföra den här sortens intervju då det gav oss skribenter 

möjligheten att gå på djupet i varje fråga och verkligen analysera och reflektera 

över pedagogernas tankar kring likabehandlingsarbete. Något som skapat en 

fin nyansering av vårt resultat. Även om svaren varit likartade har vi hittat en 

del svar som fört med sig viss spänning och ökat intresset för läsare att vilja 

fortsätta ta del av studien.  

 

Om vi utfört en enkätundersökning som vi hade för avsikt från början skulle 

svaren mest troligt blivit många fler men frågan är hur djuplodande dessa svar 

varit och vilken betydelse de fått för vårt resultat? Vi tänkte att ett mindre antal 

frågor och möjligheten att ställa uppföljningsfrågor skulle bringa mer stoff till 

vår studies resultat. Vi ville få personliga svar från varje pedagog för att få 

möjligheten att jämföra de olika verksamheterna ur ett värdegrundsperspektiv. 

Hur ser det ut i förskolan gentemot förskoleklassen?  

 

Är dagens pedagoger genusmedvetna eller råder den gamla skolans 

könsnormativa pedagogik även idag? Vi anser att genusfrågan är av relevans för 

vår studie då genus och tankarna kring det numera skiftar i alla regnbågens 

färger och inte längre i svartvitt som förr. Alla individer har lika rätt att bli 

behandlade med respekt och bemötas med värdighet oavsett kön eller sexuell 

orientering. Av den anledningen samt med tanke på den tidigare forskningen 

kring genus och dess betydelse för människans utveckling och uppfattning om 

sin världsbild valde vi att fråga pedagogerna huruvida deras förhållningssätt 

skiljde sig åt gentemot flickor och pojkar. De flesta pedagoger verkar vara 

medvetna om att vissa skillnader kan finnas mellan flickor och pojkar men vårt 

jobb som pedagoger är trots det att bemöta dem på samma sätt. Denna analys 

kunde vi göra efter att ha studerat våra intervjusvar.  

 

Såhär i efterhand har vi tänkt oss att frågorna hade kunnat vara ännu öppnare 

än vad de var. Allt för att låta pedagogernas reflektioner flöda och ge oss de 
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personliga svar vi var inställda på att få. Frågan är om vi hade hunnit med oss 

med tanke på att vi låg efter i vårt schema. I det stora hela är vi nöjda med vårt 

val av metod. Det som satt käppar i hjulen för oss har som ovan nämnts varit 

tidsaspekten. Då vi haft sjuka barn har uppsatsarbetet fått kliva åt sidan för att 

ägna barnen all vår tid. I övrigt hade vi kunnat göra studien mer omfattade 

och kontaktat förskolor och förskoleklasser utanför vår valda kommun men 

det kändes som att arbetet hade blivit alldeles för stort för att mäkta med då.  

 

Resultatdiskussion 

Pedagogernas åsikter kring de olika intervjufrågorna varierar till viss del men 

mestadels ser vi likheter mellan svaren. I den vetenskapliga forskningen vi har 

i början av uppsatsen finns det många likheter mellan det som författarna 

skriver om och de svar vi fått av pedagogerna. Nedan kommer vi att diskutera 

dessa likheter och skillnader utifrån de valda kategorierna. 

Betydelsen av mottagarens känslor 

De flesta pedagoger i undersökningen ger en bild av att det är mottagaren, 

personen som blir illa berörd av situationen, som ska stå i fokus och bli tagen 

på allvar. Vi tolkade pedagogerna som att detta var något komplext då 

avsändaren inte alla gånger menar att såra eller skada någon. Det kan vara 

menat som ett skämt av avsändaren men för mottagaren kan det kännas 

allvarligare än så av olika orsaker och skämtet kan skapa en negativ känsla. 

Pedagoger i vår undersökning talade om skämt i fråga om kränkning utifrån 

innehållet i en av våra intervjufrågor. En pedagog uttryckte att det inte blir ett 

skämt om mottagaren tar åt sig negativt. 

Barn och unga behöver förebilder som finns där i olika situationer, någon som 

de kan lära av för att bli en god medmänniska (Arnér, 2009). 

 

I intervjuerna med pedagogerna kom individers olika erfarenhetsvärldar på 

tal. Det är viktigt att ha insikt om hur man är som person och ha förståelse för 

hur andras tankar skiljer sig från egna tankar beroende på situation (Hakvoort 

& Friberg, 2012). Att samtala med barn i förskola och skola om etik visade sig 

av intervjuerna vara vanligt förekommande och något som sker dagligen i 

verksamheterna. Etik är viktigt att tala om redan i förskolan då forskning visar 

på att kränkningar ofta visar sig verbalt hos mindre barn (Johansson, 2008). 

