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Sammanfattning 

Att slippa diskriminering är en mänsklig rättighet. För den som utsätts, finns väl dokumente-

rade psykiska och fysiska hälsorisker. Därför måste varje form av negativ särbehandling i 

samhället bekämpas. Ett aktivt arbete för en ökad förståelse människor emellan har sedan 

länge varit en av förskolans främsta uppgifter. Hur förskolor förhåller sig till de olika diskri-

mineringsgrunderna i sitt likabehandlingsarbete är dock ett tidigare outforskat ämne.  

I denna studie görs en text- och innehållsanalys av 14 likabehandlingsplaner från sju försko-

lor, för att utröna hur planeringen för respektive diskrimineringsgrund är upplagd. Undersök-

ningen syftar även till att studera om denna planering förändrats sedan lagen om förbud mot 

diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67) ersattes 

med diskrimineringslagen (SFS 2008:567) den 1 januari 2009. Ytterligare en aspekt av stu-

dien är att granska i vilken mån diskriminering och annan kränkande behandling erhåller 

samma uppmärksamhet i planeringen för likabehandlingsarbetet. 

Resultaten visar en tendens till en något ökande medvetenhet om diskrimineringsgrunderna i 

likabehandlingsplanerna. Planeringen kring dessa är dock fortfarande mycket bristfällig. Kön 

är den diskrimineringsgrund som behandlas mest utförligt planerna. Problembeskrivning, 

målsättningar och åtgärdsförslag ligger på en högre konkretiseringsnivå än planeringen för 

andra diskrimineringsgrunder. Åtgärderna involverar dessutom oftare både barn, pedagoger, 

föräldrar och själva verksamheten. En diskussion förs kring huruvida genusdebatten i förskola 

och skola bidragit till att pedagogers medvetenhet ökat om hur könsdiskriminering och trakas-

serier yttrar sig. 

Religion eller annan trosuppfattning får den minst utförliga planeringen i likabehandlingspla-

nerna. Pedagogerna för inte fram några egentliga behov, och målsättningar och åtgärdsförslag 

är vaga. Religiös diskriminering är ett minimaliserat ämne i samhällsdebatten. Förskolan ska 

vara en icke konfessionell miljö, och pedagogernas vana att hantera ämnet är sannolikt liten. 

Annan kränkande behandling diskuteras ungefär dubbelt så ofta i likabehandlingsplanernas 

text som de fem diskrimineringsgrunderna tillsammans. Dessutom är behandlingen av ämnet 

påtagligt mer konkret än diskriminering. Detta förklaras i diskussionen med en större kompe-

tens kring mobbning och andra kränkningar än diskriminering hos pedagogerna. 

En påtaglig brist på konkreta exempel av diskriminering från förskolans vardag, i nuvärdes-

analys, mål och åtgärdsförslag, antyder att pedagogerna saknar insikt i hur diskriminering och 

trakasserier yttrar sig i verksamheten. Pedagogerna tycks ha behov av stödmaterial, och lika-

behandlingsplanerna ger uttryck för ett upplevt utbildningsbehov kring de enskilda diskrimi-

neringsgrunderna. 

Nyckelord: diskriminering, diskrimineringsgrund, diskrimineringslagen (SFS 2008:567), 

förskola, lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever (SFS 2006:67), likabehandlingsplan  
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1 Inledning och problemformulering 
Att aktivt arbeta med likabehandling eller ”icke-diskriminering” (Fryckman, 2006, s 14) blev 

den 1 april 2006 en skyldighet i svenska skolor och förskolor. Då trädde lagen om förbud mot 

diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67), också 

kallad barn- och elevskyddslagen i kraft. Genom barn- och elevskyddslagen gjordes alla verk-

samheter som omfattas av skollagen skyldiga att upprätta en likabehandlingsplan med före-

byggande och främjande åtgärder mot diskriminering och trakasserier. Tidigare fanns värde-

grundsdokument och mobbningsplaner, men dessa berörde oftast inte diskriminering enligt 

diskrimineringsgrunderna (Skolverket, 2009a).  

Den 1 januari 2009 upphörde Sveriges sju olika diskrimineringslagar, däribland lagen om för-

bud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67) 

att gälla. Lagarna samlades istället under en sammanhållen lagstiftning, diskrimineringslagen 

(SFS 2008:567). Lagförändringen innebär ett starkare skydd för barnet och skärper kravet på 

tydligheten och det målinriktade arbetet i likabehandlingsplanerna.  

Barn och elever i förskola och skola har sällan möjlighet att själv välja om de vill delta i verk-

samheten. Beslutet är fattat av föräldrar eller genom skolplikten. Barnen har inte heller några 

större möjligheter att välja vilka kamrater eller lärare de vill umgås med dagligen. De vuxnas 

kompetens och professionalitet blir därför av största vikt för att barnen ska vara trygga i sin 

arbetsmiljö (Prop. 2005/06:38). Ju yngre barnen är, desto svårare har de att själva påverka sin 

situation.  

Självkänslan och självbilden hos den individ som utsätts för kränkningar blir störd, skriver 

Jonsdottir (2007) med hänvisning till Honneth (2003). Det är av stor vikt att alla typer av 

skolformer har likabehandlingsplaner som kan fungera som kraftfulla verktyg i arbetet mot 

diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Forsman (2003) stöder sig på 

Bandura (1973) när han hävdar att ju yngre barn är, desto mer mottagliga är de för fostran i 

värdegrunds- och demokratifrågor. Detta är ytterligare en aspekt som ger tyngd åt nödvändig-

heten att redan i förskolan utarbeta en väl fungerande likabehandlingsplan. Därför är det rele-

vant att analysera och studera de likabehandlingsplaner som är upprättade för förskoleverk-

samheten. 

 

Tidigare studier har visat att likabehandlingsplaner inom förskolan och grundskolan inte lever 

upp till syftet med lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av 

barn och elever (2006:67) (se exempelvis Almqvist och Engström (2007); Appelby, Högberg 

och Ohlson (2007); Karlsson och Gidlund (2008); Skolverket (2009a)). I tre av fyra skolor 

som skolinspektionen granskat har likabehandlingsplanen antingen helt saknats eller inte upp-

fyllt lagens krav. Planerna har brustit i många avseenden, bl. a i att göra en kartläggning av 

den enskilda verksamhetens behov innan planen upprättas, att inte koppla åtgärderna till de 

olika diskrimineringsgrunderna, samt att barnen och eleverna i låg grad är involverade i 

framtagandet av likabehandlingsplanen (Skolverket, 2009a).  
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2 Syfte och frågeställning 
De tidigare studier om likabehandlingsplaner jag tagit del av, är alla utförda på planer som 

skrivits före lagändringen den 1 januari 2009. I denna undersökning vill jag studera om ut-

formningen av likabehandlingsplaner i förskolan förändrats i och med att de nu regleras i 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Speciellt intressant är att studera det sätt på vilket för-

skolorna planerar för arbetet med de olika diskrimineringsgrunderna. I studien ställer jag föl-

jande frågor: 

 Hur har likabehandlingsplanerna i förskolan förändrats sedan diskrimineringslagen 

(SFS 2008:567) trädde i kraft 1 januari 2009? 

 Vilken skillnad har diskrimineringslagen (SFS 2008:567) inneburit för sättet att i 

förskolan planera för de olika diskrimineringsgrunderna?  

 Vid vilken diskrimineringsgrund lägger förskolorna störst vikt vid i likabehandlings-

planerna? Har detta förändrats sedan diskrimineringslagen (SFS 2008:567) trädde i 

kraft? 

Aspekten annan kränkande behandling som mellan 1 april 2006 och 1 januari 2009 reglera-

des i lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever 

(SFS 2006:67) och efter 1 januari 2009 i 14 a kapitel i skollagen (SFS 1985:1100) kommer 

inte att djupbehandlas i detta arbete. Intresset i studien ligger snarare på hur förskolans lika-

behandlingsplaner hanterar diskriminering enligt de olika diskrimineringsgrunderna. Arbetet 

syftar heller inte till att ge en heltäckande beskrivning av denna fråga i utbildningssverige. 

Fokusområde för textframställningen är förskolan. Jag berör därför ibland grundskolan, sällan 

gymnasieskolan och aldrig de övriga utbildningsformer som också lyder under diskrimine-

ringslagen (SFS 2008:567). Jag kallar likaså barnen för barn och ibland elever, men aldrig 

studenter. När jag diskuterar förskolans personal skriver jag sällan lärare. Både barnskötare 

och förskollärare sammanförs under begreppet pedagoger. 

3 Begreppsdefinitioner 
I min text återkommer jag ofta till olika begrepp som kan behöva preciseras. Om inget annat 

anges hämtar jag definitionerna från diskrimineringslagen (SFS 2008:567). 

Diskriminering kan delas upp i direkt diskriminering och indirekt diskriminering. När jag 

skriver enbart diskriminering utan att precisera vidare, syftar jag på en kombination av både 

direkt och indirekt diskriminering. 

Direkt diskriminering innebär att en person missgynnas eller behandlas sämre än någon annan 

i en jämförbar situation, och missgynnandet har samband med diskrimineringsgrunderna.  

Indirekt diskriminering innebär att en person missgynnas av en regel eller förfaringssätt som 

kan verka neutralt men som kan missgynna någon utifrån diskrimineringsgrunderna.  

Institutionell diskriminering, också kallad systematisk diskriminering förekommer i specifika 

organisatoriska sammanhang, såsom skola, myndigheter, etc. Denna typ av diskriminering 

kan bero på rådande normsystem, förutfattade meningar, rutiner och regelverk inom dessa 

institutioner, och som hindrar individer inom dessa organisationer att uppnå likabehandling 

(SOU 2005:56; SOU 2006:40; SOU 2006:79).  
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Trakasserier innebär ett uppträdande som kränker någons värdighet. För att definieras av 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567) skall det ha samband med någon av diskriminerings-

grunderna.  

De lagstadgade diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

ålder. I likabehandlingsplanerna för utbildningsverksamheter behöver inte diskriminerings-

grunderna ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck behandlas. 
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4 Bakgrund 

I detta kapitel kommer jag att presentera vad diskriminering innebär och redogöra för dess 

förekomst i skolan. De olika diskrimineringsgrunderna presenteras och en anknytning till de-

ras betydelse för barn och ungdomar i utbildningsväsendet ges. Jag ger också läsaren en över-

blick över de lagar som är aktuella för studien. Jag förklarar varför en likabehandlingsplan är 

betydelsefull för verksamheten, och slutligen beskriver jag arbetsgången i att upprätta en lika-

behandlingsplan. 

4.1 Diskriminering i skolan 

Diskriminering är en process av uteslutande, osynliggörande och utpekande, där problemet 

läggs på den person eller grupp som avviker från normen
1
 (Nordenmark och Rosén, 2008). 

Det är avvikelsen som uppmärksammas och ska normaliseras (SOU 2006:40). Människor 

strävar omedvetet efter att dela in en population i ett överlägset vi och ett underlägset de 

andra. Denna process kallas andrafiering, och är i hög grad verksam i situationer där diskri-

minering förekommer. Grupperna definieras av normativa uppfattningar kring kön, ålder, 

sexuell läggning etc. (Kamali, 2006). Diskriminering bibehålls i samhället genom omedve-

tenhet och okunskap (Skolverket, 2009b). När en privilegierad person beskriver verkligheten 

ser han ofta jämlikhet, eftersom det kan vara svårt att förstå och tolka verkligheten ur ett icke 

normbärande perspektiv. Men att förneka förekomsten av negativ särbehandling är ett mycket 

effektivt sätt upprätthålla de ojämlika maktstrukturer som orsakar diskriminering. Osynliggö-

rande, nedtystande och förringande är viktiga inslag i den strategi som förs, medvetet eller 

omedvetet, för att bevara en privilegierad ställning (SOU 2006:79). 

Enligt SOU 2006:40 är hela skolsystemet är uppbyggt så att det reproducerar samhällets 

maktpositioner och sorterar in eleverna i differentierade samhällspositioner. John Dewey 

beskrev denna process som en överföring av normer och värderingar genom kommunikation 

av vanor och tankesätt, moral och åsikter via uppfostran och undervisning (i Lindensjö och 

Lundgren, 2000). Lindensjö och Lundgren (2000) skriver att det sätt på vilket samhällets re-

produktion sker i ett pedagogiskt sammanhang beror på hur det sociala sammanhanget är ut-

format. Skolan och förskolan som institution formas genom det pedagogiska ansvar som 

åläggs institutionerna genom styrdokumenten.  

Barn lär sig genom imitation hur de skall uppträda i samhället (Lindensjö och Lundgren, 

2000). Enligt förskolans och skolans styrdokument ska alla barn och elever vara jämlika och 

verksamheten bygga på demokratisk grund. Enligt SOU 2006:40 är hela skolsystemet upp-

byggt så att det reproducerar samhällets maktpositioner och sorterar in eleverna i differentie-

rade samhällspositioner. I slutbetänkandet SOU 2006:79 benämns denna typ av diskrimine-

ring institutionell diskriminering. Ett annat ord för fenomenet är också strukturell diskrimine-

ring (SOU 2005:56). I min undersökning kommer jag att använda benämningen institutionell 

diskriminering. Institutionell diskriminering förekommer i specifika organisatoriska samman-

hang, såsom skola, myndigheter, etc. och bero på samhällets normsystem och regelverk eller 

kan vara ett resultat av människors rutinmässiga handlingar utifrån förutfattade meningar. 

Normer och rutiner, vedertagna förhållningssätt och beteenden kan utgöra hinder för männi-

skor att uppnå lika rättigheter (SOU 2006:40; SOU 2006:79; SOU 2005:56).  

                                                 
1
 Med norm menas det beteende, utseende etc. som, av en viss grupp, anses vara det normala. 
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Förskola och skola är en plats där normer, värderingar och synsätt reproduceras. Tyvärr sker 

ofta på många sätt en uppdelning i vi och de andra inom dessa institutioner, både genom 

klumpigt presenterade läromedel och genom personalens inställning. Att bortse från, eller att 

andrafiera minoritetsgruppens historia, traditioner, religion och kulturarv är processer som i 

skolan skickar signaler om var det största värdet ligger och bidrar till en uppdelning av barn 

och elever. En viktig uppgift för pedagoger är att hjälpa barn och elever att konstruera sin 

självbild. Pedagogernas förhållningssätt påverkar barns och elevers självförståelse och deras 

visioner om framtida möjligheter och hinder. Ofta står då normen i motsatsförhållande för de 

mindre privilegierade grupperna i bemötandet från den vuxne. En sådan andrafiering är inte 

förenlig med skolans demokratiska uppdrag (SOU 2006:40). 

Diskriminering kan ha olika effekt på olika människor men väcker både uppgivenhet och 

motstånd (SOU 2006:79). I slutbetänkandet beskrivs effekten för den elev som upplever 

diskriminering i skolan som att personen ofta får en mindre tro på legitimiteten i samhällets 

olika funktioner. Dessutom minskar viljan att engagera sig i olika samhällsinstitutioner. Vissa 

barn mår psykiskt och fysiskt dåligt av den diskriminering och trakasserier de upplever i 

skolmiljön. I vissa fall har det lett till slagsmål och polisanmälan, i andra fall har det utsatta 

barnet eller eleven bytt skola (Skolverket, 2009b).  

Fryckman (2006) har sammanställt rapporter 2005:43 och A 2005:19 från Statens folkhälso-

institut, och menar att i Sverige är hälsan sämre hos personer som faller inom de olika grupper 

som kan missgynnas enligt diskrimineringsgrunderna än hos befolkningen i övrigt. Fryckman 

(2006) har även studerat tidigare forskning som samstämmigt visar på ett samband mellan 

diskriminering och fysisk eller psykisk ohälsa samt ohälsosamma levnadsvanor (tobak, alko-

hol, narkotika). Personer som utsätts för diskriminering utifrån flera diskrimineringsgrunder 

löper en ytterligare förhöjd risk för ohälsa.  

