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Likabehandlingsarbete i förskolan 

- En kritisk diskursanalys om ansvar 

Camilla Melcherson och Madeleine Matses 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att beskriva och analysera vilket ansvar förskolan har för att främja 

likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Detta ansvar beskrev 

och analyserade vi i relation till tillhörande dokument. Hur det talas om ansvar i förskolors 

likabehandlingsplaner och vilket ansvarssubjekt som skapas genom detta samt vilka länkar som syns 

mellan den diskursiva och sociala praktiken fokuserades. Den kritiska diskursanalysen användes för 

att få syn på vilka diskurser som finns och som påverkar utformandet av likabehandlingsplanerna. 

Resultatet visade uppdelningar gällande ansvarsfördelning mellan personal i förskolan främst mellan 

förskolechef och förskollärarna där vi såg att förskollärarna ges ett övergripande ansvar gällande 

likabehandlingsarbetet i förskolan. Deras ansvar blir övergripande då de sköter det praktiska arbetet 

med barnen men också ett arbete i relation till barnens föräldrar. Vår slutsats blev att förskollärare bär 

på ett stort ansvar då denne sköter det aktiva arbetet i den vardagliga verksamheten. 

Nyckelord 
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Förord 

Vi har båda två under utbildningens gång kommit att intressera oss för vikten av att i vårt kommande 

yrke som förskollärare dagligen arbeta för varje enskilt barns rätt där varje barn ska känna till sitt eget 

värde, där olikhet ska lyftas fram som en tillgång. När vi skulle välja intresseområde för vår uppsats 

föll det sig efter en del tankeverksamhet naturligt att likabehandlingsarbetet på varje enskild förskola 

är av stor vikt för att möjliggöra ett aktivt arbete för detta. Vi upplevde att mer kunskap angående 

likabehandlingsplaner och det ansvar som följer var intressant att lära mer om och således starta ett 

arbete kring vilket har varit mycket lärorikt. 

Vi vill rikta vårt varmaste tack till vår handledare Anna Westberg Broström som har varit ett 

enastående stöd under hela processen. Tack för din drivkraft, ditt kunnande, ditt engagemang och ditt 

visade intresse.  

Inledning 

Varje enskild förskola ska utforma en likabehandlingsplan som ska syfta till att motverka 

diskriminering och kränkande behandling som utförs enligt diskrimineringslagens grunder (SFS 

2008:567). Hur varje enskild förskola väljer att utforma sin plan kan ske på många olika sätt och 

likabehandlingsplanerna kan på så vis se väldigt olika ut trots att samtliga förskolor utgår ifrån 

Skollagen (SFS 2010:800) och Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Problemet blir att det finns en 

risk att en del förskolor inte uppfyller kraven som anges gällande vad en likabehandlingsplan ska 

innehålla. Det är viktigt att varje enskild förskola utgår från sin egen situation och utformar insatser 

och åtgärder i sin likabehandlingsplan utifrån de egna behoven i verksamheten (DO 2013, s. 10). DO 

(2013, s. 14) belyser vidare att det i likabehandlingsplanen bör framgå roller och ansvar så att all 

verksam personal vet vilken uppgift de har samt vem som ansvarar för att målen nås. 

Likabehandlingsarbetet ska vara ett systematiskt och kontinuerligt arbete som utgår från tydliga mål 

utifrån vad som är nödvändigt att åtgärda och arbeta extra med där detta arbete ska vara möjligt att 

följa och se till att det uppnås. De skrivna åtgärderna i likabehandlingsplanen ska vara möjliga att följa 

för att genom detta kunna se om dessa genomförts och vad det eventuella resultatet blev. Vidare är det 

även av vikt att kunna tyda vilket ansvar ledningen har samt vem som bär ansvaret för genomförandet 

av de olika åtgärderna (Diskrimineringsombudsmannen (DO), Barn-och elevombudet (BEO) & 

Skolinspektionen 2009, s. 24). Utifrån detta blir det intressant att se huruvida det finns någon tydlig 

ansvarsfördelning i vårt urval av likabehandlingsplaner. Vi vill specifikt få kunskap om vilket ansvar 

förskollärarna ges i relation till barn och föräldrar samt om det råder variation gällande detta i 

planerna.  
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Bakgrund 

Skolverkets allmänna råd gäller arbetet mot diskriminering och kränkande behandling har tagits fram 

av skolinspektionen, diskrimineringsombudsmannen och arbetsmiljöverket med syftet att stödja och 

synliggöra detta arbete. Det handlar om att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter 

samt att förstärka verksamhetens arbete (Skolverket 2014, s. 4). Detta material ger personal i förskolan 

information om hur de kan och bör arbeta för att främja likabehandling samt förebygga och åtgärda 

trakasserier och kränkande behandling. Skolverkets allmänna råd har sin grund i bestämmelser i Lpfö 

98/10 (2010), Skollagen (2010:800), Diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) 

om barns och elevers deltagande i detta arbete (Skolverket 2014, s. 6). Genom att ta del av denna 

information kan personal i förskola lära sig betydelser av diskrimineringsgrundernas begrepp samt 

rekommendationer om hur de kan eller bör handla för att uppfylla kraven i bestämmelserna 

(Skolverket, 2014, s. 7-9). 

DO (2013, s. 16) skriver att det ska finnas en plan mot diskriminering och en plan mot kränkande 

behandling och att dessa planer kan sammanföras till en gemensam likabehandlingsplan där kraven i 

skollag och diskrimineringslag uppfylls. DO, BEO och Skolinspektionen (2009) har utformat ett 

dokument tillgängligt för handledning gällande utformandet av en likabehandlingsplan för förskolans 

verksamhet. Likabehandlingsplanen ska användas som ett verktyg och fungera som ett stöd för att 

strukturera likabehandlingsarbetet (DO 2013, s. 16). Det blir i detta fall viktigt att verksamheten 

ständigt håller likabehandlingsplanen aktuell och anpassad till de behov som finns (DO 2015, s. 7). 