Eftersom bråk ofta visar sig verbalt hos yngre barn och verbala kränkningar är 

lättare att upptäcka än kränkningar som sker i tysthet (Höistad, 1994) kan 

vuxna i barns närhet ofta stoppa och samtala med barnen om det som hänt. 

 

En pedagog i undersökningen talade också om mottagaren men menade i 

stället på att det beror på hur mottagaren väljer att uppfatta det som sägs. 

Pedagogen nämnde också att det är svårt att gripa sig an eftersom det handlar 

om olika individer.  

Vi tror också att det i många situationer kan vara svårt då det finns många 

olika sätt att se på en händelse men som andra pedagoger i studien säger är 

det viktigt att lyssna på mottagarens känslor och ta det på allvar. I en 
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konfliktsituation tror vi också det är viktigt att samtliga inblandade får berätta 

om sin tolkning av det som hände och att alla blir lyssnade på för att finna en 

lösning (Hakvoort & Friberg, 2012). Men det finns även situationer där det kan 

vara svårt att nå fram och det tror vi kan bero på att individer behöver få 

reflektera över det som hänt, att det ibland måste få ta tid (Arnér, 2009). 

 

Bemötande och förhållningssätt 

Resultatet tolkas som att bemötande och förhållningssätt inom verksamheterna 

är viktigt och något som pedagogerna arbetar med dagligen tillsammans med 

barnen. Barns umgänge har visat sig vara viktigt när det kommer till den 

moraliska förståelsen då barn lär om rätt och fel av varandra (Johansson, 2008). 

Vi tycker det är viktigt att barn lär om hur man är mot varandra då vi tänker 

att alla barn har rätt att få känna tillhörighet i gruppen.  

Pedagogerna i vår studie såg vikten av ett bemötande som inger respekt.  

Som ledare är bemötande och förhållningssätt viktigt och att få andra att känna 

trygghet får verksamheten att fungera på ett bra sätt (Hilmarsson , 2012) En 

pedagog talade om att de i verksamheten samtalade med barnen om hur man 

är en bra kompis. Vänskap ses som viktigt när barn utvecklar empati (Larsson, 

2000). 

 

Utifrån intervjusvaren tolkar vi att pedagogerna är aktiva i samtal med barnen 

om bemötande och förhållningssätt och i professionella samtal skapas 

förtroende, om man har ett stödjande samtalsklimat (Hilmarsson, 2012) som vi 

fick känslan av att pedagogerna hade i sina verksamheter. 

 

 Utifrån undersökningen kan vi se att pedagogerna försöker anpassa sin 

verksamhet så att bemötande och förhållningssätt genomsyrar verksamheten 

dagligen och det är viktigt då ingen växer upp och blir demokratisk helt på 

egen hand (Arnér, 2009). 

 

Förebyggande åtgärder och samtal i relationer och konflikter 

Samtal tog pedagogerna upp som viktigt i arbetet med likabehandling i 

förskola och skola. Vi tror det är viktigt att redan använda samtal med de 

yngsta barnen i förskolan (Edling, 2002). Samtal används ofta för att förändra 

något och det kommer ställas allt högre krav att samtal sker mer effektivt och 

leder till att goda relationer skapas i verksamheter där samtal sker 

professionellt (Hilmarsson, 2012). 

 

Vi tänker att det många gånger kan vara svårt att uttrycka det man känner när 

man är sårad och i vissa situationer är det även svårt att använda 

kommunikationen på rätt sätt (Edling, 2002). Kompissamtal var det en 

pedagog som talade om. Pedagogen berättade att alla som varit med i 

konfliktsituationen fick möjlighet att berätta hur de upplevt det som hänt 

under dessa samtal. En annan pedagog talade också om samtal i och med 

konflikter. I situationer som är stressiga och det uppstår konflikter kan det lätt 
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bli att negativa känslor tar över och situationen blir värre. Detta hjälper ingen 

på längre sikt då konflikten inte blir löst (Hilmarsson, 2012). 

 

Kring förebyggande åtgärder och samtal i förskola och skola tänker vi att det 

är viktigt att man i en pedagogisk verksamhet utvecklar en god 

kommunikation med vårdnadshavare för att kunna tala om för dem om det 

uppstår många konflikter under kort tid eller värre konflikter. Vi tror det är 

viktigt för att skapa en sådan bra miljö som möjligt för barnen. Forskning visar 

att ett gott samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare är positivt ur 

barns perspektiv (Sandberg & Vuorinen, 2007). 