4.2 Lagar mot diskriminering i förskola och skola 

4.2.1 Historik 

Svenska medborgare skyddas mot diskriminering genom många olika lagar, förordningar och 

direktiv. I svensk grundlag, Regeringsformens (SFS 1974:152) 1 kapitel, slås fast att samhäl-

let ska verka för alla medborgares delaktighet och jämlikhet. Artikel 14 i den europeiska kon-

ventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, som sedan 1995 gäller som lag i Sverige 

(prop. 2005/06:38), innehåller även den ett förbud mot diskriminering (Europarådet, 2003). 

Tre olika EG-direktiv, direktivet mot etnisk diskriminering, likabehandlingsdirektivet och 

arbetslivsdirektivet behandlar också förbud mot diskriminering (Skolverket, 2009a). Det finns 

dessutom ett antal internationella överenskommelser som Sverige skrivit under där likabe-

handling och förbud mot diskriminering regleras. Bland dessa finns bland annat FN:s barn-

konvention och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (Europarådet, 

ibid.). I FN:s barnkonvention slås barnets rätt att inte bli diskriminerad fast (FN:s konvention 

om barnets rättigheter). 

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

elever (SFS 2006:67) 

Både skollag (SFS 1985:1100) och läroplaner, Lpf 94, Lpo, 94 samt Lpfö 98 (Skolverket, 

2006a; 2006b; 2006c), förbjuder kränkningar och trakasserier och betonar vikten av undervis-

ning kring alla människors lika värde och rättigheter. År 2004 gav Skolverket för första 

gången ut allmänna råd för arbetet med att motverka kränkande behandling. Dessa revidera-
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des när barn- och elevskyddslagen trädde i kraft. Mycket ansträngning har gjorts, både från 

lagstiftares och pedagogers sida, att stävja mobbning och kränkningar i skola och förskola. 

Trots detta menade lagstiftaren att dessa problem fortfarande förekom i alltför hög grad i 

skola och förskola. Barns och elevers rättssäkerhet ansågs vara för svag. Det fanns en osäk-

erhet kring vilka befogenheter och skyldigheter de olika aktörerna inom skolväsendet hade 

kring bekämpandet av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Dessutom upp-

stod frågor kring kränkningar av den personliga integriteten (Rimsten, 2006). 

Som ett led i att stärka skolor och förskolor i sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling samt att stärka barnens rättsskydd, utarbetades lag (SFS 2006:67) om 

förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, också kallad 

barn- och elevskyddslagen (Rimsten, 2006). Lagen trädde i kraft den 1 april 2006 och gällde 

för alla verksamheter som omfattas av skollagen (SFS 1985:1100). Barn- och elevskydds-

lagen gav alla som deltar i eller söker till en verksamhet ett skydd mot diskriminering, trakas-

serier och annan kränkande behandling, exempelvis mobbning (SFS 2006:67). 

För första gången ställdes krav på dessa institutioner att aktivt och målinriktat arbeta med fö-

rebyggande och förhindrande åtgärder mot diskriminering, kopplat till varje diskriminerings-

grund (Skolverket, 2009a). Detta skulle göras genom att upprätta och implementera en lika-

behandlingsplan i verksamheten, och i den redovisa de mål och metoder man ämnade använda 

för att uppfylla lagens syfte (SFS 2006:67). Planen skulle revideras årligen och resultatet av 

arbetet rapporteras i kvalitetsredovisningen (Prop. 200/05:38). Alla kända fall av diskrimine-

ring, trakasserier och kränkande behandling skulle utredas och dokumenteras av rektor eller 

annan person med samma ledningsfunktion i verksamheten (SFS 2006:67).  

Nytt med lagen var också att den förtydligade och utökade huvudmannens ansvar och gjorde 

denne för skadeståndsskyldig vid överträdelser. Tidigare var den som kände sig kränkt eller 

diskriminerad inom verksamheter som berörs av skollagen tvungen att åberopa allmänna ska-

destånds- och processrättsliga principer (Skolverket, 2009a). 

4.2.3 Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 

Den 1 januari 2009 gjordes förändringar i Sveriges diskrimineringslagstiftning. De sju olika 

lagar som tidigare reglerat diskriminering omarbetades till en sammanhållen lag, diskrimine-

ringslagen (SFS 2008:567). I samband med det upphävdes bland andra barn- och elev-

skyddslagen. Diskriminering och trakasserier på de olika diskrimineringsgrunderna regleras 

numera i diskrimineringslagen (SFS 2008:567), medan kränkande behandling i förskola och 

skola regleras i skollagen (SFS 1985:1100). I samband med diskrimineringslagens tillkomst 

infördes två nya diskrimineringsgrunder, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. 

Dessa behöver dock inte behandlas i skolans och förskolans likabehandlingsplan (SFS 

2008:567). En annan strukturell förändring som gjordes i samband med att diskrimineringsla-

gen trädde i kraft var att de olika ombudsmännen mot diskriminering, Jämställdhetsombuds-

mannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Handikappombudsmannen och Om-

budsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, slogs samman till en enhet, 

Diskrimineringsombudsmannen, DO (Prop. 2007/08: 95). DO utövar tillsyn över diskrimine-

ringsfrågor och trakasserier, medan Barn- och elevombudet, BEO, är tillsynsmyndighet för 

arbetet mot kränkande behandling i skola och förskola enligt skollagen (SFS 1985:1100) 

(Nordenmark och Rosén, 2008).  

Genom den nya lagen stärks barnets ställning. Tidigare måste barnet eller eleven visa att han 

eller hon blivit kränkt. Idag räcker det med att visa att skolan eller förskolan fått information 



 7 

om att barnet känt sig kränkt. Om skolan i ett sådant fall underlåtit eller gjort en bristfällig 

utredning kring händelsen kan skolans huvudman bli skadeståndsskyldig. Syftet med lagför-

ändringen är att betona vikten av att utreda upplevda kränkningar. Preskriptionstiden förlängs 

från två till tio år (Skolinspektionen, 2009).  

Den förändring som diskrimineringslagen (SFS 2008:567) innebär för upprättandet av likabe-

handlingsplaner, jämfört med barn- och elevskyddslagen, är främst ett förtydligande av det 

cykliska arbetssättet med målsättningar. I 6 § i lagen om förbud mot diskriminering och annan 

kränkande behandling (SFS 2006:67) står:  

 I planen skall planerade åtgärder redovisas. Planen skall årligen följas upp och ses över.  

Som jämförelse lyder 3 kap 16 § i diskrimineringslagen (SFS 2008:567).  

En utbildningsanordnare […] ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för 

att dels främja lika rättigheter och möjligheter […] dels förebygga och förhindra trakasserier […]. Planen 

ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder utbildningsanordnaren avser att påbörja eller 

genomföra under det kommande året. 

En redovisning av hur de planerade åtgärderna […] har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 

För att planen ska fylla sin funktion, skriver regeringen i proposition 2007/08:95, måste verk-

samheterna sätta mål för att aktivt främja likabehandling. Dessa mål ska klart och tydligt an-

ges i likabehandlingsplanen. Åtgärderna som planeras för det kommande året ska vara kopp-

lade till de olika diskrimineringsgrunderna. I nästkommande års plan ska de åtgärder som inte 

genomförts revideras. Vidare skriver regeringen i propositionen att planen, som bör finnas för 

varje enskild verksamhet, bör behandla var och en av de aktuella diskrimineringsgrunderna 

och redovisa de åtgärder som planeras för varje enskild diskrimineringsgrund.  

Det finns en viss risk för begreppsförvirring kring planer mot diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling. Planer ska numera upprättas enligt två olika lagar, både skollagen 

(SFS 1985:1100) mot kränkande behandling, och diskrimineringslagen (SFS 2008:567) mot 

diskriminering och trakasserier. Planerna har likartat innehåll och syfte. Skolinspektionen 

meddelar att ingenting hindrar att dessa två planer kan redovisas i samma dokument (Skol-

inspektionen, 2008-11-28).  

4.3 Diskrimineringsgrunderna 

Det är viktigt att komma ihåg att samhällets maktstrukturer är intersektionella. Det innebär att 

diskriminering är en komplex fråga och diskrimineringsgrunderna skär in i och är beroende av 

varandra. De kan både förstärka och förminska varandra. Ibland beror det på kombinationer 

mellan de olika diskrimineringsgrunderna att någon trakasseras eller diskrimineras. Vem som 

utsätts är ofta beroende på den inbördes statusrelationen i gruppen (Skolverket, 2009b).  

Varje diskrimineringsgrund är dock ett eget teoretiskt område med sin specifika historia och 

forskning, och det är så jag ska presentera dem här. Genom att beskriva hur och i vilka situa-

tioner barn kan drabbas av diskriminering hoppas jag läsaren ska få en djupare insikt i vikten 

av att arbeta aktivt mot diskriminering och trakasserier av och med barn och ungdomar. 

4.3.1 Kön 

Med kön menas att någon är kvinna eller man. Även personer som avser att, eller har genom-

gått könsbyte skyddas enligt denna diskrimineringsgrund (SFS 2008:567). Inom förskolans 
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och skolans värld har begreppet kön främst kommit att handla om att behandla flickor och 

pojkar lika. Men, skriver Nordenmark & Rosén (2008) (enligt Lenz Taguchi, 2004), frågor 

om kön och jämställdhet inbegriper varje del av livet och är en stor del av förskolans vardag. 

Flickor i förskolan förväntas vara lydiga, anpassningsbara, duktiga och snälla, medan pojkar-

nas naturliga beteende ses som påstridigt, initiativrikt, självständigt och busigt. Barn som 

överskrider könsnormen skuldbeläggs ofta av vuxna.  

Även Skolverket (2009b) finner att flickor och pojkar anses vara olika och behandlas därefter, 

både av pedagoger och kamrater. Många gånger har elever berättat om att de blivit orättvist 

behandlade av sina lärare på grund av sitt kön. I klassrummet gynnas flickor eftersom de, en-

ligt eleverna själva, inger större förtroende hos lärarna. På idrottslektionerna missgynnas där-

emot flickorna eftersom det framförallt är sporter som pojkar utövar som praktiseras där. 

Flickornas sporter har lägre status. 

Det finns det normer för hur barn av de olika könen ska vara klädda, uppföra sig och vilka 

accessoarer de får ha. Enligt Skolverket (2009b) riskerar barn som bryter mot normerna redan 

i förskolan att bli utskrattade, och mönstren fortsätter sedan genom hela utbildningsväsendet. 

Särskilt för pojkar som klär sig mer feminint, är sannolikheten stor att de i mellan- och hög-

stadiet samt gymnasiet får ett rykte om sig att vara homosexuella (se även Ambjörnsson, 

2004). 

4.3.2 Könsöverskridande identitet eller uttryck 

Till denna grupp räknas personer som genom klädsel eller på annat sätt avviker mot normen 

för, eller ger uttryck för att tillhöra ett annat kön än det som individen är född till (SFS 

2008:567). Transvestiter, intersexuella, intergender och transgenderister är exempel på grup-

per som skyddas under denna diskrimineringsgrund (prop. 2007/08.95).  

Även om det inte är tvingande att ta med denna diskrimineringsgrund i skolors likabehand-

lingsplaner rekommenderar DO ändå att man i högskolor och skolor arbetar med förebyg-

gande åtgärder eftersom det minskar risken för diskriminering (Diskrimineringsombudsman-

nen, 2009). Även barn och ungdomar kan ha en stark upplevelse av att vara födda till fel kön 

(Lytsy, 2009). 

4.3.3 Etnisk tillhörighet 

En etnisk tillhörighet definieras som nationellt eller etniskt ursprung. Det kan också vara samt 

hudfärg eller andra liknande förhållanden (SFS 2008:567). Uttrycket liknande förhållande är 

en skrivning som ersätter ordet ras, eftersom hela mänskligheten tillhör rasen människa 

(Göransson, 2008).  

Den rådande normen i svenska skolväsendet är vit svenskhet, och graden av svenskhet kopp-

las främst till utseendet (Skolverket 2009b). Nordenmark & Rosén (2008) (enligt Kalonaityté 

m.fl., 2007) skriver att barn och unga som har en annan hudfärg än vit, beskriver att det är 

först i mötet med andra barn som de känner sig uteslutna ur gemenskapen. De upplever sig 

vara annorlunda, avvikande från normen. Barnen upptäcker sin hudfärg i sammanhang där det 

är få personer med icke-europeiskt ursprung. I verksamheter där barn med många olika et-

niska ursprung deltar är inte etnicitet en lika framträdande orsak för diskriminering och tra-

kasserier som i mer etniskt homogena skolor. 
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Förmåga att tala svenska utan brytning är också stigmatiserande, men inte i lika hög grad som 

ett utländskt utseende. I förskolan är ett gott svenskt uttal viktigt både på grund av den etniska 

normen, men också på grund av att yngre barn i allmänhet har svårare att tala rent än äldre 

barn, och ju äldre man är desto högre social status har man (se avsnitt 4.4.6). Politiska kon-

flikter utomlands är en annan faktor som kan leda till diskriminering och trakasserier bland 

barn i svenska skolor (Skolverket 2009b). 

4.4.7 Religion eller annan trosuppfattning 

Denna diskrimineringsgrund definieras inte i diskrimineringslagen (SFS 2008:567). I lagens 

förarbeten (prop. 2007/08:95) förklaras däremot att till denna diskrimineringsgrund hänförs 

vedertagna religiösa trosåskådningar samt uppfattningar som ateism och agnosticism. Rasism 

och andra filosofiska eller etiska som inte har samband med religion omfattas inte av lagen.  

Att vara sekulariserad kristen är normen i svenska för- grund- och gymnasieskolor. Barn och 

elever berättar om konflikter som uppstår kring religiösa symboler och matvanor samt utom-

ståendes föreställningar om en viss religions påbud. Det är särskilt muslimska barn som upp-

lever sig vara utsatta för diskriminering och trakasserier kopplat till trosuppfattning (Skol-

verket, 2009b).  

4.4.4 Funktionshinder 

Med funktionshinder menar lagstiftaren begränsningar av en persons funktionsförmåga. Dessa 

begränsningar kan vara fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga. Diskrimineringsgrunden 

funktionshinder omfattar begränsningar till följd av skada eller sjukdom som fanns vid föd-

seln eller uppstod senare, eller som kan förväntas uppstå (SFS 2008:567). Nedsättningen ska 

vara varaktig. Det är inte förekomsten av eller anlag för en skada eller sjukdom som omfattas 

av lagen, utan den funktionsnedsättning hos individen som den förorsakar (prop. 2007/08:95). 

Funktionshinder kan vara exempelvis ADHD, HIV/Aids, cancer, syn- eller hörselskada eller 

att vara rullstolsburen.  

Barn med funktionshinder ses ofta som ett problem av de vuxna i förskola och skola (Nor-

denmark & Rosén, 2008). Förskolebarnen däremot har en relativt oproblematisk syn på sina 

funktionshindrade kamrater. Det är framförallt senare under skolgången som barn i funktions-

hindrade barn får utstå gliringar, förtal och elaka blickar från kamrater (Skolverket, 2009b). 

Under intervjuerna i Skolverkets studie (ibid.) framkom också att ett aktivt likabehandlingsar-

bete på skolorna, kan innebära en stor skillnad för de särskilt utsatta särskolebarnen. 

4.4.5 Sexuell läggning 

Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell, är de sexuella läggningar som skyddas under 

denna diskrimineringsgrund (SFS 2008:567). Heterosexualitet är en stark norm i alla de skol-

former som Skolverket (2009b) studerat. Homofobi är starkt utbredd i skolan och osäkerhet 

och kunskapsbrist om sexuell läggning är ett allvarligt problem menar Nordenmark & Rosén, 

(2008).  

Nordenmark och Rosén (2008) refererar till Gårdfeldt (2007) som rapporterar att både homo- 

och heterosexuella ungdomar agerar homofobiskt för att undvika att bli stämplade som homo-

sexuella. Detta stöds av Ambjörnsson (2004) som beskriver hur gymnasieungdomar hela tiden 

strävar efter att uppträda heteronormt, och till varje pris undviker att göra något som kan 

klassa dem som homosexuella. I Skolverkets (2009b) studie framkom att hos alltifrån försko-
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lebarn till gymnasieungdomar är mer accepterat för flickor/kvinnor att vara förälskade i någon 

av samma kön än för pojkar/män att vara det. Framförallt pojkar är negativt inställda till ho-

mosexualitet. Även Ambjörnsson (2004) finner att det är mindre accepterat att någon är bög 

än att någon är lesbisk, och att pojkar har en större aversion än flickor. 