Syftet med arbetet är att skapa en förskola som är fri ifrån diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling och för att detta arbete ska möjliggöras så ska varje verksamhet ha en skriftlig plan (DO, 

BEO & Skolinspektionen 2009, s. 2).  

Vidare ger DO (2013) bra information och exempel på vad diskriminering eller kränkande behandling 

kan innebära i förskolans vardagliga situationer vilket blir användbart för den som är i behov av en 

bättre förståelse och inblick. Det är förskolans visioner, mål och åtgärder som ska omsättas i ord och 

handling i förskolans vardag (DO 2013, s. 10). DO:s ”husmodell” är en enkel granskningsmetod för att 

upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i förskolan vilken även kan användas som 

vägledning och inspirationskälla i det lagstadgade likabehandlingsarbetet (DO 2015, s.7). 

”Husmodellen” ger möjlighet att identifiera problem- och riskområden samt behov av förändring 

utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. De resultat som blir synliga kan sedan användas för att 

diskutera, problematisera samt analysera förskolan och öppna upp för formulering av fortsatta mål och 

åtgärder i likabehandlingsarbetet (DO 2015, s. 7-8).  

Genom att ta del av olika former av handledning kan personal verksamma inom förskolan få 

inspiration samt vägledning i hur de kan arbeta med ett likabehandlingsarbete där de även kan få 

information om hur de kan utforma en likabehandlingsplan för deras verksamhet. DO, BEO & 

Skolinspektionen (2009, s. 25) påvisar att en likabehandlingsplan behöver innehålla en uppfölning av 

tidigare år och dess åtgärder, ett tydligt mål för likabehandlingsarbetet, information om vilka åtgärder 

som behövs och ska påbörjas samt genomföras under det kommande året och hur förskolan ska arbeta 

för detta. Genom att fastställa rutiner gällande förskolans arbete så bör det finnas en tydlig 

ansvarsfördelning där det framgår vem som ansvarar för vad och detta för att personal ska ha kunskap 

om hur de bör agera vid dessa händelser (DO, BEO & Skolinspektionen 2009, s. 7). Det lyfts även 

fram att både barn och föräldrar ska vara medverkande och involveras i arbetet och hur detta 

genomförs ska vidare redogöras i likabehandlingsplanen (DO, BEO & Skolinspektionen 2009, s. 26). 

Det är av vikt att likabehandlingsplanen innehåller en röd tråd där vision, kartläggning, konkreta mål 
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och åtgärder, en uppföljning samt utvärdering ska ingå. Detta måste sedan kompletteras med de 

åtgärder som krävs för att uppfylla de krav som lagarna anger (DO, BEO & Skolinspektionen 2009, s. 

22-23). 

Skolverket (2009, s.11) lyfter fram i sin studie att grunderna till att det sker diskriminering, 

trakasserier samt kränkande behandling är på grund av de normer som existerar i förskolan. Dessa 

normer handlar om vad som uppfattas som normalt eller avvikande där händelser, uppföranden och 

utseenden kategoriseras som normala eller avvikande vilket producerar hierarkier i förskolan. Somliga 

normer är dominerande och sätter avtryck inom de sociala relationerna där exempelvis att vara 

heterosexuell är normerande.  

Det finns även föreställningar om flickor och pojkar, genusskillnader som normala där flickor och 

pojkar ses som olika och komplementära vilket är en norm som genomsyrar verksamheterna 

(Skolverket 2009, s. 11). Studien visar att diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

sällan sker av en enda anledning utan att det kan ske i en kombination av exempelvis kön och 

materiella resurser eller utseende fortsätter Skolverket. Vidare framgår det i studien att det råder en 

tveksamhet i förskolor och skolor gällande likabehandlingsplaner då detta är ytterligare en plan som 

personalen anser stjäl tid från samvaron tillsammans med barnen och på en av de studerade 

förskolorna visste personalen inte vad en likabehandlingsplan var (Skolverket 2009, s. 37). På en 

annan förskola hade personalen tenderat till att vid placering i barngrupper valt bort barn med 

utländska namn och barn i familjer som de hade lokal kännedom om. För att åtgärda detta infördes 

anonymiserade listor med de barn som skulle komma att skolas in på denna förskola. 

I skolverkets studie framgår det att barn i förskola ansåg att kroppstorlek var något de kände till som 

grund till diskriminering (Skolverket 2009, s. 73-77). Bland förskolebarn rör sig utseendenormerna om 

kroppsstorlek såsom att någon är för tjock. Barnen uppgav även att formen på näsan, bärande av 

glasögon eller fel hårfärg var diskrimineringsgrundande. Vidare framgår det av förskolebarnen i 

studien att det gällande ålder är betydelsefullt att ha lämnat blöjstadiet, tala rent samt att inte äta med 

händer är viktigt då det är positivt att framstå som äldre än vad man är och att betraktas som yngre 

upplevs kränkande. 

Det framgår även att förskolebarn tycker är det är acceptabelt att både pojkar och flickor 

experimenterar med sitt utseende med genuskodade klädesplagg i utklädningshörnan men att det till 

vardags inte är acceptabelt (Skolverket 2009, s. 60, 63). Vidare är fysiskt våld kopplat till pojkar i 

förskolan.  

Skolverket (2009, s. 81-84) menar att relationen mellan barn och förskollärare bygger på en 

maktrelation där personalen bestämmer över barnen och verksamheten. De intervjuade barnen i 

studien berättar bland annat om att de upplever det som kränkande att bli bestraffad genom att bli 

placerad på en stol för att tänka över det oönskade beteendet. Barnen menar att detta inte hjälper då det 

i regel är samma barn som får sitta på stolen och skämmas om och om igen. Barnen som intervjuats 

önskar att de kunde ta makten från förskollärarna och att göra detta genom att exempelvis smita från 

stolen när den vuxne inte ser för att vända maktrelationen till sin egen fördel (Skolverket 2009, s. 81-

84). 