 

Pedagogerna i undersökningen använde samtalet fast på varierande sätt och 

resultatet visar att samtal enligt pedagogerna har en positiv effekt vid 

konflikthantering. 

 

Genus och bemötande 

Resultatet visar på olika sätt att se på bemötande i och med genus. Utifrån 

svaren från intervjuerna och tidigare forskning visar resultatet på att det finns 

vissa skillnader i flickors och pojkars beteenden gentemot varandra. 

Tidigare forskning visar på skillnader i och med pojkars mer fysiska metoder 

och flickors mer psykiska metoder (Höistad, 1994 & Hauge, 2012) som också 

de flesta pedagoger talar om. 

 

Det fanns andra sätt att se på bemötande i och med genus i undersökningen 

och det gällde i stället skillnader kring storlek, språk och individers olikheter 

oavsett kön. Människor tänker olika när det kommer till kön och 

föreställningar, vanor och tankar kring detta är enligt forskning något 

människan skapat (Hirdman, 2001). Vuxna inom skolväsendet är dagligen i 

kontakt med barnen och vi tänker på dem som förebilder, vi tror det är viktigt 

hur de vuxna ser och tänker kring genus eftersom barn lyssnar till vad som 

sägs och därefter lär sig könskoder (Davies, 2003). 

 

Hälften av de pedagoger vi intervjuade trodde sig bemöta barn på olika sätt 

utifrån ett genusperspektiv medan den andra hälften inte trodde sig göra det. 

De flesta pedagoger visade sig ändå vara medvetna om att de i vissa 

situationer omedvetet kan göra skillnad. Enligt forskning är genus något som 

görs varje dag, medvetet och omedvetet (Ah - King, 2012). I skolans värld 

handlar jämställdhet om att öppna upp barns och elevers tankar kring redan 

befintliga könsstrukturer enligt Hedlin (Hedlin, 2006). 

 

Delaktighet och inflytande i likabehandlingsarbetet 

Utifrån intervjuerna framgick det att samtliga pedagoger gjorde 

likabehandlingsplanen känd för vårdnadshavare och att de samtalade med 

barnen om den på olika sätt. Vi ser på vårdnadshavares och barns delaktighet 

och inflytande som något viktigt. Att vårdnadshavare är medvetna om 
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väsentlig information som styrdokument tror vi är viktigt så de är medvetna 

om förskolans eller skolans utformning och uppdrag (Sandberg & Vuorinen, 

2007). 

 

En av pedagogerna i undersökningen talade om att alla som befinner sig inom 

verksamheten är med i likabehandlingsarbetet. Vi tänker oss att det nog är 

viktigt att ansvariga inom verksamheten, som pedagoger och rektorer 

informerar vårdnadshavare och barn om likabehandlingsplanen och vad den 

innehåller. Detta har vi spekulerat i då det har visat sig vid inspektioner att det 

finns brister i likabehandlingsarbetet i och med det otillräckliga deltagandet 

och vetskapen om planen (Dahlkwist, 2010). 

 

Slutsatser 

De slutsatser vi drar av vår studie är att likabehandlingsarbetet är ett ständigt 

projekt som pedagoger inom skolväsendet ska hålla levande i arbetet med 

barn och unga. Vi har även dragit den slutsatsen att samtal är av vikt i en 

pedagogisk verksamhet, både för att förebygga konflikter och kränkningar 

men också när en konflikt eller kränkning redan har skett. Samtal var något vi 

var medvetna om var ett bra och viktigt redskap i pedagogiska verksamheter, 

men nu har vi fått bredare kunskaper om samtal i och med 

likabehandlingsarbete och ännu mer idéer att ta med oss ut i arbetslivet. 

 

Fler slutsatser vi kan dra är att arbetet med likabehandling i fråga om genus 

enligt pedagogerna är något problematiskt då ett exempel är att skillnader 

mellan flickor och pojkar ibland görs omedvetet fast att man medvetet arbetar 

för att inte göra det. Samtliga pedagoger i vår studie gav oss uppfattningen av 

att de hade ett stort engagemang gällande likabehandlingsarbetet och frågor 

kring detta. 

 

Förslag på vidare forskning 

En av de frågor vi ställde vid intervjuerna med pedagogerna var om de 

upplevde att deras sätt att bemöta barn ändras beroende på kön. Vi tolkade de 

flesta av pedagogernas svar som att de medvetet försöker att inte göra skillnad 

men att det var problematiskt då det kunde ske omedvetet. Vi skulle därför 

tycka det var intressant med en till likadan studie med syfte att ta reda på mer 

kring pedagogers förhållande till genus i likabehandlingsarbetet. Vi tänker då 

att observationer och intervjuer skulle användas som metod. Observationer 

skulle först kunna användas för att se om denna omedvetenhet visade sig och 

sedan intervjua och få höra pedagogernas tankar och synsätt kring 

genusfrågan. 