Å andra sidan osynliggörs kvinnlig homosexualitet bland skolungdomar, menar Skolverket 

(2009b). Ordet bög förekommer i alla möjliga sammanhang, både kamratligt och som skälls-

ord. Sällan nämner någon ordet lebb. Om homosexuella lärare kommer på tal är det alltid 

manliga lärare som nämns. Enligt Skolverkets undersökning (ibid.) reflekterade man inte över 

att kvinnliga lärare skulle kunna vara det. Nära relationer mellan kvinnor klassas oftast som 

homosocialitet
2
. 

4.4.6 Ålder 

Med ålder menas den uppnådda levnadslängden. I förskola, skola och skolbarnomsorg är det 

fortfarande tillåtet med åldersgränser för vem som får tillträde till verksamheten. Ålder är till-

sammans med diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck undantagen 

från kravet att behandlas i likabehandlingsplanen (SFS 2008:567).  

Både i förskola, men också grund- och gymnasieskola, finner Skolverket (2009b), förekom-

mer diskriminering kopplat till ålder. De äldsta barnen är de som har starkast ställning och 

flest privilegier, beroende på sin större mognad och kroppsstorlek. Detta ses som normalt och 

är helt accepterat av de yngre barnen, med motiveringen att de också kommer att vara äldst en 

dag.  

4.5 Varför behövs en likabehandlingsplan? 

De norska forskarna Midtsand, Monstad och Søbstad (2004) diskuterar vikten av att alla an-

ställda i barnomsorgen har samma fokus på vilka sociala beteenden man önskar utveckla hos 

barnen. Alla bör vara överens om vilka normer, värderingar och sociala regler man vill över-

föra till barnen, samt hur barnen ska tillägna sig den kunskapen. Detta, menar Midtsand et al 

(2004), ska finnas uttalat i verksamheten. I Sverige skulle vi kalla ett sådant dokument för 

verksamhetens värdegrund. Midtsand et al (2004) poängterar vidare att arbetet med att ut-

veckla värdegrund och handlingsplaner leder till en samsyn på barnets sociala kompetens 

mellan alla vuxna i förskolans verksamhet. De menar också att oavsett förskolans övriga pro-

fil bör sådana dokument ligga till grund för all pedagogisk verksamhet.  

Midtsand et al (2004) betonar vikten av att arbetet med att medvetandegöra pedagogerna bör 

vara en kontinuerlig process, och att hela arbetslaget måste känna ett ägandeskap för värde-

grunden och målen man arbetar efter.  

När handlingsplaner finns och är väl förankrade i verksamheten har pedagogen ett snabbt till-

gängligt redskap vid situationer av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. 

Pedagogen får ledning i hur denne ska agera i situationer där det är lätt att känna förvirring 

eftersom frågorna är känsliga. Dessutom behöver ingen tveksamhet finnas över vilka skyldig-

heter eller rättigheter de inblandade har (Nordenmark och Rosén, 2008). 

Rimsten (2006) menar att förekomsten av en likabehandlingsplan klargör verksamhetens 

ställning i förhållande till lagen. Den stärker rättssäkerheten för alla inblandade i en situation 

                                                 
2
 Ett nära vänskapsband mellan personer av samma kön. 
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av diskriminering eller trakasserier eftersom allas rättigheter och befogenheter som tillkom-

mer de olika aktörerna finns definierade i planen. 

4.6 Att utarbeta en likabehandlingsplan 

Regeringen ser arbetet med förebyggande åtgärder mot diskriminering och kränkande be-

handling inom förskole- och skolverksamheten som ett led i strävan att förändra samhällsat-

tityder och normer. Man vill också öka människors medvetenhet om förekomsten av diskri-

minering och kränkande behandling. Det målinriktade arbetet i likabehandlingsplanen är me-

nat att bekämpa intolerans, fördomsfullhet och diskriminering. Det ska fungera som ett kom-

plement till de förebyggande åtgärderna och vara ett verktyg för att kunna erbjuda alla barn 

och elever en trygg och säker miljö (Prop. 2005/06:38). 

Arbetet med likabehandlingsplanen ske i nära samarbete med vårdnadshavare (SKOLFS 

2007:7), och barnen ska involveras i enlighet med sin ålder och mognad (SFS 2006:1083; 

SFS 2008:946; SKOLFS 2007:7). Arbetsprocessen ska vara cyklisk. Det första steget är att 

göra en behovsanalys. (SFS 2008:567) Det är en kartläggning av de områden inom vilka 

verksamheten behöver förbättra arbetet med likabehandling (Wikbladh & Iseskog, 2006). 

Inom förskolan har detta främst skett genom pedagogobservationer. Andra sätt att få kunskap 

om förskoleverksamhetens behov kan vara informella samtal med barn och föräldrar, utveck-

lingssamtal eller föräldramöten (Skolverket, 2009a).  

Nästa steg är att sätta upp mål för arbetet mot diskriminering och trakasserier och bestämma 

vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå målen (SFS 2008:567). Målen och åtgärderna 

ska vara tydligt kopplade till varje diskrimineringsgrund (SKOLFS 2007:7). Åtgärden ska inte 

vara målet, utan ett redskap att uppnå målet (Wikbladh & Iseskog, 2006).  

När likabehandlingsplanen ska upprättas på nytt ska resultatet av de under året vidtagna åt-

gärderna utvärderas. En redovisning av utvärderingen ska tas med i nästföljande års plan (SFS 

2008:567). Utvärderingen kan fungera som en del av nästa års kartläggning (Wikbladh & 

Iseskog, 2006). 
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5 Metod 
I det här kapitlet kommer jag att redovisa tillvägagångssättet i insamlandet och bearbetningen 

av det empiriska materialet. Jag kommer också att diskutera val av metod och undersökning-

ens trovärdighet. Slutligen innehåller kapitlet en redovisning av de etiska överväganden jag 

gjort i samband med studien. 

 

5.1 Val av metod 

Det första valet jag ställdes inför var om undersökningen skulle vara kvalitativ eller kvantita-

tiv. En kvantitativ innehållsanalys av dokument har som fördel att den är objektiv och syste-

matisk. Den innebär i förväg specificerade kategorier att hänföra olika delar av råmaterialet 

till. Den kvantitativa innehållsanalysen ses som en objektiv metod eftersom forskaren relativt 

lätt kan hålla sina personliga åsikter och värderingar utanför analysen (Bryman, 2002). Även i 

en kvalitativ textanalys sorterar forskaren materialet till vissa i förväg bestämda kategorier 

(Bryman ibid.). En textanalys innebär en djupare teoretisk granskning av det empiriska mate-

rialet, medan innehållsanalysen är mer kvantifierande (Stukát, 2005).  

Inspirerad av Stukát (2005) valde jag att göra en komparativ studie av likabehandlingsplaner i 

förskolan. Studien har både kvalitativa och kvantitativa inslag (Bryman, 2002). Den kvalita-

tiva delen av textanalysen syftar till att vinna en förståelse för hur planeringen för diskrimine-

ringsgrunderna ser ut i förskolan nu, och före diskrimineringslagens (SFS 2008:567) till-

komst. Den kvantitativa innehållsanalysen var designad för att besvara hur mycket utrymme 

som ges åt diskriminering respektive kränkande behandling i förskolans likabehandlingsplan-

er. Dessutom ville jag veta hur mycket utrymme som ges åt barnens respektive pedagogernas 

beteende, samt institutionell diskriminering.   

5.2 Insamling av likabehandlingsplaner 

Den första ansatsen till mitt examensarbete var att genomföra en rektorsområdesvis studie i en 

mellansvensk kommun, med syfte att skapa en förståelse för hur förskolans pedagoger upp-

fattar och implementerar lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behand-

ling av barn och elever (SFS 2006:67). Jag ville även studera hur likabehandlingsplanerna 

förändrats under de år som de funnits, dvs. 2006-2009. Jag tänkte analysera förskolors likabe-

handlingsplaner, mål och kvalitetsredovisningar. Jag kontaktade med introduktionsbrev (se 

bilaga 2) och telefonsamtal 13 slumpvis utvalda förskolor. När jag några dagar senare ringde 

förskolorna visade sig endast sex stycken vara villiga att skicka mig det begärda materialet. 

Slutligen fick jag svar från tre förskolor, och endast en skickade allt material som jag efterfrå-

gat.  

När jag tittade på de likabehandlingsplaner som inkommit slogs jag av att diskriminering och 

de olika diskrimineringsgrunderna behandlats på väldigt olika sätt av de olika förskolorna. Jag 

bestämde mig för att ändra fokus på min undersökning och istället rikta in studien på hur 

diskriminering tas upp i likabehandlingsplanerna. Dessutom hade jag insett att lagen om för-

bud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67) upp-

hört att gälla, och att diskriminering i förskolor och skolor sedan 1 januari 2009 regleras av 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Jag blev intresserad av att studera om denna lagföränd-

ring inneburit någonting för hur likabehandlingsplanerna utformas.  
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För att kunna studera detta behövde jag tillgång till likabehandlingsplaner som skrivits under 

2009. Jag började på måfå ringa till förskolor i en stor svensk kommun, för att hitta likabe-

handlingsplaner som uppfyllde det kriteriet. Svaret jag fick från flera förskolor var att arbetet 

med att skriva likabehandlingsplanen pågick, men inte var färdigt. Efter flera dagars fruktlösa 

försök att finna planer, bestämde jag mig för att söka på internet. Jag använde Googles sök-

motor och sökorden likabehandlingsplan, förskola, 2009.  

På detta sätt fann jag totalt åtta likabehandlingsplaner, som klart och tydligt var daterade un-

der 2009. Ytterligare två hade jag redan tillgång till. Dessa inkom efter mitt första utskick och 

telefonsamtal med förskolorna, och fanns alltså inte tillgängliga online. Jag ringde till de åtta 

förskolor vars likabehandlingsplaner jag funnit på internet och begärde att de skulle skicka 

mig enhetens tidigare likabehandlingsplan. Jag fick nu ett bortfall av två förskolor som förkla-

rade att likabehandlingsplanen för 2009 var verksamhetens första. En förskola som lovat 

skicka den gamla likabehandlingsplanen, återkom endast med ett e-mail där man förklarade 

att den tidigare likabehandlingsplanen förkommit. Därför räknar jag även denna förskola som 

ett bortfall. 

5.3 Undersökningsgruppen 

För att kunna studera hur likabehandlingsplanerna förändrats sedan diskrimineringslagen 

(SFS 2008:567) trädde i kraft fanns det två grundkrav jag måste ställa på det empiriska mate-

rialet. För det första måste likabehandlingsplanerna vara tydligt daterade efter 1 januari 2009, 

när lagen trädde i kraft. För det andra måste förskolan som skrivit planen, ha upprättat likabe-

handlingsplaner tidigare år. Annars försvinner möjligheten att jämföra progressionen år för år. 

Sammanlagt fann jag likabehandlingsplaner som daterats 2009 från tio kommunala förskolor. 

För att kunna se om det fanns någon skillnad mellan planerna ville jag analysera likabehand-

lingsplaner från två på varandra följande år från dessa förskolor. Undersökningsgruppen be-

står således av 20 likabehandlingsplaner. Jag fick ett bortfall på sex planer då två förskolor 

inte hade några tidigare att skicka till mig. Den likabehandlingsplan jag funnit var deras för-

sta. En förskola lovade skicka den tidigare planen men gjorde aldrig det.  

5.4 Bearbetning av insamlat material 

Mitt första steg för att bearbeta det insamlade materialet var att göra en provanalys. Jag gjorde 

en värderande analys enligt Hellspong (2001). Syftet med en värderande analys är enligt för-

fattaren (s, 93) att ”bedöma en texts egenskaper med hänsyn till dess uppgift i ett samman-

hang”. Resultatet av min provanalys var nedslående. Det genererade ingen användbar infor-

mation. Efter ytterligare studier av Hellspong (ibid.), Bergström och Boréus (2005) och Bry-

man (2002) utformade jag det analysschema som använts i studien (se bilaga 1).  

För att veta vilka krav som samhället ställer på likabehandlingsplanerna studerade jag de ak-

tuella lagtexterna och lagarnas förarbeten. Kraven som uttrycks i Skolverkets allmänna råd för 

likabehandlingsplaner har också beaktats. Syftet med de allmänna råden är att ge hjälp till de 

verksamheter som berörs av lagen att förstå hur denna bör tolkas. Råden bör följas, om inte 

huvudmannen för verksamheten kan visa att ett annat sätt att upprätta planen på ger minst lika 

gott resultat (SKOLFS 2007:7). För diskrimineringslagen (SFS 2008:567) finns ännu inga 

allmänna råd och rekommendationer att tillgå. De är i skrivande stund under omarbetning 

(Skolinspektionen, 2009).  

De dokument som ligger till grund för analysschemat är: 
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 lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever (SFS 2006:67)  

 diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 

  proposition 2005/06:38, Trygghet, respekt och ansvar  

 proposition 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering 

 Allmänna råd och kommentarer för att främja arbetet med likabehandling och för att 

motverka diskriminering och annan kränkande behandling (SKOLFS 2007:7)  

Utifrån kraven på likabehandlingsplanerna som jag fann i ovan nämnda dokument, utformade 

jag en lista på frågor att ställa materialet. Vid analysen av likabehandlingsplanerna ville jag 

studera i vilken mån planerna uppfyller dessa krav. Särskilt fokus har jag, enligt syftet och 

problemställningen i detta arbete, lagt på att studera det sätt på vilket förskolorna planerar för 

arbetet med de olika diskrimineringsgrunderna. 

1. Är arbetet målinriktat? 

2. Är åtgärderna konkret beskrivna? 

3. Är åtgärderna kopplade till de olika diskrimineringsgrunderna? 

a. Vilka diskrimineringsgrunder har behandlats? 

b. På vilket sätt anger likabehandlingsplanen att förskolan vill arbeta med de 

olika diskrimineringsgrunderna? 

4. Gäller planen för en enskild enhet? 

5. Har man kartlagt verksamhetens behov? 

6. Har barnen medverkat när likabehandlingsplanen togs fram? Kan man utläsa på vilket 

sätt de medverkat?  

7. Finns en beskrivning för hur planen ska göras känd och förankras i hela verksamhet-

en? 

8. Finns en planering för personalens kompetensutveckling? 

9. Uttrycker planen att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser till 

trakasserier och kränkande behandling? 

10. Anger planen en ansvarsfördelning mellan ledning och övrig personal? 

 

Förutom ovan nämnda frågor, ville jag i analysen undersöka hur mycket utrymme diskrimi-

nering och trakasserier respektive annan kränkande behandling fått i likabehandlingsplanerna. 

Jag ville också studera i vilken mån planerna behandlar diskriminering och trakasserier som 

barn respektive pedagoger gör sig skyldiga till, eller om institutionell diskriminering upp-

märksammas.   

 

5.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

5.5.1 Reliabilitet och validitet 

Syftet med undersökningen är att studera hur de olika diskrimineringsgrunderna behandlas i 

förskolors likabehandlingsplaner. Det har jag kunnat göra, men jag vill poängtera att det inte 

betyder att jag mätt hur likabehandlingsarbetet ser ut i verkligheten. Kanske är pedagogerna 

mycket mer medvetna om diskriminering och hur den yttrar sig än vad de lyckas förmedla i 

planens text. Kanske arbetar man aktivt med det främjande arbetet kring alla diskriminerings-

grunder. Å andra sidan kanske pedagogerna skriver en bra plan som sedan glöms bort, och 

inte fungerar som det verktyg i likabehandlingsarbetet den är avsett att vara. Min studie kan 

inte, och var heller aldrig avsedd att, besvara den frågan.  
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Genom de frågor jag ställt det empiriska materialet anser jag att studiens syfte uppfylls. Jag 

har fått en god inblick i hur förskolor, med likabehandlingsplanens hjälp, planerar för arbetet 

mot diskriminering enligt de olika diskrimineringsgrunderna. Eftersom jag analyserar alla 

likabehandlingsplaner utifrån samma analysschema kan jag jämföra dem innehållsmässigt 

före och efter diskrimineringslagens (SFS 2008:567) ikraftträdande 1 januari 2009.  