Likt tidigare nämnts är normer grund till diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i 

förskola (Skolverket 2009, s.88) Förskolan är en central arena för barns socialisation in i olika 

normsystem kopplat till normalitet och avvikelse. Barn och vuxna befinner sig ständigt i 

normskapande aktiviteter där föreställningar om vad som är normalt brottas med varandra.  

Skolverket (2009, s. 98) menar att förskolan bör vara medvetet normkritiskt för att utmana 

överordnade sociala kategorier, reflektera över dessa och vem som ges makt, görs till subjekt och ges 
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tolkningsföreträde samt vem som görs till objekt för förändring. Förskollärarna behöver därmed se 

över de metoder de arbetar utifrån, vilka värderingar de har samt hur deras roll kan påverka 

upprätthållandet av dominerande normer. Därför kan det vara en god idé att tillsammans med barnen 

reflektera över de normer och värden som existerar i förskolan och med detta möjliggöra för 

förändring (Skolverket 2009, s. 98).  

Det är av stor vikt att barnen involveras i planarbetet under dess hela process, planering, kartläggning 

samt utvärdering då det är barnen som har bäst kännedom om var och när risken för diskriminering, 

kränkningar samt trakasserier är stor (Skolverket 2011, s. 26-27). Barnen känner till de platser och 

situationer där de upplevt kränkningar såsom exempelvis på förskolegården. En kartläggning av den 

fysiska miljön blir således även relevant för planarbetet likt som den sociala och pedagogiska.  

Förskollärarna behöver ta ansvar för den egna självvärderingen som bör handla om de normer som han 

eller hon är med om att skapa eller upprätthålla och som även kan hindra likabehandlingsarbetet. 

Normomvandlingen bör ske av de normer som är med och skapar underordning, exkludering och är 

förtryckande (Skolverket 2009, s. 99).  

För att ta ansvar för ett likabehandlingsarbete måste förskolorna arbeta aktivt för att förebygga och 

förhindra att barn utsätts för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och detta enligt 

diskrimineringslagen och skollagen (DO 2013, s. 10). Dessa lagar kommer nu att redogöras för 

närmare samt konventionen om barns rättigheter eftersom att likabehandlingsarbetet har som syfte att 

främja alla barns lika rättigheter såsom barnkonventionen förespråkar.  

Skollag 

Skollagen (SFS 2010:800) utfärdades 2010-06-23 och har reviderats fram till och med år 2015. 

Skollagen innehåller 29 kapitel som är till för samtliga skolformer men kapitel 1 till och med 9 är 

kapitel som förskolan främst har nytta för då dessa är gemensamma för samtliga verksamheter. I denna 

framgår att alla som arbetar med barn har anmälningsplikt och därmed skyldighet att anmäla om ett 

barn far illa enligt kapitel 29 paragraf 13 i Skollagen. De första nio kapitlen tar upp inledande 

bestämmelser, huvudmän och ansvarsfördelning, barns och elevers utveckling mot målen, kvalitet och 

inflytande, trygghet samt studiero.  

I ansvarsfördelningen i kap 2 paragraf 15 skrivs det fram att en legitimerad förskollärare har ansvar för 

den undervisning som han eller hon bedriver. Vidare tas även upp åtgärder mot kränkande behandling, 

skolplikt och rätt till utbildning. Kapitel 8 belyser förskolan specifikt med allmänna bestämmelser, 

bestämmelser om förskola med offentlig huvudman samt bestämmelser om fristående förskola. Dessa 

allmänna bestämmelser lyfter fram syftet med förskolan och vad denna ska bidra med. Det skrivs fram 

att förskolan ska utgå ifrån en helhetssyn av barnet och barnets behov samt att förskolan ska stimulera 

barns utveckling och lärande. Vidare ges i kapitlet även information om vilka barn som ska erbjudas 

förskola och hur många timmar de har rätt till att vistas i förskolans verksamhet. I kapitel 8 om 

förskolan framgår de olika ansvarsfördelningarna för denna verksamhet där det nämns att det är 

huvudmannens ansvar att se till så att det är tillräckligt stora barngrupper och att barnen erbjuds en 

god miljö. När det gäller förskollärares ansvar så skrivs det tydligt fram i paragraf 11 att förskolläraren 

har det övergripande ansvaret gällande samtal och utvecklingssamtal om barns utveckling och lärande 

samt att detta ska ske minst en gång per år. Slutligen belyser kapitel 9 förskoleklassen. 

Diskrimineringslag 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) utfördes 2008-06-05 och det har gjorts ändringar till och med år 

2014. Lagen består utav 6 kapitel som tar upp inledande bestämmelser, förbud mot diskriminering och 

repressalier, aktiva åtgärder, tillsyn, ersättning och ogiltighet, rättegången samt 
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övergångsbestämmelser. Denna lag existerar med syfte att motverka diskriminering för att främja alla 

människors lika rätt oavsett religion, etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning där dessa utgör diskrimineringsgrunderna i enlighet med Lag (2014:958). 

Diskrimineringslagen ger tydliga beskrivningar på vad som menas med exempelvis direkt 

diskriminering, kränkande behandling, indirekt diskriminering etc. Det finns ytterligare beskrivningar 

över hur man går tillväga gällande åtgärder. 

Diskrimineringslagen framhåller vad som menas med direkt diskriminering vilket innebär när en 

person missgynnas genom att bli behandlad på ett sämre sätt än en annan person behandlas i en 

liknande situation och detta om anledningen till missgynnandet kan kopplas till kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, religion, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning (SFS 2008:567). Vidare förklaras att indirekt diskriminering handlar om att en 

person missgynnas på grund av användandet av en särskild bestämmelse, ett förfaringssätt eller ett 

kriterium som ter sig neutral men som kan komma att missgynna den person som befinner sig inom 

någon av diskrimineringsgrunderna så länge inte denna bestämmelse, kriterium eller förfaringssättet 

har ett specifikt och motiverande syfte där de medel som används anses nödvändiga för att uppnå 

detta.  

Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i 

Diskrimineringslagen (DO 2014). Med detta menas att den person som är drabbad av en 

funktionsnedsättning kan missgynnas när åtgärder för tillgänglighet inte har gjorts för att möjliggöra 

för personen att komma i en jämförbar situation som de personer som inte är drabbade av 

funktionsnedsättning där dessa åtgärder är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag (SFS 2008:567). 

Åtgärderna ska utgå från ekonomiska och praktiska förutsättningar där varaktigheten och omfattningen 

av kontakten mellan den person som är i behov av tillgänglighet och verksamhetsutövaren är av stor 

vikt gällande den eventuella åtgärd som behövs göras.  

Trakasserier är ett uppträdande som på något vis kränker en person och där detta står i samband med 

någon av diskrimineringsgrunderna. Dessa kan även utgöras av sexuella trakasserier vilket är ett 

uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.  

Diskrimineringslagen förklarar för innebörden av de olika diskriminneringsgrunderna där det framgår 

att kön innebär att vara man eller kvinna, könsöverskridande identitet eller uttryck betyder att en 

person skapar sig själv som det kön denne vill tillhöra genom klädsel eller andra uttryck (SFS 

2008:567). Det tilläggs att den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av 

diskrimineringsgrunden kön.  

Vidare definieras etnisk tillhörighet när en person har ett annat etniskt ursprung, hudfärg eller annat 

förhållande. Funktionsnedsättning förklaras som något varaktigt gällande fysiska, begåvningsmässiga 

eller psykiska begränsningar exempelvis på grund av en skada eller sjukdom. Med sexuell läggning 

menas att en person är antingen heterosexuell, bisexuell eller homosexuell. Till sist förklaras ålder som 

den uppnådda levnadslängden (SFS 2008:567). 

Barnkonventionen 

Barnkonventionen blir en viktig del när man arbetar inom förskola då det är denna vi alltid ska ha med 

oss i arbetet med barn, det är barnets bästa som sätter grunden (Gustafsson 2011, s. 55). 

Barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter som den heter antogs av FN:s 

generalförsamling den 20 november år 1989 och syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att 

behandlas med respekt samt att få göra sin röst hörd (Barnombudsmannen 2015). Världens alla länder 

röstade för barnkonventionens antagande i FN:s generalförsamling år 1989 vilket är unikt och idag har 

nästan alla dessa länder ratificerat barnkonventionen vilket innebär att landet har bundit sig 
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folkrättsligt till att förverkliga den. Sverige gjorde detta redan år 1990 som ett av de första länderna. 

Denna konvention ger en definition av vilka rättigheter som bör gälla världens alla barn vilken ska 

gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion, etnicitet, funktionshinder eller andra särdrag 

(Barnombudsmannen 2015). Barnkonventionen preciserar att alla människor under arton år är barn 

och denna konvention handlar om barnets enskilda rättigheter där föräldrar och familjens ansvarsroll 

lyfts fram, i samband med detta har staten ett ansvar att genom detta ge barnet skydd från övergrepp, 

utnyttjande och annan vanvård.  

Innehållet i denna konvention utgörs av 54 artiklar där 41 av dessa benämns som sakartiklar och 

befäster barns rättigheter. Dessa ska läsas som en helhet och det går därmed inte att lyfta ur en 

sakartikel och läsa den skild från de andra eftersom att konventionen ska ses som hel och odelbar. De 

resterande artiklar handlar om hur staterna ska arbeta med konventionen (Barnombudsmannen 2015)  

Konventionen innehåller fyra huvudprinciper som ska styra tolkningen av konventionens övriga 

artiklar, vilka utgörs av artikel 2, 3, 6 samt 12. Artikel 2 handlar om att barns lika värde och rättigheter 

och att därmed ingen ska diskrimineras. Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i 

främsta rummet i alla åtgärder som gäller barn. Artikel 6 framhåller varje barns rätt till liv, överlevnad 

och utveckling. Denna lyfter inte endast fram barns fysiska hälsa utan även den andliga, moraliska, 

psykiska och sociala utvecklingen.  Slutligen handlar artikel 12 om barnets rätt att bilda och uttrycka 

sina åsikter samt få dessa bekräftade i alla frågor som berör honom eller henne. Detta förutsätter även 

att den som beaktar barnet även ska ta hänsyn till barnets ålder och mognad (Barnombudsmannen 

2015). 

De stater som ratificerat konventionen är skyldiga att göra sitt yttersta för att följa konventionens 

artiklar eftersom att då barnkonventionen är en del av den internationella folkrätten. Dock är det inte 

möjligt att stämma en stat för handlingar som inte överensstämmer med konventionen i internationell 

domstol. De enda sanktioner som kan tillämpas är kritik samt påtryckningar riktat mot det land som 

inte har handlat utifrån det som uttrycks i barnkonventionen vilket gör att konventionen är den enda av 

de internationella centrala konventionerna för mänskliga rättigheter som inte har en internationell 

klagomekanism (Barnombudsmannen 2015).  

Det finns en kommitté av oberoende experter som etablerats för var och en av FN:s sju centrala 

konventioner som har i uppdrag att övervaka att länderna respekterar rättigheterna i de konventioner 

som de ratificerat. Staters regeringar är skyldiga att med regelbundna intervaller på mellan två och fem 

år rapportera till denna kommitté om genomförandet av konventionsbestämmelserna på nationell nivå 

(Barnombudsmanen 2015).  