 

Ett stort tack! 

Vi vill rikta ett tack till vår handledare Catharina Arvidsson för goda råd och 

användbara referenser. Ett stort varmt tack till de pedagoger som deltagit i vår 

undersökning och gjort detta arbete möjligt! Vi vill även tacka studiekamrater 
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som i egenskap av kritiska vänner hjälpt oss leda arbetet framåt då vi råkat på 

hinder. Ett särskilt tack till våra familjer som stått ut med oss under denna 

minst sagt krävande period.  

 

Tack! 
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Bilaga 1: Missiv 

Hej pedagoger! 

Vi har i vårt examensarbete på Mittuniversitetet i Härnösand där vi läser 

lärarutbildningen med inriktning förskola och förskoleklass valt att belysa 

likabehandlingsarbete och mobbningsförebyggande arbete i förskola och 

förskoleklass. I förskolans och skolans styrdokument står det att pedagoger i 

en verksamhet ska arbeta aktivt och förebyggande mot kränkande behandling 

och mobbning. Likabehandlingsarbetet är ett ständigt projekt som ska sätta sin 

prägel på allt förskolan och skolan gör såsom didaktik, förhållningssätt, regler 

och rutiner, planering och genomförande. Vi tycker att det är oerhört viktigt 

att få ta del av pedagogers tankar, erfarenheter och synsätt i ett ämne som 

intresserar och engagerar oss. 

Kan Du som pedagog tänka Dig att medverka i vår studie genom en 

intervju?  

Vår studie beskrivs enligt fyra krav i samstämmighet med vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. (Finns i sin helhet på Vetenskapsrådets webbplats 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) 

Dessa fyra krav är: 
Informationskrav: Vårt syfte är att få ta del av pedagogernas tankar och erfarenheter 

kring arbetet med likabehandling och mobbningsförebyggande åtgärder i förskola och 

förskoleklass. 

Samtycke: Pedagogerna som medverkar i intervjuerna ha rätt att självständigt 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De kan avbryta sin 

medverkan utan att detta medför negativa följder för dem. 
Konfidentialitet: Alla medverkande pedagoger i studien kommer att förbli anonyma 

genom att vi i slutresultatet sätter ut fingerade namn. Ingen som medverkar ska kunna 

identifieras av utomstående. 

Nyttjande: Resultatet av vår studie kommer att sammanfattas och redovisas på våra 

Verksamhetsförlagda utbildningar samt på Mittuniversitetet i Härnösand. Rådata från 

intervjuerna kommer att finnas tillgänglig vid slutseminariet för att ge oss möjlighet att 

styrka arbetets trovärdighet om så behövs. I övrig kommer den informationen inte att 

användas ytterligare. Vårt färdiga arbete kommer att publiceras i databasen DIVA 

under vårterminen eller sommaren 2014. 

Vi hoppas och tror att Ni pedagoger ska känna att det är meningsfullt och 

viktigt att låta oss blivande lärare ta del av era tankar och erfarenheter kring 

vårt valda ämne. När uppsatsen är färdigställd kommer vi naturligtvis ge er 

möjlighet att läsa den. Den som är intresserad kan då höra av sig till någon av 

oss så löser vi det på bästa sätt.  

Har Ni några funderingar? Kontakta oss då för ytterligare information. 

 

Helena Frost, tel: 073-907 54 20 Maila: hefr1004@student.miun.se 

Malin Svensson, tel: 073-846 81 14 Maila: masv1026@student.miun.se  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


  

 

 

Vi tackar på förhand för ert deltagande av detta! Med vänliga hälsningar 

Helena & Malin 



  

 

 

BILAGA 2: Intervjuguide 

Innan intervjun sätter igång berättar vi om uppsatsens syfte och vårt 

tillvägagångssätt för att nå ett resultat. Vi påminner informanten om de 

forskningsetiska principer som följer som en röd tråd igenom hela processen. 

Vi understryker även rätten till anonymitet och möjligheten informanten har 

att avsluta intervjun när helst denne har lust. När allt känns överenskommet 

sätter vi igång med frågorna. 

 

1. Vad är en kränkning? 

2. Vart går gränsen mellan en tillrättavisning och en kränkning anser Du? 

       Följdfråga: Vem eller vad är det som avgör det? 