Däremot kan textanalys vara ett trubbigt mätredskap. Jag är i studien begränsad av att jag en-

dast kan utläsa det som pedagogerna uttryckt i text. För att veta om likabehandlingsplanernas 

författare i ord uttryckt det som man haft för avsikt att uttrycka, skulle textanalysen behöva 

kompletteras med djupintervjuer. Detta antagande stärks av att både min undersökning, och 

den textanalys som Karlsson och Gidlund (2008) gjort av likabehandlingsplaner i skolan, på 

vissa punkter kommer fram till resultat som skiljer sig grovt från Skolverkets (2009a) enkät- 

och intervjustudie.  

Att det empiriska materialet varit så litet till omfattningen är naturligtvis en nackdel. Min 

strävan var att ha ett större material, men mellan januari och mars 2009 var det inte många 

förskolor som hunnit färdigställa någon likabehandlingsplan. Jag använde mig av alla de 

planer jag lyckades hitta i Sverige. Dessutom hade jag ett visst bortfall. Med en liten empiri 

ger varje svar ett stort utslag i statistiska beräkningar. Jag har därför undvikit sådana i möj-

ligaste mån. Jag har istället koncentrerat mig på att kvalitativt identifiera mönster och tenden-

ser i materialet. 

Ett problem med undersökningens reliabilitet är att jag har glömt bort en aspekt av lagen när 

jag ställde upp analyskriterierna. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ställer krav på att 

likabehandlingsplanerna ska innehålla rutiner för hur pedagogerna ska agera när de får känne-

dom om diskriminering eller trakasserier. Detta kriterium finns alltså inte med i min analys. 

Jag anser inte att mitt misstag inneburit något större problem för undersökningens validitet, 

eftersom jag framförallt varit intresserad av hur diskrimineringsgrunderna behandlas i för-

skolans likabehandlingsplaner. 

Majoriteten av de likabehandlingsplaner som ingått i det empiriska materialet fann jag på in-

ternet. Det krävs därför en diskussion om likabehandlingsplaner från förskolors hemsida är 

representativa för hela populationen förskolors likabehandlingsplaner i Sverige. Ett antagande 

skulle kunna vara att bara de förskolor som känner en stolthet över sina planer gör dem till-

gängliga för allmänheten online. När jag gjorde mina sökningar efter likabehandlingsplaner 

såg jag många planer som var daterade 2008 eller tidigare på förskolors hemsidor. Jag läste 

också på många ställen att den aktuella förskolan lyder under ett beslut där kommun, föräldra-

råd eller styrelse bestämt att planen ska finnas tillgänglig på hemsidan. Med tanke på den 

skiftande kvaliteten på likabehandlingsplanerna tror jag också att de planer jag funnit är ett 

representativt utsnitt ur populationen.  

5.5.2 Generaliserbarhet 

Att dra generella slutsatser utifrån en undersökning som baserats på ett litet empiriskt material 

kan vara vanskligt. Jag anser dock att denna undersöknings generaliserbarhet är relativt god. 

Jag har i materialet sett likabehandlingsplaner av skiftande kvalitet, vissa mycket bristfälliga 

och andra ganska bra. Jag tror utsnittet varit representativt för de likabehandlingsplaner i för-

skolan som finns i Sverige idag. Jag instämmer utifrån mina analyser med andra bedömare, i 

min kritik av de generella brister som definierats i likabehandlingsplanernas utformning (se 

exempelvis Skolverket (2009); Karlsson och Gidlund (2008)).  
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Ingen tidigare undersökning har studerat hur likabehandlingsplanerna förhåller sig till diskri-

mineringsgrunderna, men skolan har tidigare anklagats för att vara en institution där okunskap 

om minoriteters verklighet råder, och där differentieringen i samhället grundläggs (SOU 

2006:40). Det råder heller ingen tvekan om att förskollärare har stort behov av utbildning i 

diskrimineringsfrågor (Skolverket, 2009a).  

5.6 Etiska överväganden 

Det empiriska materialet i min studie består av offentliga handlingar som förskolor produce-

rat. Jag har därför inte ansett att materialet är av känslig karaktär för någon enskild individ. 

Eftersom jag i vissa delar av resultatredovisning och diskussion ställer mig kritisk till inne-

hållet i många likabehandlingsplaner har jag däremot avstått från att redovisa uppgifter som 

kan leda till identifikation av någon enskild förskola. 
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6 Resultat 
Syftet med min undersökning har varit att genom text- och innehållsanalys studera om ut-

formningen av likabehandlingsplaner i förskolan förändrats sedan de, den 1 januari 2009, re-

gleras i diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Särskilt fokus har studien riktat på hur plane-

ringen för de olika diskrimineringsgrunderna är utformad. Utgångspunkt för analysen har va-

rit lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever 

(SFS 2006:67) och diskrimineringslagen (SFS 2008:567), lagarnas förarbeten (proposition 

2005/06:38 och proposition 2007/08:95), samt Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2007:7).  

Av speciellt intresse har varit att granska hur förskolorna planerar för arbetet kring diskrimi-

neringsgrunderna, och hur denna planering förändrats över tid. Jag har studerat två årgångar 

av likabehandlingsplaner från sju förskolor i Sverige. Likabehandlingsplanerna härstammar 

från 2007-2008 respektive 2009. I resultatkapitlet har jag sammanfört alla likabehandlings-

planer som författats 2007-2008 i grupp 1, och alla planer daterade efter 1 januari 2009 i 

grupp 2. Jag jämför sedan analysresultaten gruppvis.   

Sex av de sju förskolors likabehandlingsplaner som ingick i studien, var gjorda för en enskild 

enhet. Den sjunde förskolan ingick 2007-2008 i en likabehandlingsplan som gällde för hela 

rektorsområdet. 2009 hade alla förskolor (sex stycken) i detta rektorsområde gått samman och 

gjort en gemensam plan.  

6.1 Kartläggning av verksamhetens behov 

För att effektivt kunna arbeta mot diskriminering och kränkningar i förskolan är det viktigt att 

veta vilka behov som är aktuella i barngruppen. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ställer 

också krav på att varje enhet som upprättar en likabehandlingsplan ska göra det utifrån en 

nuvärdesanalys, eller en årlig kartläggning, av den i gruppen rådande situationen.  

Ingen av likabehandlingsplanerna i grupp 1 redovisade någon nuvärdesanalys för verksam-

heten. I grupp 2 fanns en viss tendens till förändring. I två likabehandlingsplaner fanns en 

nuvärdesanalys för samtliga diskrimineringsgrunder. En tredje likabehandlingsplan uttryckte 

behov inom området etnisk tillhörighet. De övriga planerna innehöll ingen kartläggning över 

verksamhetens behov.  

Tabell 1. Förekomsten av nuvärdesanalys i likabehandlingsplanerna i grupp 2. (n = 7) 

Diskrimineringsgrund Ja Nej 

kön 

 

2 5 

etnisk tillhörighet 

 

3 4 

religion eller annan 

trosuppfattning 

2 5 

funktionshinder 

 

2 5 

sexuell läggning 

 

2 5 

 

I de fall kartläggning fanns var den sällan heltäckande. Båda de likabehandlingsplaner som 

innehöll nuvärdesanalyser hade en uttömmande kartläggning kring diskrimineringsgrunden 
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kön. I övrigt bestod kartläggningarna inte av någon egentlig problemobservation. I stället be-

rättades om förekomsten eller avsaknaden av grupper som möjligtvis kan falla in under 

diskrimineringsgrunden. Som exempel visas hur en likabehandlingsplan uttryckte kartlägg-

ningen av verksamhetens behov kring etnicitet: 

På förskolan finns barn från nästan alla världsdelar och det innebär en stor etnisk blandning, detta ser vi som 

en tillgång i likabehandlingsarbetet. Däremot saknas nästan helt personal med annat modersmål än svenska. 

Det finns i nuläget inget annat modersmålsstöd än det som personalen själva ger. 

Samma typ av vaga skrivningar var det vanliga för övriga diskrimineringsgrunder. Ibland stod 

det att eftersom inga barn i verksamheten föll in under diskrimineringsgrunden, behövde man 

inte arbeta med detta område.  

6.2 Målinriktat arbete 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) föreskriver att alla utbildningsverksamheter ska be-

driva ett målinriktat arbete, för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för alla som 

deltar i eller söker till verksamheten, oavsett deras kön, etniska tillhörighet, religion eller an-

nan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuella läggning. Analysresultaten pekar på en 

förändring i likabehandlingsplanerna kring hur förskolorna sätter mål för arbetet mot diskri-

minering. I grupp 1 var det inte någon plan som uttryckte några mål för de olika diskrimine-

ringsgrunderna. Av planerna ur grupp 2 var det några som hade konkreta mål och andra som 

hade mer diffusa mål. I en likabehandlingsplan uttryckte förskolan mycket konkret sitt mål för 

diskrimineringsgrunden funktionshinder: 

Barnen ska kunna delta i alla aktiviteter oavsett funktionshinder efter varje enskilt barns förmåga och behov. 

Som kontrast visar jag hur en annan förskolas mål för samma diskrimineringsgrund var for-

mulerat: 

Se det som en tillgång och något positivt med olikheter. 

Ge alla barn en förståelse för att människor är olika. 

 

Tabell 2. Antalet likabehandlingsplaner ur grupp 1 (n = 7) respektive 2 (n = 7) som innehöll 

en målinriktad planering för diskrimineringsgrunderna.  

Diskriminerings-

grund 

Likabehandlingsplaner grupp 1 

Diskriminerings-

grund 

Likabehandlingsplaner grupp 2 

Ja, 

konkreta 

mål finns 

Mål 

finns i 

viss 

mån 

Nej, 

inga 

mål 

finns 

Ja, 

konkreta 

mål finns 

Mål 

finns i 

viss 

mån  

Nej, 

inga 

mål 

finns 

kön 

 

0 0 7 kön 

 

1 2 4 

etnisk tillhörighet 

 

0 0 7 etnisk tillhörighet 

 

2 2 3 

religion eller 

annan 

trosuppfattning 

0 0 7 religion eller 

annan 

trosuppfattning 

1 2 4 

funktionshinder 

 

0 0 7 funktionshinder 

 

2 1 4 

sexuell läggning 

 

0 0 7 sexuell läggning 

 

1 2 4 
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Flest likabehandlingsplaner i grupp 2 var målinriktade för arbetet med etnisk tillhörighet. Tre 

förskolor har helt underlåtet att sätta mål för likabehandlingsarbetet, medan en fjärde satt mål 

för endast en diskrimineringsgrund. 

6.3 Planerade åtgärder 

De åtgärder som förskolorna planerar att använda för arbetet mot diskriminering ska vara 

konkreta och kopplade till de olika diskrimineringsgrunderna (SKOLFS 2007:7). Likabe-

handlingsplanen bör behandla var och en av de aktuella diskrimineringsgrunderna (prop. 

2007/08:95). Även på denna punkt indikerar undersökningens resultat en tendens till en posi-

tiv utveckling. I grupp 1 var det endast en likabehandlingsplan som redovisade någon form av 

åtgärder för att främja arbetet mot diskriminering. I grupp 2 innehöll fyra likabehandlings-

planer av de sju analyserade åtgärder som kunde kopplas till diskrimineringsgrunderna. Dock 

skall poängteras, att åtgärdsförslagen inte i något fall bestod av något färdigbearbetat pro-

gram. Främst rörde sig de nedtecknade åtgärderna om enstaka förslag av mer eller mindre vag 

natur och med svävande formuleringar. 

 

Tabell 3. Antal planer innehållande förslag till åtgärder för att främja arbetet mot diskrimi-

nering, redovisade per diskrimineringsgrund. (n = 7) 

Diskriminerings-

grund 

Likabehandlingsplaner grupp 1 

Diskriminerings-

grund 

Likabehandlingsplaner grupp 2 

Ja, kon-

kreta 

åtgärder 

Åtgärder 

finns i 

viss mån 

Nej, inga 

redovisade 

åtgärder 

Ja, kon-

kreta 

åtgärder 

Åtgärder 

finns i 

viss mån 

Nej, inga 

redovisade 

åtgärder 

kön 

 

0 1 6 kön 

 

1 3 3 

etnisk tillhörighet 

 

0 1 6 etnisk tillhörighet 

 

1 3 3 

religion eller 

annan 

trosuppfattning 

0 0 7 religion eller 

annan 

trosuppfattning 

0 2 5 

funktionshinder 

 

0 0 7 funktionshinder 

 

1 2 4 

sexuell läggning 

 

0 1 6 sexuell läggning 

 

2 2 3 

 

 

Av de analyserade likabehandlingsplanerna i grupp 2, var det flest som hade åtgärdspunkter 

för arbetet mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning. En-

dast två förskolor redovisade några planerade åtgärder för diskrimineringsgrunderna religion 

eller annan trosuppfattning.  

Ett ofta återkommande förslag på åtgärder för att motverka diskriminering och främja likabe-

handling är att använda barnlitteratur, och på så sätt vidga förskolebarnens vyer för skillna-

derna människor emellan. Inte i någon analyserad likabehandlingsplan har man dock gått så 

långt i konkretiseringen av åtgärdsförslaget att man specificerat vilken eller vilka böcker man 

föreslår att använda, på vilket sätt man vill arbeta vidare med bokens innehåll, eller hur detta 

förväntas påverka barnen. I många planer framgår att personalen anser den egna kompetens-

utvecklingen vara viktig för att kunna motverka diskriminering.  
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6.3.1 Kön 

Variationen på förslag för att komma tillrätta med könsrelaterad diskriminering var störst. 

Planerna innehåller mycket konkreta åtgärder, som att till exempel använda könsneutrala be-

nämningar på förskolans olika rum och vara genusmedveten vid inköp av leksaker. Pedago-

gerna är medvetenhet betydelsen av de egna förhållningssätten och förmågan att bryta in-

vanda könsmönster. Alla planer som redovisat några åtgärder under denna diskriminerings-

grund framhåller betydelsen av personalens attityder i bemötande av barn, kolleger och för-

äldrar, för att motverka könsdiskriminering bland barnen.   

6.3.2 Etnisk tillhörighet 

Att påvisa och diskutera de likheter och skillnader som finns bland de i barngrupperna repre-

senterade etniciteterna, är ett återkommande förlag på främjande arbete för likabehandling 

och motverkande etnisk diskriminering. Behovet av att information till föräldrar ska finnas 

tillgänglig på respektive språk nämns också. På en förskola ska barnen uppmuntras att an-

vända sitt hemspråk i förskoleverksamheten, medan en annan menar att bristen på moders-

målslärare är ett stort problem. Därför ska man passa på att utnyttja tillfälliga vikarier med 

språkkunskaper för detta. Barnlitteratur ses som ett effektivt hjälpmedel för att främja förstå-

elsen för olika etniciteter. Pedagogerna framhåller också i likabehandlingsplanerna sitt eget 

behov av fortbildning. 

6.3.3 Religion eller annan trosuppfattning 

Endast två av de analyserade likabehandlingsplanerna berörde med åtgärdsförslag diskrimine-

ringsgrunden religion eller annan trosuppfattning. Personalen på en förskola uttryckte i planen 

sitt eget behov av fortbildning på området. De övriga insatser man ansåg sig behöva göra för 

att motverka diskriminering var att låta föräldrarna avgöra huruvida barnen ska gå på ad-

ventsgudstjänst i svenska kyrkan eller inte. En plan uttryckte behovet av att ta hänsyn till de 

skillnader en religiös livsåskådning kan innebära för matvanor och kulturella uttryck.  