Genève har en FN-kommitté för barnets rättigheter som heter barnrättskommittén vilken övervakar 

efterlevnaden av barnkonventionen dit alla konventionsstater var femte år ska lämna en rapport. När 

Sverige lämnat in sin rapport hålls en offentlig utfrågning där representanter från Sveriges regering 

blir utfrågade gällande rapporten fortsätter Barnombudsmannen (2015). Efter detta lämnar 

barnrättskommittén slutsatser och rekommendationer med synpunkter på barnkonventionens 

genomförande samt vilka eventuella brister som finns och hur detta behöver åtgärdas. Riksdagen 

godkände den 1 december år 2010 en strategi för att stärka det enskilda barnets rättigheter i Sverige i 

samband med att regeringen lagt fram en proposition vid namn Strategi för att stärka barnets 

rättigheter (prop. 2009/10:232). Vidare tar även förskolans värdegrund sin utgångspunkt i 

barnkonventionen och denna utgör ett övergripande uppdrag som genomsyrar hela verksamheten 

(Skolverket 2013, s. 3-5).  
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Tidigare forskning 

Förskolans värdegrund bygger på demokratiska värderingar med betoning på mänskliga rättigheter 

och är på många sätt överensstämande med FN:s konvention om barnets rättigheter där båda dessa 

dokument lyfter fram barnets människovärde och rätt att förverkliga sig själv (Karlsson 2009, s. 18-

19). Subero, Vila och Esteban Guitart (2015, s. 13) lyfter i sin studie fram att skolan har blivit mer 

mångkulturell men att det trots detta sker en krock mellan kulturen i barnens hem och kulturen i 

skolan. Därmed är det aktuellt att även i förskolan arbeta med värden och demokratiska värderingar då 

de anses vara essentiella för det hållbara samhällets utveckling (Karlsson 2009, s. 18-19). Demokrati 

handlar om barns rätt till delaktighet där förskolan ska ge barnen möjlighet till kritiskt tänkande och 

handlingskompetens. Förskollärarens förhållningssätt och barnsyn blir därmed centralt att diskutera 

där barnperspektiv och barns perspektiv betyder olika sätt att se på barn och ger olika infallsvinklar 

och har därmed betydelse för hur barn bemöts (Karlsson 2009, s. 34). Förskolans läroplan är 

formulerad i överensstämmelse med FN:s konvention om barns rättigheter vilket betyder att begreppet 

barnperspektiv och barnets rättigheter är grundläggande för den. Med barnperspektiv menas barnets 

syn på sig själv och varandra, barnets syn på vuxna och det omgivande samhället samt hur vuxna och 

samhället ser på barnet. Dessa dimensioner utgör stor vikt i förståelsen av förskolans pedagogiska 

praktik vilka bildar ett institutionellt fält där förskolans miljö, material och förskollärarnas 

förhållningssätt i relation till barnen bildar ett pedagogiskt barnperspektiv som i verksamheten möter 

barnets syn på sig själv och varandra, på vuxna och på samhället och som också kan beskrivas som 

barnens ståndpunkter (Karlsson 2009, s. 34). Detta kan kopplas till Subero et al. (2015, s. 36) som 

framhåller att det nuvarande tillståndet av olika språk, identiteter, religioner och familjetraditioner 

kräver ett radikalt tänkande om hur detta ska hanteras på ett sätt som gör skola och förskola mer rättvis 

och likvärdig för alla barn. För att arbeta för detta hänvisar Subero et al. (2015, s. 36) vidare till 

Gustein (2003) som har utvecklat ett vägledande arbetssätt som innebär att arbeta för att barn ska 

utveckla nyfikenhet för deras livsvillkor, förståelse för sociala skillnader samt uppmuntra till att skapa 

positiva sociala och kulturella identiteter genom att identifiera barns språk och bakgrunder.  

Barn och familj i det svenska välfärdssamhället 

Barn och familj har enda sedan uppbyggnaden av det svenska välfärdsamhället under 1930-talet varit 

fokuserat. Detta innebär att Sverige långt innan de flesta andra länder har haft lagstiftning som går ut 

på att främja barns säkerhet, skydda barns hälsa och förhindra utnyttjande av arbetskraft (Kärrby 2001, 

s. 81). Enligt en rapport utförd på uppdrag av OECD av fem experter från USA, Italien, Frankrike, 

Danmark och Storbritannien präglas svensk barnomsorg av de demokratiska ideal som ligger till grund 

för den svenska välfärdsstaten. I rapporten fann man inom förskoleverksamheten pålitlighet mot 

sociala värden såsom solidaritet och ansvar, gemenskap, respekt för barnet, individuell frihet samt 

integritet. Dock finns det en motbild mot detta då det enligt FN:s barnkonvention finns rättigheter för 

barn som samhället inte lever upp till då många barn utsätts för kränkande behandling och våld, inte 

bara av andra barn utan även av vuxna (Kärrby 2001, s.81). Detta kan sättas i samband med att 

barngrupperna i förskolan har blivit större där det på varje avdelning är vanligt att arton till tjugo barn 

vistas och detta med oförändrat antal förskollärare och barnskötare och således är personaltätheten låg 

(Kärrby 2001, s. 82-83). 
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Kvalitet i förskolan 

Det är i förskolans gemenskap som barn lär sig att bli en del av gruppen, gemenskapen, kollektivet och 

vår kultur (Kärrby 2001, s. 86). I lek och samspel med andra barn och med de vuxna lär barnet 

grundläggande demokratiska värderingar, normer och attityder där även förskollärarnas 

förhållningssätt medverkar till att visa barn vad rättvisa innebär vilket är en viktig uppgift för 

förskolan. Förskollärarens förhållningssätt i det praktiska arbetet kan kopplas till FN:s barnkonvention 

där det fastställs att alla barn bör ha rätt till inflytande och möjlighet till att påverka den egna 

situationen. En god förskolemiljö karaktäriseras av att barn har rätt till att inte bli utsatta för sexuella 

övergrepp, våld och kränkande behandling vilket är universella krav och kvalitetskriterier (Kärrby 

2001, s. 86).  

Barns rätt till hög kvalitet i förskolan är inte endast beroende av att vissa grundläggande värderingar 

fastställs i officiella dokument såsom förskolans läroplan eller FN:s barnkonvention utan framförallt 

av hur dessa tillämpas i praktiken framhåller Kärrby (2001, s. 89, 91). Rönnerman och Olin (2013, s. 

179) förklarar att ledarskapet för kvalitetsarbetet sker på tre nivåer vilka är förvaltningsnivå genom 

kvalitetssamordnare, på förskolenivå genom förskolechefer samt på verksamhetsnivå genom 

förskollärare. Kvalitetsarbete och ledarskap lyfts även i Skollagen (SFS 2010) samt i den reviderade 

läroplanen där förskollärare och förskolechefer sägs bära på det främsta ansvaret för kvalitetsarbetet. 