3. Vart går gränsen mellan ett skämt och en kränkning? 

Följdfråga: Vem eller vad är det som avgör det? 

4. Hur arbetar ni praktiskt med innehållet i er Likabehandlingsplan i den 

dagliga verksamheten? 

5. Hur gör ni innehållet Likabehandlingsplanen känd för barn och 

föräldrar? 

6. Upplever Du skillnader mellan flickors och pojkars sätt att bemöta 

varandra? 

Följdfråga: Pojke – pojke, pojke – flicka och flicka – flicka, flicka – pojke. 

7. Upplever Du att ditt sätt att bemöta barn ändras beroende på kön? 

 

 Känner Du Dig nöjd med Dina svar eller är det något Du vill tillägga? 

 Något annat Du undrar över som rör intervjun eller vårt arbete? 

 Är det ok för Dig att vi återkommer med spörsmål som kanske dyker 

upp under resultatsammanställningen? 

 

TACK för din medverkan! 

 Malin & Helena 

 

                 

 

 



  

 

 

BILAGA 3: Yvonne – ett samtal, en 

livshistoria 
I förarbetet kring vår uppsats har vi turen att komma i kontakt med Yvonne. 

En kvinna med stor erfarenhet av både likabehandlings- och mobbnings-

förebyggande arbete. I sin karriär har hon varit med och utvecklat 

utbildningsmaterial för förskole- och skolpersonal samt föräldrar och arbetat 

fram likabehandlingsmaterial för pedagogiska verksamheter. Yvonne har sett 

problematiken med mobbning och kränkande behandling ur många olika 

perspektiv. Dels som ung lågstadielärare och speciallärare men även som mer 

erfaren talpedagog med utbildning i beteendevetenskap och föreläsare. Hon 

har haft ett nära samarbete med Dan Olwéus, känd professor i psykologi som 

har forskat om mobbning i över trettio år. Barn och elevombudet Lars 

Arrhenius utredningar och beslut i anmälda mobbningsfall till 

Skolinspektionen har varit till stor hjälp i utbildningar. 

 

Vi träffar Yvonne i hennes hem där hon bjuder in till ett avslappnat samtal och 

en härlig fikastund. Under samtalets gång får vi tal del av många gripande 

berättelser ur verkliga livet. På ett målande sätt berättar Yvonne om sina 

livserfarenheter och berättelserna griper verkligen tag i oss. 

 

Yvonne började sin karriär som lågstadielärare på 60 – talet. Hon jobbade ett 

tag men kände nästan direkt att hon inte skulle stanna kvar. Det fanns inte tid 

för enskilda samtal med eleverna. Enskilda samtal, eller samtal i liten grupp, är 

enligt Yvonne en förutsättning för att lära känna varandra som individer. 

Yvonne slutade som lågstadielärare. Hon hade även planer på att utbilda sig 

till socionom men de planerna ändrades med tiden. Hon blev tillfrågad om att 

jobba med barn som upplevdes ha inskolningssvårigheter. Till den tjänsten 

tackade Yvonne ja. När hon kom i kontakt med barnen öppnade det upp 

tankar hos henne att läsa vidare till talpedagog. Hon upplevde det som att en 

del barn hade behov av mer stöd. Yvonne utbildade sig till talpedagog i Umeå. 

I samband med talpedagogutbildningen gjordes praktik i förskola och 

grundskola i Kramfors kommun. Praktiken ledde till en anställning i 

kommunen. Yvonne började se mönster i barns uppträdande gentemot 

varandra. Under observationer kunde hon upptäcka att en del barn endast 

följde vuxna på rasterna istället för att leka med kamraterna. Hon ställde sig 

frågan varför det var så. Yvonne såg detta som varningstecken och startade 

tillsammans med rektorn och en del av klasslärarna ett arbete där de försökte 

ta reda på vad skolan missar. 

 

Yvonne arbetade med många olika projekt, bland annat ett pilotprojekt för 

Arbetsmiljöverket tillsammans med Dan Olwéus. De föreläste även ihop på 



  

 

 

Rädda barnens ”Nationella barndagar” där ingen mindre än drottning Silvia 

satt i publiken. 

 

Efter cirka tre timmar avslutade vi det givande samtalet med Yvonne och 

tackade för hennes tid med oss. Vi lämnade gården med många funderingar 

och känslor. Samtalet är viktigt för oss att ha med i vårt arbete just på grund av 

att det gav oss ett flertal infallsvinklar om hur vi tänker kring ämnet överlag. 

  

 

 

 

 

 