6.3.4 Funktionshinder 

De studerade likabehandlingsplanerna innehöll inte någon stor variation på åtgärder för att 

förhindra diskriminering på grund av funktionshinder. Att informera barn och övriga föräldrar 

om ett eventuellt funktionshinder i barngruppen var förslag från en förskola. Någon annan 

menade att det bästa var att anpassa inne- och utemiljön, samt ta hjälp utifrån vid behov. 

Barnlitteratur, och att vara observant på de egna attityderna är andra punkter som återkommer. 

En likabehandlingsplan uttryckte att det är viktigt att personalen svarar på barnens direkta 

frågor om ett eventuellt funktionshinder. 

6.3.5 Sexuell läggning 

Flera förskolor har i sin likabehandlingsplan skrivit som åtgärd att inte presentera hetero-

norma kärnfamiljer som den självklara familjekonstellationen. Man vill i stället visa på olika 

alternativa sätt att leva tillsammans. Enligt någon likabehandlingsplan vill pedagogerna arbeta 

med barnlitteratur som presenterar ämnet, och enligt flera planer anser personalen sig vara 

villig att svara på barnens direkta frågor om sexuell läggning.   
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6.4 Diskriminering och kränkande behandling 

Jag var intresserad av att studera om diskriminering och diskriminerande beteende, och andra 

typer av kränkningar ges samma utrymme i likabehandlingsplanerna. Analyserna visar att 

planernas text hänvisar till kränkande behandling ungefär dubbelt så ofta som till diskrimine-

ring. Det var inte bara utrymmesmässigt som kränkande behandling hanterades annorlunda i 

likabehandlingsplanerna. Diskriminering nämns i flest fall i samband med en definition av 

ordet, eller utdrag ur lagtext.  I övrigt tenderar likabehandlingsplanerna att i stor utsträckning 

bara beröra kränkningar av annat slag.  

En annan skillnad är att när texterna tar upp kränkande behandling blir den många gånger 

mycket mer konkret ställd, än när den handlar om diskriminering. De typexempel som finns 

med i likabehandlingsplanerna är fler och av en mer konkret natur när texten behandlar annan 

kränkande behandling än diskriminering. I en likabehandlingsplans behovskartläggning står 

att läsa:  

Vi ser tendenser i gruppen för vissa barn att ”alla går när man kommer”. Det förekommer också verbal 

kränkning ”du får inte vara med”, nedsättande kommentarer och beskyllningar. Vi ser också handlingar så 

som att barn kan skrämmas, slåss eller förstöra det någon håller på med. 

Detta konkreta sätt att uttrycka nulägesanalysen för kränkande behandling står i kontrast till 

skrivningen i samma likabehandlingsplan om förskolans mål för arbetet med diskriminerings-

grunden sexuell läggning: 

Se det som en tillgång och något positivt med olikheter. Ge alla barnen en förståelse för att familjebildningar 

kan se olika ut. 

Med de ovan givna exemplen vill jag belysa ett generellt drag som jag funnit i de analyserade 

likabehandlingsplanerna. När texten behandlar annan kränkande behandling är nulägesanalys-

en, målen och åtgärdsprogrammen oftare, och i högre grad, konkret uttryckta, med exempel 

och specifika åtgärder, än när planerna berör diskriminering.     

6.5 Barnen, vuxnas eller institutionens diskriminering 

Resultatet blev en mycket ojämn fördelning över hur kränkningar och diskriminering som 

begås av barn eller vuxna behandlas. Vissa likabehandlingsplaner berörde nästan enbart vux-

nas agerande, medan andra helt fokuserade på barnen. Ungefär hälften av planerna nämnde 

institutionell diskriminering, men ingen hade medvetet inkluderat något exempel på detta.  

Definitionen av institutionell diskriminering innebär normer och rutiner, vedertagna förhåll-

ningssätt och beteenden som utgör hinder för människor att uppnå lika rättigheter (SOU 

2005:56). Därför kan en förskolas tradition att ta med barnen på adventsgudstjänst ses som 

exempel på institutionell diskriminering. Utflykten kan också ses som indirekt diskriminering, 

vilket innebär att en person missgynnas av en regel eller förfaringssätt som kan verka neutralt, 

men som kan missgynna någon utifrån diskrimineringsgrunderna (SFS 2008:567).  

6.6 Barnens medverkan i arbetet med likabehandlingsplanen 

Förordningarna (SFS 2006:1083) och (SFS 2008:946) samt Skolverkets allmänna råd 

(SKOLFS 2007:7), föreskriver att barnen ska göras delaktiga i arbetet med att ta fram en lika-

behandlingsplan, i enlighet med sin ålder och mognadsgrad. I analyserna av denna undersök-

ning, kan jag utläsa en ökande medvetenhet på förskolorna om behovet av att involvera bar-

nen i upprättandet av planerna. Bland likabehandlingsplanerna i grupp 1 var det endast två 
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som nämnde barnens medverkan i arbetet. I grupp 2 var det fyra planer som innehöll en be-

skrivning över hur barnen ska delta i processen med att ta fram likabehandlingsplanen.  

Jag ser också bland likabehandlingsplanerna i grupp 2, en ökande variation på sätt att invol-

vera förskolebarnen. Pedagogerna lät barnen påverka planernas innehåll var genom samtal, 

intervjuer och gruppdiskussioner kring olika typer av konkret material. En förskola lät barnen 

fotografera otrygga miljöer varefter diskussioner fördes med fotografierna som utgångspunkt.  

6.7 Planens förankring i verksamheten 

En likabehandlingsplan ska göras känd och förankras i hela verksamheten för att kunna fun-

gera som ett effektivt verktyg i det förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling (prop. 2005/06:38). Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2007:7) föreskriver att en 

planering för hur detta ska gå till ska ingå i likabehandlingsplanen. Resultatet av denna under-

sökning visar att knappt hälften av de analyserade likabehandlingsplanerna uppfyllde detta 

krav. Ingen förändring synten mellan grupp 1 och 2. 

6.8 Planering för kompetensutveckling 

Enligt Skolverkets allmänna råd för likabehandlingsarbete (SKOLFS 2007:7), ska likabehand-

lingsplanen innehålla en planering för personalens kompetensutveckling. På denna punkt 

fanns en stor brist hos de planer som ingått i denna studie. Bara tre av 14 planer innehöll nå-

gon diskussion kring hur pedagogerna ska kompetensutvecklas i diskriminerings- och lika-

behandlingsarbete.  

Den diskussion kring kompetensutveckling som förekom i planerna var alltför vagt utformad 

för att kunna kallas för planering. I de planer som hade med denna punkt bestod den s.k. 

planeringen endast av en mening som uttryckte att personalens fortbildning var en förebyg-

gande åtgärd mot diskriminering och kränkande behandling. På en förskola skulle personalen 

få:  

regelbunden kompetensutveckling, till exempel samtal om värdegrundsfrågor. 
 

Ur likabehandlingsplanerna går att utläsa att många förskolepedagoger känner en osäkerhet 

inför sina egna attityder. I ett stort antal planer ger pedagogerna uttryck för ett starkt behov av 

att utöka sina kunskaper om diskriminering och de olika diskrimineringsgrunderna.  

6.9  Ledning och ansvarsfördelning 

I regeringens propositioner 2005/06:38 och 2007/08:95 föreskrivs att en ansvarsfördelning 

mellan rektor, eller någon med motsvarande ledningsfunktion, och övrig personal bör anges i 

likabehandlingsplanen. Detta förtydligas i Skolverkets allmänna råd och rekommendationer 

för arbete med likabehandlingsplaner (SKOLFS 2007:7), där det dessutom rekommenderas att 

likabehandlingsplanen tydligt bör uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från tenden-

ser till diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.  

Min studie finner att andelen undersökta likabehandlingsplanerna som uttrycker att verksam-

hetens ledning tar avstånd från alla tendenser till trakasserier, diskriminering och kränkande 

behandling, sjunker från tre i grupp 1 till två i grupp 2. Samma tendens finns när en ansvars-

fördelning mellan ledning och övrig personal ska definieras. I grupp 1 finns en sådan ansvars-

fördelning angiven i fem planer, medan endast tre planer i grupp 2 lever upp till detta krav. 
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7 Diskussion 

Att inte utsättas för diskriminering är en mänsklig rättighet (Europarådet, 2003). Ändå före-

kommer diskriminering inom de flesta samhällsområden, och kanske allvarligast är att inte 

ens våra barn är befriade från den. Att bli trakasserad och kränkt på grund sin särart, kan leda 

till dåligt självförtroende (Jonsdottir, 2007) och försämrad hälsa (Fryckman, 2006). För att 

arbeta mot ett samhälle där alla människor värderas lika, och ingen utsätts för trakasserier, 

diskriminering eller kränkningar på grund av sitt kön, etniska ursprung, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder eller sexuella läggning, måste dessa frågor resas till diskus-

sion i alla samhällsinstanser. I denna studie har jag koncentrerat undersökningen till hur 

diskrimineringsgrunderna över tid behandlats i förskolors likabehandlingsplaner. Syftet har 

varit att studera om likabehandlingsplanernas utformning, och sättet att planera för arbetet 

med de olika diskrimineringsgrunderna förändrats över tid. Jag ville också undersöka om in-

förandet av förskolors likabehandlingsarbete i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) den 1 

januari 2009, haft någon betydelse för hur diskriminering behandlas i likabehandlings-

planerna.  

Det är sedan tidigare känt att förskolors och skolors likabehandlingsplaner har allvarliga brist-

er, som förhindrat dem från att fungera som kraftfulla verktyg mot diskriminering och annan 

kränkande behandling (se exempelvis Almqvist och Engström (2007); Appelby, Högberg och 

Ohlson (2007); Karlsson och Gidlund (2008); Skolverket (2009a)). Några av de punkter som 

kritiserats är att ingen kartläggning gjorts av den enskilda verksamhetens behov, att åtgärd-

erna inte kopplats till de olika diskrimineringsgrunderna, samt att barnen och eleverna i låg 

grad varit involverade i framtagandet av likabehandlingsplanen (Skolverket, 2009a). 

Jag instämmer utifrån mina analyser i dessa forskares kritik. Planerna i denna undersökning, 

innehåller för det mesta ingen eller en vagt formulerad kartläggning av verksamhetens behov. 

Målen för likabehandlingsarbetet är i stor utsträckning varken konkreta eller kopplade till 

diskrimineringsgrunderna, och detsamma gäller för åtgärdsförslagen. Det finns heller ingen 

egentlig planering för pedagogernas kompetensutveckling inom området. Likabehandlings-

planerna i min undersökning är av mycket varierande kvalitet. Några är relativt bra, men 

ingen av de planer som jag analyserat uppfyller helt lagens krav. Det är tydligt att flera för-

skolor lagt ner mycket tid på att arbeta fram ett dokument som ska fungera som ett effektivt 

hjälpmedel i likabehandlingsarbetet. Någon förskolas likabehandlingsplan var så markant för-

bättrad mellan 2008 och 2009 att en närmare undersökning kring orsaken till förbättringen 

vore intressant. Andra förskolor har inte prioriterat att arbeta om likabehandlingsplanen. På en 

förskola hade inte ordalydelsen mellan planerna 2007/08 och 2009/10 ändrats annat än i date-

ringen.  

I det här kapitlet kommer jag att föra en diskussion kring vikten av likabehandlingsplanernas 

huvudingredienser, nuvärdesanalysen, målsättningarna och åtgärdsprogrammen. Jag kommer 

också att hävda vikten av att alla som berörs av likabehandlingsplanen, personal, barn och 

vårdnadshavare, blir involverade i arbetet kring den. Då förankras planen i verksamheten och 

blir ett levande dokument. Men innan någon större förändring kan komma till stånd, måste en 

bred kompetensutveckling av pedagogerna prioriteras.  
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7.1 Metoddiskussion 

När en undersökning med dokument som datakälla genomförs behöver forskaren bedöma 

materialets kvalitet utifrån fyra olika kriterier, skriver Bryman (2002) med hänvisning till 

Scott (1990). Dessa är: 

1. Autenticitet. Är materialet äkta? Kan man lita på att det kommer från rätt källa? 

2. Trovärdighet. Är materialet fritt från förvrängningar och felaktigheter?  

3. Representativitet. Är materialet typiskt för sitt slag? 

4. Meningsfullhet. Är materialet tydligt och begripligt? 

Likabehandlingsplanerna som utgör undersökningens empiriska material bedöms vara auten-

tiska. Det finns inget skäl att misstänka att någon annan än den aktuella förskolan upprättat 

dem. I de fall som likabehandlingsplanen är producerad i ett samarbete med fler än en enhet är 

detta klart och tydligt angivet. 

Kriteriet att dokumenten ska vara trovärdiga anser jag uppfyllt. På förskolorna finns varken 

tid eller intresse av att förfalska eller frisera några likabehandlingsplaner för att en student 

intresserar sig för dem i samband med examensarbetet. Om jag som myndighetsperson velat 

ta del av planerna hade trovärdighetsfrågan varit mer relevant.  

För att värdet av undersökningen ska bli högt, är det bland annat viktigt att det empiriska ma-

terialet är representativt. Jag tror att det utsnitt ur populationen som utgör mitt material täm-

ligen väl representerar förskolors likabehandlingsplaner. Mitt antagande stödjer sig på att de 

brister jag finner i likabehandlingsplanerna väl överensstämmer med andra rapporter (se ex-

empelvis Almqvist och Engström (2007); Appelby, Högberg och Ohlson (2007); Karlsson 

och Gidlund (2008); Skolverket (2009a)). Det som i övrigt stöder antagandet om likabehand-

lingsplanernas representativitet är att de är av starkt skiftande kvalitet. Vissa har stora brister, 

andra är relativt bra. 

Likabehandlingsplanerna är meningsfulla i den meningen att de är läsbara och syftar till att 

förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i förskolan 

Deras meningsfullhet kan ifrågasättas eftersom de inte är utformade så att de kan fungera som 

ett effektivt redskap. Dessa brister gör dem mindre meningsfulla.  

Bryman (2002) skriver att officiella dokument från privata källor ofta är mycket heterogent 

utformade, något som Forsman (2003) noterade i sitt avhandlingsarbete om skolans hand-

lingsplaner mot mobbning. Forsman (ibid.) beskriver sin erfarenhet av jämförelse mellan 

olika handlingsplaner som svår. Även om alla dokument var av samma typ, varierade begrep-

pen och innebörden i begreppen kraftigt mellan olika skolor. Begreppen gick inte heller alltid 

att klassificera till den ena eller andra aspekten.  

Jag har, i likhet med Forsman (ibid.), noterat att likabehandlingsplanerna varit mycket hetero-

gena. Den största svårigheten har för mig legat i den kvantitativa klassningen av hur stort ut-

rymme likabehandlingsplanerna ger till diskriminering respektive annan kränkande behand-

ling. Termerna har använts på mycket olika sätt av planförfattarna.  Orden diskriminering och 

trakasserier användes främst i citat av lagparagrafer och lagens definition av begreppen. I öv-

rigt diskuterade likabehandlingsplanerna främst olika typer av kränkningar. Efter många fun-

deringar och flera provanalyser valde jag att exkludera alla typer av författningstext från ana-

lysen. Resultatet skulle annars inte ha speglat innehållet i den textmassa som är avsedd att 

motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i verksamheten.  
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7.2 Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) skärper och förtydligar kraven  

Jag ville med denna studie bland annat undersöka hur likabehandlingsplanerna i förskolan 

förändrats sedan diskrimineringslagen (SFS 2008:567) trädde i kraft 1 januari 2009. Skol-

verket skriver i sitt remissvar om förslaget till ny diskrimineringslag, att lagtextens nya ly-

delse är en skärpning i förhållande till lagen om förbud mot diskriminering och annan krän-

kande behandling av barn och elever (SFS 2006:67). I diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 

tydliggörs vikten av utvärdering och uppföljning. Dessutom ska utbildningsenheterna upprätta 

en ny plan varje år (prop. 2007/08:95).  