Insulander och Svärdemo Åberg (2014, s. 2) skriver att läroplansmålen anger riktningen för den 

svenska förskolans arbete och ett tydligt ansvar för ett kontinuerligt kvalitetsarbete med uppföljning, 

utvärdering och utveckling åläggs förskolläraren. Eriksson (2014, s. 11) menar i sin studie att det är 

förskolläraren som har den kunskap som krävs för att kunna tolka, driva och omsätta läroplansmålen i 

en pedagogisk praktik. Förskolläraren har således det huvudsakliga ansvaret för det praktiska arbetet 

med barnen i verksamheten där barn utvecklar känsla för rättvisa när de får tillfälle att diskutera och 

försöka komma fram till egna lösningar på egen hand eller med hjälp av förskollärare (Kärrby 2001, s. 

89-91). De värderingar och förhållningssätt som förskolläraren har är betydelsefulla för den 

grundläggande kvalitén i förskolans arbete. Detta på grund av att barn lär sig att förstå principer för 

rättvisa i känslan av att både själv och tillsammans med andra bli behandlad rättvist.   

En arena för möten 

Förskolan är en social arena för möten mellan barn och vuxna som genomsyras av kommunikation och 

samspel. Denna arena är sammanlänkad med samhälleliga, vetenskapliga och andra normer som talar 

om för förskollärare, barn och föräldrar hur de bör agera i olika situationer och således är förskolan en 

plats där många ambitioner och mål ska realiseras (Halldén 2007, s. 100-103). Förskolan har ett viktigt 

ansvar i att möta barns föräldrar i den dagliga verksamheten vilket kan förstås som ett möte mellan 

professionell och medborgare och därmed är förskolläraren en person med makt och föräldern en 

person som är i behov av hjälp där det sker en överföring av ansvar för barnet från förälder till 

förskollärare (Halldén 2007, s 100-103). Hallen utgör en central plats för mötet mellan förskollärare 

och förälder eftersom att det är där hämtning och lämning av barnet sker och är således en plats för 

överlämnande av information, instruktioner, normer och för skapandet av relationer (Halldén 2007, s. 

100-103). Detta möte påbörjas redan då barnet skolas in på förskolan där föräldrar möter institutionens 

representanter i syfte att skapa relationer mellan hem och förskola och det är där föräldrarna får ta del 

av de ramar och normer som gäller i verksamheten (Simonsson & Markström 2013, s. 1). Simonsson 

och Markströms studie visar att föräldrars delaktighet ses som en viktig förutsättning för 

förskollärarnas arbete (Simonsson & Markström 2013, s. 8, 14). De påvisar vidare med hänvisning till 
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Granbom (2012) och Vourinen (2010) att ett arbete för barnens bästa förutsätter att samtliga aktörer 

och därmed föräldrar och förskollärare är kompetenta i sina roller. Detta kräver ett utbyte mellan 

förskolläraren och förälder då de har olika bilder av barnet eftersom förskolläraren ser barnet i en 

social situation medan föräldern har kännedom om sitt barns privata förhållanden med dess bakgrund 

och historia (Asp Onsjö 2012, s. 71-73). Att förskollärarna lyssnar på både barn och föräldrar samt tar 

deras ord på allvar kan man tolka deras förhållningssätt till en dialogpedagogik, detta nämner Dolk 

(2013, s. 21) innebär en ömsesidig relation. Denna pedagogik tillkom under barnstugeutredningen och 

kan ses som en diskursiv praktik, en pedagogik som redan är etablerad vilket många förskolor verkar 

hänvisa till i deras förhållningssätt gentemot både barn och föräldrar. Genom att fråga föräldrar och 

barn får förskollärarna klarhet i deras perspektiv och de kan få syn på verksamheten genom deras 

ögon, på så vis förhåller sig förskollärarna till barns och föräldrars perspektiv (Gustafsson 2011, s. 45). 

Relationen mellan förskola och familj 

Ett arbete för barnets bästa kan möjliggöras genom att anamma deltagardemokrati i förskolan vilket 

Carlsson och Nilholm (2004, s. 84-91) lyfter fram. Detta innebär att alla som påverkas av ett beslut ska 

ha möjlighet att delta i förarbetet och få ha synpunkter vilket öppnar upp för nya former för deltagande 

på lokal nivå. Dock är det så att när det gäller synen på individen anses idealt att människor är fria och 

jämlika men det förfaller sig inte så i praktiken då sociala och andra skillnader slår igenom och ger 

olika möjligheter till deltagande. Det blir därmed viktigt att finna en balans för förskolläraren gällande 

dennes ledarskap, ansvar och engagemang för att förverkliga förskolan som demokratisk arena 

fortsätter Carlsson och Nilholm. Barn behöver för att ha möjlighet att utöva sin rätt till delaktighet 

information och kunskap om de egna rättigheterna vilket ligger i förskollärarens ansvar att tillgodose 

(Bruno 2011, s. 76-77, 82).  