Mina resultat visar på en förändring i hur förskolornas likabehandlingsplaner utformas. För-

ändringen består i en förbättring av hur väl planerna uppfyller de olika krav som lagtexter, 

propositioner och allmänna råd ställer på dem. En något större insikt i planeringen för diskri-

mineringsgrunderna går att skönja. Barnen involveras också oftare i likabehandlingsarbetet än 

tidigare. Det går däremot inte att utifrån denna undersökning slå fast att skillnaden beror på att 

planerna sedan den 1 januari 2009 regleras av diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Föränd-

ringen kan också bero på att förskolans pedagoger fått en större vana vid att författa likabe-

handlingsplaner. Eventuellt kan den kritik som riktats mot de likabehandlingsplaner som skri-

vits lett till utbildningsinsatser från kommunernas sida. För att förstå vad som betytt mest för 

de förskolor där likabehandlingsplanerna genomgått den största förändringen mellan årgång-

arna behövs ytterligare studier, gärna i form av djupintervjuer. 

7.2.1 Nuvärdesanalys – ett nyckelverktyg 

Resultaten från min undersökning tycks stämma överens med Skolverkets analys (prop. 

2007/08:95), att förskolor och skolor måste lägga större resurser på utvärdering av verksam-

heten och uppföljning av åtgärder än tidigare, för att leva upp till diskrimineringslagens krav. 

Av likabehandlingsplanerna i grupp 1 innehöll ingen någon kartläggning över vilka behov 

man såg i den egna verksamheten. I grupp 2 innehöll två av sju analyserade planer en nuvär-

desanalys för samtliga diskrimineringsgrunder. En förskola redovisade behov för etnisk tillhö-

righet. För att kunna utforma en plan som fungerar effektivt i att främja lika rättigheter och 

motverka diskriminering och trakasserier, är det viktigt att först få en förståelse för vilka pro-

blem eller tendenser till diskriminerande beteende som i dagsläget finns i barngruppen.  

Regeringen skriver att likabehandlingsplanen, för att fungera ändamålsenligt, ska vara utfor-

mad utifrån den enskilda verksamhetens behov (prop. 2005/06:38). Ett första steg i rätt rikt-

ning tycks vara att en så stor andel av de likabehandlingsplaner som ingår i studien faktiskt är 

upprättade på en enskild förskola. Ännu bättre vore det om fler förskolor, i sin likabehand-

lingsplan dessutom redovisade en översikt över de problem man observerat kring likabehand-

lingsarbetet.  

Karlsson och Gidlund (2008) fann att endast två av 57 skolors likabehandlingsplaner innehöll 

en nuvärdesanalys. Skolverket (2009a) har å andra sidan kommit fram till siffror som motsä-

ger dessa resultat. Enligt Skolverket är det 79 % av förskolorna och 98 % av grundskolorna 

som har gjort en nuvärdesanalys inför upprättandet sin likabehandlingsplan. Nuvärdesanalys-

en i förskolorna bygger, enligt Skolverket, främst på pedagogernas observationer, men även 

på samtal och intervjuer med barn och personal, samt i någon mån tidigare inträffade inci-

denter.  

Att resultaten mellan undersökningarna är så olika, beror eventuellt på att Skolverkets studie 

bygger på enkätundersökningar och intervjustudier. Både föreliggande undersökning, och den 
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gjord av Karlsson och Gidlund (2008), bygger däremot på textanalys av insamlade likabe-

handlingsplaner. En annan skillnad är naturligtvis studiernas omfattning. Min studie bygger 

på 14 likabehandlingsplaner insamlade från sju förskolor. Karlsson och Gidlund har analyse-

rat 57 likabehandlingsplaner från lika många grundskolor. Skolverket har intervjuat 30 perso-

ner på 13 olika förskolor. Enkäterna besvarades av 1074 personer. Alltså hade den undersök-

ningen ett betydligt större empiriskt material. Det framgår dock inte av Skolverkets (2009a) 

rapport, på vilket sätt man fått kännedom om omfattningen av den behovskartläggning som 

rapporterats från förskolorna. Inte heller framgår det om nuvärdesanalysen redovisas i de un-

dersökta förskolornas likabehandlingsplaner, något som jag anser vara viktigt för en ökad 

tydlighet. Samma uppfattning redovisar Karlsson och Gidlund (ibid.) Åsikten får också stöd 

av Skolverkets (SKOLFS 2007:7, s 14) allmänna råd som anger att en likabehandlingsplan 

bör: 

vara konkret och utgå från aktuell kartläggning av verksamhetens behov som utgångspunkt för planerade 

åtgärder under det kommande året med en tydlig koppling till varje diskrimineringsgrund.  

För att komma tillrätta med kränkningar, trakasserier och diskriminering är det viktigt att 

verksamheten agerar skyndsamt i att motarbeta alla sådana tendenser. Alla signaler om att 

förekomsten av denna typ av beteende måste tas på allvar. Regeringen menar att inställningen 

hos pedagoger bör vara att kränkningar och trakasserier inte upphör av sig självt, utan snarare 

tenderar att öka i omfattning (prop. 2005/06:38). Det är därför av största vikt att personalen i 

förskolan är vana vid att observera och reagera på diskriminerande beteende.  

Utan en aktuell kartläggning av behoven, med en heltäckande och konkret nuvärdesanalys, 

finns ingen möjlighet att utforma mål eller effektiva handlingsprogram. Utan en förståelse av 

de behov som måste fyllas, blir det snarare fråga om tur än pedagogisk skicklighet, om målen 

och åtgärderna leder till en förbättring av situationen. Likabehandlingsplanerna i undersök-

ningen, är fyllda av i samhället allmänt vedertagna åsikter, som sällan har någon direkt kopp-

ling till den aktuella gruppsituationen på en enskild förskola. Problembeskrivningarna i lika-

behandlingsplanerna består sällan av någon klart uttalad problemobservation. I stället är det 

ofta en svepande beskrivning av något problem som uppstått tidigare. Vanligt är också att 

nuvärdesanalysen består av ett uttalande om förekomsten eller avsaknaden av någon person i 

verksamheten, som pedagogerna anser skulle kunna drabbas av diskriminering under den ak-

tuella diskrimineringsgrunden. Ibland kan planen uttrycka att förskolan inte behöver arbeta 

med en viss diskrimineringsgrund eftersom inga barn i gruppen kan tänkas vara drabbade.  

En observation jag gjort, är att sättet som behoven för arbetet med diskrimineringsgrunderna 

beskrivs, skiljer sig kraftigt från hur nuvärdesanalysen för annan kränkande behandling ut-

trycks. I denna del av likabehandlingsplanerna är språket konkret och behovsanalyserna inne-

håller specifika problem som observerats. Här beskrivs knuffar, slag, hotelser, utfrysning, att 

barn förstör andras alster, glåpord, etc. När behoven för arbete mot diskriminering uttrycks, 

saknas ofta konkreta exempel på diskriminerande beteende från förskolans vardag. Den mest 

konkreta skrivning som finns med i mitt empiriska material är en likabehandlingsplan som 

uttrycker att barn inte får retas på grund av personens uttal. En annan plan nämner i nuvärdes-

analysen att barnen har ett stereotypt könsrollstänkande. Denna observation går åt rätt håll, 

men skulle kunna skärpas genom en beskrivning av i vilka situationer det stereotypa köns-

rollstänkandet kommer till uttryck, vad barnen gör då, och vilken grupp som blir drabbad. 

Med tillgång till en mer exakt problembeskrivning, ökar förutsättningarna för att sätta in ett 

verkningsfullt åtgärdsprogram. 
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Även om likabehandlingsplanerna innehåller få konkreta exempel på diskriminering ur för-

skolans vardag, tror jag inte att diskriminerande eller trakasserande beteenden saknas i dessa 

verksamheter. I stället tror jag att pedagogerna har svårt att känna igen och konkretisera vilka 

handlingar som kan klassas som diskriminerande. Detta antagande stöds av att nuvärdesana-

lyserna för annan kränkande behandling är av en mycket högre kvalitet. Aktivt arbete mot, 

och information om exempelvis mobbning, är något som länge förekommit i samhället. Dess-

utom har fler människor erfarenhet av kränkande behandling än av diskriminering. Skolverket 

(2009a) föreslår att informations- och stödmaterial som behandlar diskriminering och krän-

kande behandling utifrån diskrimineringsgrunderna, och är anpassat till respektive verksam-

hetsform ska tas fram. Jag föreslår att en omfattande exempelsamling utarbetas, där konkreta 

beteenden både i barngrupper och hos personal beskrivs. Dessa exempel skulle kunna jämfö-

ras med de förhållanden som råder på den egna förskolan och därmed vara en hjälp i upp-

täckten av problemen, och förståelsen av verksamhetens behov.  

En annan bidragande förklaring till varför så många likabehandlingsplaner i förskolan saknar 

en konkret och exakt formulerad kartläggning av verksamhetens behov för ett aktivt arbete 

mot diskriminering och trakasserier, kan vara en tendens som Skolverket (2009b) benämner 

plantrötthet. Innebörden av begreppet är att förskolans personal känner en tveksamhet till att 

författa ytterligare en plan. Skrivprocessen, anser pedagogerna, stjäl tid som skulle kunna ha 

spenderats med barngruppen. Om inställningen hos förskolepedagogerna är att planskrivandet 

är en tidstjuv, och man dessutom inte helt förstår innebörden av innehållet i den nya plan som 

ska skrivas, kan det lätt hända att arbetet utförs på ett mindre genomtänkt sätt.  

7.2.2 Mål som riktningsvisare 

I diskrimineringslagen (SFS 2008:567) föreskrivs att utbildningsanordnare ska bedriva ett 

aktivt målinriktat arbete utifrån diskrimineringsgrunderna, för att främja lika rättigheter och 

möjligheter för alla som deltar i eller söker tillverksamheten. Regeringen skriver i proposition 

2007/08:95, att en likabehandlingsplan måste vara målinriktad för att fylla sin funktion. Mål-

en bör tydligt och klart anges i likabehandlingsplanen. Att förskolor skaffar sig en större för-

ståelse för verksamhetens behov leder till en bättre möjlighet att leva upp till lagens krav om 

målinriktat arbete. Både lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behand-

ling av barn och elever (SFS 2006:67) och diskrimineringslagen (SFS 2008:567) innehåller 

detta krav. Diskrimineringslagen innebär alltså ingen skärpning av lagstiftningen i det avse-

endet.  

Likaväl saknar alla likabehandlingsplaner i grupp 1 målsättningar för samtliga diskrimine-

ringsgrunder. Däremot finner jag att andelen förskolor med målsättningar för likabehand-

lingsarbetet ökar något 2009. I grupp 2 finns två likabehandlingsplaner med mål för arbetet 

med alla olika diskrimineringsgrunder. Ytterligare en plan innehåller målsättningar för fyra av 

de fem diskrimineringsgrunderna. 

Jag har tidigare diskuterat vikten av att göra en högkvalitativ nuvärdesanalys för möjligheten 

att identifiera verksamhetens behov. När behoven är kartlagda kan arbetet med att sätta mål 

för att fylla behoven starta. Tendensen att fler förskolor gör en behovsanalys för likabehand-

lingsarbetet överensstämmer med att fler har ett målinriktat arbete med likabehandling i en-

lighet med regeringens intentioner.  

Däremot varierar kvaliteten på målen i likabehandlingsplanerna. Ett fåtal av de mål som redo-

visas kan klassas som konkreta, andra likabehandlingsplaner innehåller målsättningar i viss 

mån. I analysen har jag ändå ansett att likabehandlingsplanens intention har varit att föra ett 
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målinriktat arbete kring diskrimineringsgrunden. Min slutsats blir att när en konkret beskriv-

ning av verksamhetens behov saknas, är svårigheten att sätta konkreta mål för att möta be-

hoven påtaglig. Eftersom en så stor del av likabehandlingsplanerna saknade, eller innehöll 

diffust formulerade nuvärdesanalyser, var det också många målsättningar som blev diffust 

formulerade. 

7.2.3 Åtgärdsförslag för handling 

När behoven är kartlagda och målen för arbetet uppställda, är nästa steg att utarbeta ett åt-

gärdsprogram för att uppnå dem. I förlängningen blir dock det största problemet när målsätt-

ningarna inte är konkreta, att det blir svårt att ta fram åtgärdsprogram som ger en hög målfyll-

nadsgrad. Utan ett klart definierat mål går det inte att rikta in åtgärdsprogrammen optimalt. 

Därför riskerar de ofta att bli verkningslösa. 

Detta observerade även Karlsson och Gidlund (2008), som identifierade två risker med lika-

behandlingsplaner som saknar identifierade brister och problem som behöver åtgärdas. Dels 

händer det lätt att planerna helt saknar åtgärder på diskrimineringsgrunden. Dels blir åtgär-

derna lätt så generella att de saknar anknytning till den reella situationen.  

Det nya krav på likabehandlingsplaner som införs genom diskrimineringslagen (SFS 

2008:567), är att de åtgärder som genomförts under året ska utvärderas och redovisas i näst-

följande års plan. Karlsson och Gidlund (2008) framhåller att det är lättare att bedöma effekt-

en av insatta åtgärder när målen varit konkret uttryckta. För att ytterligare förtydliga åtgärds-

insatserna rekommenderar Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Ombudsmannen mot etnisk 

diskriminering (DO), Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot diskrimine-

ring på grund av sexuell läggning (HomO) samt Barn- och elevombudet (BEO) (2008) 

gemensamt att åtgärderna ska vara tydligt mätbara och tidsbestämda. Dessutom bör en ansva-

rig utses för varje åtgärdsinsats. Detta poängterar även Karlsson och Gidlund (ibid.). Min un-

dersökning kan inte ta upp denna aspekt av lagen, eftersom inga sådana planer ännu har för-

fattats. Min förhoppning är dock att denna process innebär att pedagogerna ökar sin insikt om 

diskriminering och arbete för att motverka detta, när det gångna årets åtgärder bearbetas. 

Förskolorna är ålagda att planera för samtliga fem diskrimineringsgrunder. Min undersökning 

beskriver en tydlig tendens att fler likabehandlingsplaner i grupp 2 innehåller förslag på åt-

gärder som syftar till att nå målen än tidigare. Kvaliteten på åtgärdsförslagen varierade mellan 

planerna. Inte någon gång var de tillräckligt utarbetade eller preciserade för att kunna kallas 

för åtgärdsprogram. Samma problem som beskrivits ovan, kunde återfinnas i likabehandlings-

planerna i min undersökning. Jag gör en koppling mellan en tendens till diffus nuvärdesana-

lys, vagt formulerade mål och åtgärder utan egentlig funktion. Jag drar också slutsatsen att det 

sätt som åtgärderna betonas i diskrimineringslagen har inneburit att fler förskolor försökt ar-

beta fram åtgärder för att arbeta mot diskriminering och trakasserier. Fler likabehandlingspla-

ner skulle troligtvis kunna fungera som effektiva redskap i arbetet om de varit formulerade på 

ett mer konkret sätt.  

7.2.4 Pedagogernas projekt, eller barnens 

Även om kravet på barnens medverkan i arbetet med likabehandlingsplanen inte förändrats i 

och med diskrimineringslagens (SFS 2008:567) ikraftträdande, kan jag i resultaten skönja en 

förändring av hur mycket barnen deltar i likabehandlingsarbetet. Det är viktigt, skriver reger-

ingen, att pedagogerna aktivt involverar barnen i arbetet med likabehandlingsplanen. Arbetet 

ska ske i nära samarbete med barnen, som måste engageras i alla faser av arbetet, både kart-
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läggning, genomförande och uppföljning (prop. 2005/06:38; prop. 2007/08:95). Skolverket 

fann att ett fåtal förskolor hade informerat barnen om att det fanns en likabehandlingsplan, 

men inget intervjuat barn kände till den (Skolverket 2009b).  

I min studie har jag däremot sett en, över tid, ökande medvetenhet om olika sätt som förskole-

barn kan medverka i framtagandet av en likabehandlingsplan. Framförallt är det i kartlägg-

ningen av verksamhetens behov som barnen involveras. Dessa tendenser bekräftas av Skol-

verkets (2009a) undersökning, som fann att endast sju procent av förskolorna gör barnen del-

aktiga i likabehandlingsarbetet. Om inte barnen känner till likabehandlingsplanen eller med-

verkar kring den, finns risken att arbetet förvandlas till pedagogernas projekt istället för hela 

verksamhetens. När barnen involveras i arbetet med likabehandlingsplanerna får de tillfälle att 

utveckla förståelse för andra, som Lpfö 98 (Skolverket, 2006c) föreskriver. Jag tror det är att 

underskatta barnen att inte involvera dem mer i likabehandlingsarbetet.   

Johansson (2004) fann att den barnsyn pedagoger i svenska förskolor har, och den atmosfär 

som barnsynen för med sig, kan delas in i tre kategorier; interaktiv, instabil och kontrolle-

rande atmosfär. I förskolor med en interaktiv atmosfär har pedagogen ett stort förtroende till 

barnets eget kunskapande. Barnens initiativ stöds och lärande sker genom aktiviteter och re-

flektion i mötet med omgivningen. Där den instabila atmosfären råder tar pedagogen tar sin 

egen ansats för given. Vad den vuxne anser vara rätt har företräde framför barnets upplevelse. 

Attityden mot barnen är att den vuxne har kunskapen och barnen saknar den. Inte förrän bar-

net anses ha uppnått en viss mognadsnivå ges det chans att delta i en viss aktivitet. På för-

skolor med en kontrollerande atmosfär ses barnen som irrationella varelser som handlar utan 

mål och syfte. Barnen formas genom stimuli, dvs. straff och belöning. Pedagogerna mål är 

ofta att förhindra barnens negativa handlingar.  

Naturligtvis påverkas den grad i vilken barnen involveras i likabehandlingsarbetet av pedago-

gernas barnsyn enligt Johansson (2004). De förskolor som präglas av ett förtroende för bar-

nets förmåga att själv konstruera sin kunskap, arbetar troligtvis mer interaktivt med barnen för 

att främja likabehandlingsarbetet. När de vuxna ser sig själva som ägare av kunskap som ska 

förmedlas till barnen när de uppnått en viss mognadsgrad, blir det svårare att hitta sätt att 

samverka i likabehandlingsarbetet. Ännu större svårigheter finns för ett samarbete mellan 

barn och pedagoger, när barnen ses som opålitliga och irrationella. Ändå är förskolor ålagda 

att finna former för barnens medverkan i arbetet med likabehandlingsplanen. Det krävs nog 

ett nytänkande för att skapa nya arbetssätt i förskolorna. Ett förslag är att kommunerna skapar 

forum där förskolor kan utbyta idéer kring arbetet med likabehandlingsplanerna.  

7.3 Diskrimineringsgrundernas plats i likabehandlingsplanen 

Jag har lagt fokus i min undersökning på att analysera hur förskolors likabehandlingsplaner 

behandlar diskrimineringsgrunderna. Jag ville studera om diskrimineringslagens (SFS 

2008:567) införande inneburit någon skillnad för hur förskolor i sina likabehandlingsplaner 

förhåller sig till de olika diskrimineringsgrunderna.  

Jag saknar i tillgänglig litteratur en översikt över vilken tyngd som ges åt de olika diskrimi-

neringsgrunderna när skolor och förskolor arbetar för en ökad förståelse och tolerans mellan 

människor. Därför ville jag också studera om någon diskrimineringsgrund får mer utrymme, 

eller beskrivs mer utförligt än någon annan, och om detta förändrats över tid. Ofta fokuserar 

forskare som beskriver diskriminering i samhället på en specifik diskrimineringsgrund. Jag 

anar att det finns trender i vilken diskrimineringsgrund som för tillfället får mest uppmärk-

samhet. Jag har till exempel funnit mycket skrivet om genus, etnicitet och sexuell läggning, 
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något om funktionshinder, men ingenting om religion eller annan trosuppfattning. Denna 

diskrimineringsgrund är för övrigt den enda som saknar definition i diskrimineringslagen 

(SFS 2008:567) Däremot definieras den i lagens förarbeten (prop. 2007/08:95).  

Likabehandlingsplanen skall vara ett skarpt verktyg för att stärka barnens och elevernas sä-

kerhet och rättsskydd (prop. 2005/06:38). Om då vissa diskrimineringsgrunder får mer ut-

rymme, eller blir mer utförligt behandlade i likabehandlingsplanerna, har det en stor betydelse 

för kvaliteten på det skydd som de barn som riskerar negativ särbehandling av olika orsaker är 

berättigade till.  

7.3.1 Diskrimineringsgrunderna och kränkande behandling 

Analysresultaten har visat att diskrimineringsgrunderna, i vissa likabehandlingsplaner, ges ett 

något större utrymme efter diskrimineringslagens (SFS 2008:567) ikraftträdande än tidigare. 

Jag vill dock poängtera att förändringen består i att några förskolor ändrat sitt sätt att planera. 

Andra förskolor har fortfarande inte uppmärksammat att likabehandlingsplanerna ska inne-

hålla en specifik planering för de olika diskrimineringsgrunderna, och dessa ges inget ut-

rymme.   

De äldsta likabehandlingsplanerna innehöll varken någon nuvärdesanalys för diskrimine-

ringsgrunderna, eller mål för arbetet. I en plan fanns formuleringar för hur pedagogerna ville 

arbeta med kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning. I planerna som skrivits under 2009 

fanns fortfarande en lätt förskjutning till fördel för planering kring etnisk tillhörighet. Det be-

rodde på att en av likabehandlingsplanerna innehöll ett observerat problem enbart kring detta 

område. Med den problembeskrivningen följde mål och åtgärdsinsatser. 

En annan intressant aspekt är att begreppet annan kränkande behandling får ungefär dubbelt 

så mycket utrymme som alla diskrimineringsgrunder tillsammans i likabehandlingsplanernas 

text. Det gäller både för likabehandlingsplanerna i grupp 1 och 2. I diskussionen kring nuvär-

desanalyserna, tog jag upp att förskolepedagoger har svårt att känna igen diskriminerande 

beteende och därför inte kan konkretisera det. Jag tror ett liknande fenomen kan ligga bakom 

snedfördelningen av utrymme mellan diskriminering och kränkande behandling i likabehand-

lingsplanerna.  

 Vad diskriminering innebär, verkar fortfarande vara något som många pedagoger har en dålig 

förståelse av. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2006c) finns visserligen en diskussion 

om att lära barnen empati, och diskrimineringsgrunderna räknas upp.  Resultaten av Skol-

verkets (2009a) studie tyder på att förskolor både aktivt och kontinuerligt arbetar med värde-

grundsfrågor. Fokus ligger dock snarare på alla människors lika värde än på olika diskrimine-

ringsgrunder. Den uppenbara risken blir då att pedagogerna, utan en medveten planering, fo-

kuserar på allmänt värdegrundsarbete istället för att försöka öka barnens förståelse utifrån 

diskrimineringsgrunderna.  

Efter 1 januari 2009 måste utbildningsverksamheter skriva planer både för arbetet mot 

diskriminering och för arbetet mot kränkande behandling. Skolinspektionen meddelar att 

dessa planer gärna kan presenteras i samma dokument (Skolinspektionen, 2008-11-28) I ett 

remissutlåtande från Skolverket hävdar man att detta är viktigt för att bespara skolor onödigt 

dubbelarbete (prop. 2007/08:95 ). Om det istället ställdes krav på utbildningsverksamheterna 

att presentera två separata planer, en om diskriminering och en om annan kränkande behand-

ling, skulle kanske mer fokus sättas på diskrimineringsgrunderna och dessa få en mer fram-

trädande plats. Jag kan inte acceptera Skolverkets diskussion om dubbelarbete. Nuvärdesana-
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lys, målsättning och planering ska enligt gällande lagar redan idag göras, dels för kränkande 

behandling och dels för diskriminering och trakasserier enligt respektive diskriminerings-

grund. Detta ska därefter nedtecknas i en plan. Om planen sedan presenteras i ett eller två 

skilda dokument kan betyda väldigt lite för arbetsbelastningen i ett arbetslag. Jag tror däremot 

att betydelsen för förståelsen av målstyrt arbete kring diskrimineringsgrunderna kan vara av-

görande. 

7.3.2 Kön och religion – diskrimineringsgrundernas ytterligheter  

När likabehandlingsplanerna behandlar kön innehåller de relativt konkreta nuvärdesanalyser. 

Dessutom har pedagogerna, i båda planer som kartlagt problem kring kön, identifierat tre 

olika problemområden. Målen är något vagt formulerade, men de föreslagna åtgärderna är 

varierade och många till antalet. Åtgärdsförslag finns i fem av 14 likabehandlingsplaner, och 

inkluderar både handlingar, vanemönster och attityder hos pedagoger, barn och föräldrar. Åt-

gärderna innefattar också namnbyte på könskodade rum. I proposition 2005/06:38 påpekar 

regeringen just vikten av att de åtgärder som vidtas för att förhindra diskriminering, trakasse-

rier och kränkande behandling inte enbart är barnorienterade. Minst lika viktigt är att perso-

nalens bemötande och handlande gentemot barnen, samt verksamhetens miljö och organisa-

tion står i fokus.  

Konkretiseringsgraden kring arbetet med diskrimineringsgrunden kön är högre än för övriga 

diskrimineringsområden. Sannolikt beror det på att genus länge debatterats inom förskola och 

skola. Många pedagogers ögon har öppnats för vad särbehandling mellan pojkar och flickor 

kan bestå av, vilken effekt det har på barnen, och hur man kan komma tillrätta med problemen 

(se exempelvis Svaleryd (2003); Regeringskansliet (2007); SOU 2006:75). I verksamheterna 

har personalen fått en förståelse för de signaler som indikerar förekomsten av mönster som 

måste brytas.  

Hirdman hävdar den manliga normens primat, vilket innebär att manligt alltid har högre status 

än kvinnligt (SOU 1990:44). Majoriteten av pedagogerna i förskolan är kvinnor, och alla har 

troligtvis någon gång utsatts för negativ särbehandling. Sannolikt är det lättare för en person 

som själv blivit utsatt, att upptäcka tecknen på diskriminering. 

Nuvärdesanalysen kring de övriga diskrimineringsgrunderna (undantaget kön) tenderar, som 

jag tidigare beskrivit, att bestå av ett uttalande om huruvida det i barngruppen ingår individer 

som kan tänkas bli berörda av respektive diskrimineringsgrund. Jag anser detta vara otillräck-

ligt och jag tror pedagogernas bristande erfarenhet kan vara orsaken till dessa formuleringar.  

Funktionshinder är förhållandevis ytligt behandlad i likabehandlingsplanerna. Endast en lika-

behandlingsplan beskriver förekomsten av funktionshindrade barn. Däremot framkommer en 

förståelse av att funktionshindrade kan behöva särskilda anpassningar av miljön för att kunna 

delta i verksamheten.  

Den diskrimineringsgrund som blivit allra minst behandlad i undersökningens likabehand-

lingsplaner är religion eller annan trosuppfattning. Målsättningarna går ut på att se olikheter i 

positiv dager och behandla alla med respekt. Likabehandlingsplanernas åtgärder för att uppnå 

detta är att visa respekt för olika trosuppfattningar och fråga föräldrarna om barnen får gå på 

adventsgudstjänst i kyrkan. Pedagogerna har inte lyckats formulera någon nuvärdesanalys, 

målsättning eller åtgärdsprogram som främjar likabehandling inom detta område.  
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Jag kan se flera förklaringar till att förskolans pedagoger har svårt att konkretisera arbetet med 

religion eller annan trosuppfattning. Förskolan ska vara en miljö som är fri från religiösa in-

slag (Skolverket, 2006c), och därför finns kanske en ovana vid att hantera dessa frågor. Det 

svenska samhället är mycket sekulariserat, och många människor kan ha svårt att föreställa 

sig en religiös livsåskådning. Jag är inte heller medveten om någon egentlig samhällsdebatt 

som rör diskriminering eller trakasserier av religiösa orsaker. 

Min uppfattning att diskrimineringsgrunden religion eller annan trosuppfattning minimalise-

ras i samhället får stöd av att diskrimineringslagen (SFS 2008:567) helt saknar definition av 

denna diskrimineringsgrund. Jag har heller inte funnit någon statlig utredning kring religiös 

diskriminering, något som jag gjort för alla de övriga diskrimineringsområdena. Om regering-

en menar att alla diskrimineringsgrunder ska vara lika betydelsefulla, måste åtgärder vidtas 

för att varje diskrimineringsområde ska lyftas i debatten. 

7.4 Lpfö 98 och likabehandlingsplanen 

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2006c) föreskrivs att alla som arbetar i för-

skolan, skall hjälpa varje barn att ta ansvar och utöva inflytande i verksamheten. Pedagogerna 

skall även verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras. I förskolans uppdrag 

ingår att väcka frågor om demokrati och empati hos barnen. Därför räcker det inte att i nuvär-

desanalysen konstatera att inga barn är berörda av en diskrimineringsgrund, och sedan lämna 

frågan därhän. Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2006c), är pedagogerna i 

förskolan skyldiga att undervisa barnen om alla människors lika värde ”oberoende av social 

bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning eller funktionshinder” (s 8). Uppdraget till förskolorna genom Lpfö 98 och i 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567) är alltså detsamma. Verksamheterna är ålagda att vidta 

åtgärder som förebygger eller förhindrar att något barn som deltar i, eller söker till verksam-

heten ska uppleva diskriminering eller trakasserier. Därmed vilar ett ansvar på verksamheten 

att behandla dessa frågor med barnen, oavsett om förskolan har vetskap om sådana omstän-

digheter i gruppen eller inte.  

Om barnen i sin vardagsmiljö inte möter några andra förhållanden än normen, är behovet att 

diskutera frågan än mer angeläget. Under sin livstid kommer de garanterat att möta individer 

som kan riskera att utsättas för negativ särbehandling. Kanhända kommer barnen själva att 

tillhöra en diskriminerad grupp. Att avdramatisera olikheter och att främja förståelse mellan 

människor, kommer alltid att vara en av förskolans främsta uppgifter.  

Jag finner att min uppfattning har stöd i läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2006c) 

och förarbetet till diskrimineringslagen (prop. 2007/08:95). Regeringen verkar för att Sveriges 

samhällsklimat skall vara tolerant och humant. Mångfald och respekt för individens rättighet-

er skall vara ledord i arbetet för att uppnå denna vision. För att uppnå detta menar regeringen 

att samhället måste bygga på en gemensam förståelse och respekt för de mänskliga rättighet-

erna (prop. 2007/08:95). Avsikten med att införa lagen om förbud mot diskriminering och 

annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67), var bland annat att främja en 

förståelse för alla människors lika värde (prop. 2005/06:38). Det förebyggande arbetet mot 

diskriminering som åläggs alla utbildningsverksamheter enligt diskrimineringslagen (SFS 

2008:567) är i det sammanhanget av stor betydelse. Detta arbete syftar till att värna allas lika 

värde och individens rätt att behandlas på lika villkor (prop. 2007/08:95). Om pedagogerna 

använder likabehandlingsplanen, kan den bli ett framgångsrikt redskap i detta arbete. 
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7.5 Kompetensutveckling och implementering 

Jag hävdar att de brister likabehandlingsplanerna uppvisar för arbetet med diskriminerings-

grunderna bottnar i okunskap hos pedagogerna. Det finns en ovana vid diskriminering och 

trakasserier, som leder till att sådana tendenser inte upptäcks. I likabehandlingsplanerna kan 

pedagogerna inte ge exempel på vilka problem som finns i den egna verksamheten, eller sätta 

konkreta mål för diskrimineringsgrunderna. När åtgärdsprogram ska utarbetas framträder en 

stor brist på initiativrikedom, och variationen planerna emellan är liten. Jag vägrar att tro, att 

barnlitteratur är det enda självklara svaret för att väcka barns förståelse för människors olika 

omständigheter. Jag efterfrågar istället exempelsamlingar på beteenden, och kommunala eller 

internetbaserade fora, där pedagoger från alla typer av verksamheter kan utbyta erfarenheter, 

tankar och idéer. Det är min övertygelse att planernas effektivitet som redskap i likabehand-

lingsarbetet skulle öka om pedagogerna fick mer handledning i hur dessa ska upprättas. 