Förskolan som verksamhet och arbetsplats för de personer som arbetar inom den kräver idag en 

planering och dokumentation över arbetet där den information som tidigare överfördes muntligen idag 

i större utsträckning överförs genom olika former av dokument (Asp Onsjö 2012, s. 71-73). Dagens 

barn blir granskade och kontrollerade genom dokumentation med syfte att utgöra underlag för 

exempelvis utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner. Detta kan tolkas såsom att det 

handlar om ett ojämlikt förhållande mellan förskola och hem där dokumentationen blir maktens språk 

och där förskolans tolkningsföreträde dominerar i dialogen dem emellan. Intentionen om ökat 

inflytande blir synligt genom att föräldrar ska ges möjligheter att delta vid olika samtal i förskolan som 

exempelvis utvecklingssamtal och samtal i samband med utarbetande av planer. Dessa planer uttrycks 

i det skrivna ordet vilket skiljer sig från det talade ordet då det skrivna tenderar att bli bestående samt 

att det som uttrycks i skrift oftast är mer noggrant uttryckt (Asp Onsjö 2012, s. 75). Detta innebär att 

föräldrars möjlighet till motstånd mot förskolans beskrivningar i realiteten är starkt begränsade där 

makten över dokumentationen ligger förankrad i förskollärarens och övrig personals händer där de 

institutionella intressena utgör tyngdpunkten (Asp Onsjö 2012, s. 85-86). Den ökade 

dokumentationskulturen kan därför förstås ha stärkt de professionellas inflytande i relation till 

föräldrar genom att den skapar en sanning om barnen. Dokumentation används som redskap för att 

göra handlingar, utsagor och dagliga aktiviteter synliga vilket leder till frågor om maktpositioner, att 

betrakta respektive bli betraktad menar Vallberg Roth och Månsson (2006, s. 37, 42) med hänvisning 

till Lindgren och Sparrman (2003) där den som blir betraktad intar en svagare position och det är 

andra som innehar definitionsmakten.  
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Ansvar och ansvarstagande i förskolan 

I den svenska förskolan har det på senare tid skett betydande förändringar då det gäller 

ansvarsfördelningen bland de anställda när det gäller olika arbetsuppgifter exempelvis arbetslagets 

ansvar kontra enskilda yrkesutövare (Simonsson & Markström 2013, s. 2). Simonsson och Markström 

(2013, s. 14) med referens till Berntsson (1999) skriver om att specifikt styra förskollärarnas 

arbetsuppgifter i förskolan och som yrkesgrupp tilldela dem ett specifikt ansvar kan ses som ett led i 

att höja förskolläraryrkets professionella status och markera yrkets kunskapsmonopol. Detta kan 

kopplas till Eriksson (2014, s. 3) som skriver om ett forskningsresultat med hänvisning till Aasen 

(2009), Hackman (2007) och O´Sullivan (2009) där det framgår att ett effektivt arbete i arbetslag 

kräver att allas kompetens utnyttjas och tas tillvara. Eriksson (2014, s. 4) med referens till Johansson 

(1998) & Söderström (2006) lyfter fram att ansvar har betraktats i termer av skyldigheter och 

rättigheter samt att ta ansvar för sig själv och andra samt ett medvetet förhållningssätt eller ett 

moraliskt handlande. Vidare framhålls att förutsättningarna för och förmågan till ansvarstagande har 

setts som skapad i dialog med omgivningen. Sättet att organisera ansvarsfördelning och arbete tar sin 

utgångspunkt i förskollärarens uppdrag och ansvar såsom det uttrycks i skollag och läroplan men 

samtidigt i ett sätt att se på ansvar och möjligheter till ansvarstagande grundat i ett medvetet 

förhållningssätt (Eriksson 2014, s. 7). I Erikssons (2014, s. 10) intervjustudie framgår det att 

förskollärare upplever att de som arbetslag erhåller de riktlinjer för hur ansvar och arbetsuppgifter ska 

tolkas och fördelas.  

Vidare menar Insulander och Svärdemo Åberg (2014, s. 2) att de mål som finns i förskolans läroplan 

anger den riktning förskolan ska ta gällande arbetet i förskolan där ett tydligt ansvar är av vikt för det 

kontinuerliga kvalitetsarbetet. I kvalitetsarbetet åläggs förskolläraren ett ansvar gällande uppfölning, 

utvärdering och utveckling. I det systematiska kvalitetsarbetet kommer det till uttryck att det råder 

komplexa och även motstridiga förhållningssätt till förskolans pedagogiska uppdrag (Insulander & 

Svärdemo Åberg 2014, s. 13). För att kunna förstå vad som bör göras för att utveckla verksamheten 

måste förskollärare dra lärdom av det som barnen varit med om. Ett sätt att möta ett sådant krav kan 

vara att identifiera problem och avgränsade mål som ledning för arbetet och att skapa större variationer 

i underlaget för reflektion (Insulander & Svärdemo Åberg 2014, s. 15). 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att beskriva och analysera förskolans ansvar för att främja likabehandling och 

motverka diskriminering och annan kränkande behandling i relation till Skollag (SFS 2010:800) och 

Diskrimineringslag (SFS 2008:567). 

De frågeställningar vi har är: 

 Hur talas det om ansvar i förskolans likabehandlingsplaner?  

 Vilka ansvarssubjekt skapas genom detta tal och hur kan dessa beskrivas? 

 Vilka länkar mellan diskursiv och social praktik kan synliggöras i likabehandlingsplaner?  



11 

 

Teori och metod 

Diskursanalys 

Diskursanalys hjälper oss att förstå språkets roll i hur vi skapar vår verklighet (Bolander & Fejes 2014, 

s. 90). Diskursanalys är en analysmetod vilken möjliggör för att dekonstruera texter för att visa hur 

dessa både inkluderar och exkluderar ofta utan att vi är medvetna om detta. Denna metodansats lämpar 

sig väl att använda när intresset ligger i att studera vilka sanningar som skapas om vad som är normalt 

och därmed även vad som är onormalt eller om vad som tas för givet respektive vad som osynliggörs 

genom de sätt som olika företeelser beskrivs i texter och tal. Denna metod hjälper oss att se hur 

språket skapar oss själva och andra genom det som sägs och det som är skrivet. Detta då språket 

skapar bilder av en verklighet, genom att tala om hur saker är och vad som behövs utesluts annat och 

därmed är verkligheten alltid under tillblivelse genom vårt språk (Bolander & Fejes 2014, s. 90). Detta 

intresse för språkets skapande roll växte fram med stor kraft inom forskningsvärlden med den 

språkliga vändningen under 1900-talet (Bolander & Fejes 2014, s. 91-92). Denna lyfte fram att det vi 

ser som sant är en språklig konstruktion som ständigt förändras. Vidare kan därmed diskursanalys som 

metod användas för att denna synliggör språkets formgivande och skapande kraft och är därför ett 

instrument för att destabilisera det vi tar för givet i våra liv (Bolander & Fejes 2014, s. 92-93). Diskurs 

som begrepp kan förstås förklara ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, eller ett utsnitt av den.  