Skolverket (2009a) pekar på behovet av vidareutbildning och hjälpmedel för den som upprät-

tar likabehandlingsplaner. Skolverket (ibid.) skriver att verksamheterna efterfrågar ett infor-

mationsmaterial som är målgruppsanpassat, innehåller lärande exempel och förenklar konkre-

tionen av arbetet mot diskriminering. Jämställdhetsombudsmannen et al. (2008) har givit ut 

ett illustrativt material som uppfyller dessa kriterier. Min erfarenhet är dock att detta, på 

många av de förskolor jag kommit i kontakt med, inte finns tillgängligt.  

När ett material som efterfrågats av förskolorna produceras av tillsynsmannen för en lag, och 

inte når ut i verksamheten, väcks frågan vem som bär ansvaret för detta. Myndigheter har ett 

ansvar att nå ut med information till målgrupperna. Kanhända har även utbildningsanordnarna 

ett ansvar att söka efter hjälpmedel, men i ett så angeläget ärende skulle ett informationsut-

skick från tillsynsmyndigheten sannolikt vara välkommet.  

I sina intervjuer med skolledare möter Wikbladh och Iseskog (2006) tanken att pedagoger i 

förskola och skola sällan läser lagtexter, och därför har en dålig förståelse av den typen av 

text. Jag tror att pedagogernas ovana vid juridisk text kan vara ett hinder för dem att skriva 

likabehandlingsplaner som lever upp till lagens krav. Vi får ofta rapporter om att förskolan 

och skolan är mycket stressiga arbetsplatser och att lärare inte anser sig hinna med alla de 

arbetsuppgifter som åläggs dem. Om pedagoger dels har en dålig förståelse för en ny lag, och 

dels svårt att tillgodogöra sig juridisk text, samtidigt som de befinner sig i en mycket stressig 

arbetsmiljö, kan det lätt leda till en svårighet att implementera nya lagar och direktiv. När ut-

bildningsinstitutioner av regeringen åläggs ett uppdrag liknande det att upprätta en likabe-

handlingsplan, borde uppgiften åtföljas av ett handledningsmaterial som finns lättillgängligt 

på varje enhet.  

Skolverket (2009a) menar att det tar tid att genomföra och implementera reformer som ställer 

krav på attitydförändringar. Av största vikt i implementeringen av lagen är att barn, elever och 

pedagoger är medvetna om de normer som ligger till grund för diskriminering och kränkande 

behandling. Först när detta kommit till stånd tar man lagen på allvar. Med andra ord behöver 

personalen vara medvetna om vikten av ett normkritiskt perspektiv, för att arbeta aktivt mot 

diskriminering och kränkande behandling. Detta är ytterligare ett argument för det akuta be-

hovet av fortbildning för pedagogerna inom området likabehandling, diskriminering och 

kränkande behandling. Syftet med utbildningen bör enligt Skolverket (ibid.) vara, att öka kun-

skapen bland personal i frågor som handlar om främjande och förebyggande arbete, om hur 

man kan upptäcka, utreda och åtgärda olika former av kränkande behandling samt om de fem 

diskrimineringsgrunderna. Störst genomslag får sådana utbildningsinsatser när alla eller de 

flesta av verksamhetens personal får ta del av dem. 
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Utredarna i SOU 2006:40 efterfrågar också fortbildning för lärare i maktojämlikheter och 

diskrimineringsprocesser. Dessa forskare menar att pedagoger utöver fortbildning kontinuer-

ligt måste få tillfälle att reflektera kring de egna rutinerna och värderingarna. Även i detta 

instämmer Skolverket (2009a). I likabehandlingsplanerna som ligger till grund för denna un-

dersökning uttrycker pedagogerna samma önskan. Texterna efterfrågar tydligt fortbildning i 

de olika diskrimineringsgrunderna, och poängterar pedagogernas upplevelse av ett stort behov 

att reflektera kring de egna värderingarna. Utredningen SOU 2006:40, menar att lärarna 

genom sådana reflektioner skulle kunna få en insikt i den egna rollen, när barn och elever sär-

behandlas. Dessutom skulle det hjälpa till med att bryta de normreproduktiva mönstren i sko-

lan.  

Forsman (2003) efterlyser utbildning för pedagoger i att konstruera kraftfulla dokument. Un-

der sin forskning såg han såg brister i både planering, genomförande, analys, tolkning och 

uppföljning av de dokument han studerat. Efter mina textanalyser delar jag Forsmans uppfatt-

ning. Bristerna i likabehandlingsplanerna rörde inte enbart innehållet, dvs. hur planerna be-

handlade diskriminering. Bristerna bestod även i hur planerna var utformade. De fungerar inte 

som effektiva verktyg, när formen ser ut som jag diskuterat ovan. Forsman menar även att det 

finns ett samband mellan hur stort kommunens engagemang är i frågan, och vilken kvalitet de 

enskilda verksamheternas planer håller.  

Forsman (2003) fann att dokument mot mobbning ofta var svårtolkade, på grund av sättet de 

utformats. Forsman kunde inte genom sin forskning avgöra om en väl genomarbetad text av 

god kvalitet mot mobbning i verkligheten leder till att antalet mobbningsfall minskar. Min 

förmodan är att det inte är själva texten det kommer an på om mobbningen minskar i en verk-

samhet. Snarare borde texten fungera som ett redskap för de pedagoger som har tillgång till 

den. Huruvida den är effektiv, beror på hur den är utformad samt hur väl den är förankrad och 

efterlevs i verksamheten.  

Skolverket (2009a) beskriver (enligt Lundquist, 1987) tre villkor som måste vara uppfyllda 

för en lyckad implementering av en ny lag. Dessa är att tillämparen ska förstå lagen, samt 

kunna och vilja tillämpa den. För att en förståelse av en reform ska vara god måste styrningen 

vara entydig. Beslutsfattarens intentioner ska inte kunna missförstås. Skolverket (ibid.) finner 

att en tredjedel av förskolorna upplevde att de fick alltför dålig information om hur de skulle 

arbeta när lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever (SFS 2006:67) trädde i kraft. Direktiven om vad likabehandlingsplanen ska innehålla 

upplevdes som otydliga och svårtolkade. Skolverket drar slutsatsen att det fortfarande finns 

behov av förtydligande kring vad lagen innebär och dess syfte. 

Villkoret att kunna upprätta likabehandlingsplaner menar Skolverket (2009a), främst betyder 

tillgång till tid. Tid behövs för analyser, reflektioner och diskussioner kring en nuvärdesana-

lys, och för att utarbeta målsättningar och åtgärdsprogram. Tid är ofta en bristvara, och det ger 

Skolverkets informanter uttryck för. Jag hävdar, med stöd av Skolverket (ibid.), att det ibland 

finns brister i personalens kompetens kring lagen och diskrimineringsfrågor. Utbildning för 

hela arbetslaget leder oftast till att de nya kunskaperna kommer till användning i verksamhet-

en. Sannolikheten att det främjande arbetet kring diskriminering handlar om en viss diskrimi-

neringsgrund ökar, om större delen av personalen fått utbildning i denna diskrimineringsgrund 

(Skolverket, ibid.). 

Villkoret att vilja implementera en lag är beroende av om kunskap och resurser finns tillgäng-

liga. Några svar som Skolverket (2009a) fick i undersökningen var att pedagogerna upplevde 

sig redan ha dokument som berör värdegrundsarbete. En ytterligare plan ansågs vara onödig. 
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Därför fanns en tendens att redan befintliga dokument omarbetades för att passa mallen för 

likabehandlingsplanen. Detta omarbetade dokument uppdateras sedan summariskt. Jag har 

noterat sådana exempel på likabehandlingsplaner i empirin till min studie. Dessa är de planer 

som helt misslyckats med att hålla en standard som gör dem till fungerande redskap i arbetet 

både mot diskriminering och mot kränkningar. Det står klart att pedagogerna inte anser sig 

behöva detta verktyg i sitt likabehandlingsarbete. Med utbildning i diskrimineringsfrågor 

hoppas jag att fler pedagoger kan förstå vikten av målinriktat arbete mot diskriminering. Med 

utbildning i likabehandlingsplanens funktion, hoppas jag fler pedagoger kan göra den till ett 

effektivt redskap i förskolans värdegrundsarbete. 

 7.6 Förslag till fortsatt forskning 

Aktivt arbete med diskrimineringsgrunderna i förskola och skola är ett område som behöver 

belysas genom mer forskning. Jag har i litteratursökningen inte funnit några avhandlingar som 

berör ämnet. Den forskning som gjorts är utförd av Skolverket. Varför genomförs ingen 

forskning på området av högskolor och universitet? Ämnet är inte enbart intressant för peda-

goger, utan psykologer, beteendevetare och samhällsvetare är andra grupper som skulle kunna 

dra nytta av en ökad förståelse av ämnet. 

Det vore intressant att undersöka vilken syn förskollärare har på vikten av målinriktat arbete 

mot diskriminering. Vilken förståelse har dessa för innebörden av diskriminering och vad det 

betyder för den utsatte?  

Av stort intresse skulle vara en intervjustudie av hur förskollärare upplever det krav som ställs 

på dem, att skriva planer av typen likabehandlingsplaner. Klarlagt är att det ibland finns ett 

visst motstånd mot planskrivandet. Vari består motståndet, och vilka svårigheter upplever 

förskollärarna i detta arbete? Vilka behov ger förskollärarna uttryck för i arbetet med likabe-

handlings- och andra typer av planer?   

Det skulle också vara mycket intressant att studera i vilken mån diskriminering, trakasserier 

och kränkande behandling utreds i förskolorna? Vem initierar oftast utredningen och på vilka 

grunder utreder man? Vilken kvalitet håller förskolornas egna utredningar? Leder utredning-

arna till förändringar och förbättringar? 

På någon förskola hade likabehandlingsplanen förstörts när datorns hårddisk kraschat. Då 

väcks hos mig frågan på vilket sätt, och hur mycket man arbetar med planerna, om de inte ens 

finns i papperskopia. Regeringens avsikt med likabehandlingsplanen är att den ska vara ett 

levande dokument, som ständigt är aktuell i det vardagliga arbetet med barnen (prop. 

2005/06:38). Hur gör man på förskolorna för att leva upp till regeringens vision om likabe-

handlingsarbetet? Jag efterlyser mer forskning om det dagliga arbetet med likabehandlings-

planerna.  

Jag har haft svårigheter med att få förskolor att skicka mig likabehandlingsplanerna. Många 

var ovilliga och andra till och med vägrade skicka mig dessa handlingar. Dessutom fick jag 

besked från många förskolor att de inte sparat gamla likabehandlingsplaner, utan ändrat direkt 

i dokumentet i datorn. Jag skulle med glädje se en undersökning om hur förskolans personal 

uppfattar offentlighetsprincipen och arkivlagen. Inser kommunerna att förskolorna begår lag-

brott när dokument som ska kunna åberopas i en rättstvist förstörs?   
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Ämnet likabehandlingsplaner och diskriminering i förskolor, är som jag tidigare nämnt i stort 

sett vidöppet. För en intresserad forskare finns många ingångar, och många kunskapsluckor 

att fylla. Jag önskar verkligen ytterligare belysning av detta angelägna forskningsområde. 
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Bilaga 1 
 

Analysschema 

 

Datum för analysen__________________________2009 

 

Analysen gäller för planen___________________________________________ 

 

 

1. Är arbetet med de olika diskrimineringsgrunderna målinriktat? 

 

 Ja, konkreta mål Nej, inga mål finns I viss mån  

kön 
 

   

etnisk tillhörighet 
 

   

religion eller annan 

trosuppfattning 
   

funktionshinder 
 

   

sexuell läggning 
 

   

 

 

2. Är de planerade åtgärderna konkreta och kopplade till de olika diskrimineringsgrunderna? 

 

 Ja, konkreta 

åtgärder 
Nej, inga åtgärder 

finns redovisade 
Åtgärder finns 

i viss mån  

kön 
 

   

etnisk tillhörighet 
 

   

religion eller annan 

trosuppfattning 
   

funktionshinder 
 

   

sexuell läggning 
 

   

 

 

På vilket sätt vill man enligt likabehandlingsplanen arbeta med de olika diskriminerings-

grunderna? 

 

Kön: 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Etnisk tillhörighet: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Religion eller annan trosuppfattning: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Funktionshinder: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Sexuell läggning: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

3. Gäller planen för en enskild enhet? 

 

 

 

Ja                      Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Finns en nulägesanalys eller kartläggning av verksamhetens behov kring de olika diskrimi-

neringsgrunderna redovisad i planen? 

 

 Ja Nej 

kön 
 

  

etnisk tillhörighet 
 

  



 43 

religion eller annan 

trosuppfattning 
  

funktionshinder 
 

  

sexuell läggning 
 

  

 

 

 

5. Hur många gånger nämns diskriminering eller trakasserier (eller sådant beteende) kopplade 

till diskrimineringsgrunderna? 

___________________________________________________________________________  

    Hur många gånger nämns andra typer av kränkande behandling (eller kränkande beteende)? 

___________________________________________________________________________  

 

6.  Hur många gånger behandlar texten barns beteende?_______________________________  

    Hur många gånger behandlar texten vuxnas beteende?______________________________  

    Hur många gånger behandlar texten strukturell eller institutionell diskriminering?________  

 

7. Går det att utläsa om barnen har medverkat när likabehandlingsplanen togs fram? 

 

 

Ja                                Nej 

 

 

Om ja, kan man utläsa på vilket sätt de medverkat? Hur? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8. Finns en beskrivning för hur planen ska göras känd och förankras i hela verksamheten? 

 

Ja                                Nej 

 

 

 

9. Finns en planering för personalens kompetensutveckling? 

 

Ja                                Nej 

 

 

 

10. Uttrycker planen att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser till trakasserier 

och kränkande behandling? 

 

Ja                                Nej 

 

 

 

11. Anger planen en ansvarsfördelning mellan ledning och övrig personal? 

 

Ja                                Nej 
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Bilaga 2 

Introduktionsbrev 

 

Till biträdande rektor/föreståndare för XXXXX förskola 

 

Vill er förskola delta i en studie av hur förskolans pedagoger uppfattar arbetet med likabe-

handlingsplaner? Studien riktar sig till kommunala och fristående förskolor i Enköpings 

kommun.  

År 2006 blev det genom lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behand-

ling av barn och elever (2006:67) obligatoriskt för varje förskola att upprätta en likabehand-

lingsplan. Många har upplevt detta arbete som svårt.  

Studien syftar till att skapa en förståelse för hur förskolans pedagoger uppfattar lagen om för-

bud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67), ge-

nom att studera innehållet i de deltagande förskolornas likabehandlingsplaner. För att dess-

utom skapa en bild över hur pedagogerna implementerar planerna vill jag inom studien analy-

sera de mål man satt för likabehandlingsarbetet i verksamheten samt hur man upplever att 

målen uppfyllts. Jag vill även studera hur arbetet med likabehandlingsplanerna förändrats un-

der de år som lagen funnits, dvs. 2006-2009. 

För att utföra studien behöver jag tillgång till 

 förskolans likabehandlingsplan för åren 2006-2009, samt i de fall det är aktuellt, den 

övergripande likabehandlingsplan för rektorsområdet som denna är kopplad till  

 förskolans mål för planerna i de fall dessa inte klart är uttryckta i 

likabehandlingsplanernas text 

 kvalitetsredovisningen för 2006 och 2007 (samt 2008 om den finns tillgänglig).  

För att skapa en representativ bild av är det viktigt att just Din förskola deltar i studien. Om ca 

en vecka kommer detta brev att följas av ett telefonsamtal då det går bra att ställa frågor. Na-

turligtvis kan Du även kontakta mig om Du har några frågor. 

Ingen person eller enskild förskola kommer att kunna identifieras i det slutliga arbetet. Stu-

dien avrapporteras som ett examensarbete inom lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle. 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Malena Lystad 

Telefon XXXXXXX 

E post XXXXXXXX 

 

Handledare 

Elisabeth Björklund 

Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 

Högskolan i Gävle 

Telefon XXXXXXX 

E post XXXXXXXX 

 