Diskursanalys är ett brett fält som inrymmer flera användningsområden då den bär på många 

diskurstraditioner med olika angreppsfält. Forskaren väljer utifrån kunskapsintresse att förhålla sig till 

någon av dessa som utgångspunkt vilket exempelvis skulle kunna vara de stora diskurserna, Foucault 

(1993) var exempelvis intresserad av diskursernas uppbyggnad och vad som inneslöts och uteslöts i 

dem (Bolander & Fejes 2014, s. 92-93). I diskursanalysen synliggörs det hur diskursen byggs upp, vad 

diskursen gör samt vilka följder användandet av diskursen får.  

Diskursanalys kan därmed användas inom flera områden men kan inte sättas in i vilken teoretisk ram 

som helst då detta inte endast är en analysmetod utan en teoretisk och metodologisk helhet (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 10). Denna helhet innehåller filosofiska premisser angående språkets roll 

i den sociala konstruktionen av världen, teoretiska modeller och metodologiska riktlinjer för att gripa 

an till ett forskningsområde. Vidare innehåller denna även specifika tekniker för språkanalys och 

således är teori och metod sammanlänkade i diskursanalys. 

De diskursanalytiska angreppssätten bygger på strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi 

som hävdar att subjektets tillträde till världen alltid går genom språket (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s. 15). Subjektet skapar med hjälp av språket olika representationer av sin verklighet där dessa 

aldrig endast är speglingar av något redan existerande utan istället bidrar dessa till att skapa denna. 

Med detta menas inte att verkligheten inte finns utan betydelser och representationer är verkliga i sig 

själva likt den fysiska världen men får endast mening genom diskurser.  

Med detta kan således en situation som flera människor tar del av, till exempel en av förskolans 

rutinmässiga moment såsom utelek på gården tillskrivas mening utifrån många olika perspektiv eller 

diskurser av de medverkande som även dessa kan kombineras på olika sätt. De olika diskurserna 

erbjuder sedan olika möjliga handlingar som relevanta i situationen och därmed får den diskursiva 

företeelsen sociala konsekvenser. Språket kan förstås som en motor som konstituerar den sociala 
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världen med dess sociala identiteter och sociala relationer menar Winther Jørgensen och Phillips 

(2000, s. 16).  

Förändring i diskurser är därmed ett av de sätt på vilka det sociala förändras då det sker en strid på den 

diskursiva nivån som bidrar till att både förändra och reproducera den sociala verkligheten (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 19-20). En av diskursanalysens mest framstående personer är Michel 

Foucault som utvecklade teori och begrepp som de flesta diskursanalytiska angreppssätt har sina rötter 

i. Dessa följer Foucaults uppfattning att diskurser är något förhållandevis regelbundet som sätter 

gränser för vad som ger mening och att sanning är något som skapas diskursivt. Vidare menade 

Foucault att makt är produktivt eftersom att makt konstituerar diskurser, kunskap och subjektiviteter. 

Genom makt skapas den sociala omvärlden, objekt skiljs åt och får karaktäristiska relationer till 

varandra där makt alltid är förbunden med kunskap eftersom att dessa förutsätter varandra. Makt är det 

som skapar vår sociala omvärld och det som gör att omvärlden ser ut och kan omnämnas på särskilda 

sätt medan andra möjliga sätt utesluts och därmed är makt både produktiv och begränsande fortsätter 

Winther Jørgensen och Phillips. Foucaults sammankoppling av makt och kunskap får den 

konsekvensen att makt blir förbundet med diskurs då diskurser bidrar till att skapa subjekt och de 

objekt subjektet kan veta något om. Detta får konsekvenser för Foucaults syn på sanning då han 

menade att det aldrig går att tala från en position utanför diskurserna och därmed finns ingen väg 

utanför representationen (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 20-21). Vidare såg Foucault inte 

subjektet som sin egen grund utan decentrerat och därmed någon som skapas i diskurser. Detta sätt att 

tänka kring subjekt och intresset för att sätta konstitutionen av subjekt i fokus för analys dominerar 

inom diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 23-24). Tre möjliga angreppssätt som 

relaterar till detta är Laclau och Mouffes diskursteori som följer Foucault och betraktar individen som 

determinerad av strukturerna medan kritisk diskursanalys och diskurspsykologi betonar att människor 

använder diskurserna som resurser där de skapar nya sammansättningar av ord.   

Kritisk diskursanalys 

Vi kommer fortsättningsvis använda oss av kritisk diskursanalys som angreppssätt eftersom att vi har 

valt att analysera förskollärares ansvar för att främja likabehandling och motverka diskriminering och 

annan kränkande behandling genom att utifrån denna teori- och metodansats läsa och analysera femton 

likabehandlingsplaner från olika förskolor i Sverige. Genom kritisk diskursanalys får vi syn på 

diskurser gällande ansvar vilka kan synliggöras i likabehandlingsplanerna och möjliggör därmed en 

närmare läsning av texterna (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 66-67). Varje enskild förskola 

utformar sin egen likabehandlingsplan utifrån skollag (SFS 2010:800) och diskrimineringslag (SFS 

2008:567) vilket gör att det blir en variation mellan de femton likabehandlingsplaner som blir 

intressant att belysa med denna teori- och metodansats.  

Den kritiska diskursanalysen vilar på Faircloughs tankar som betonar att diskursen bidrar till att skapa 

den sociala världen men där diskursen är en av flera aspekter i varje social praktik (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000, s. 13). Den kritiska diskursanalysen riktar blicken på förändring där konkret 

språkbruk alltid hänvisar bakåt till tidigare diskursiva struktureringar och således bygger subjektet 

alltid vidare på betydelser som redan är etablerade. Detta fokuserar Fairclough genom att se på 

intertextualitet och med detta menas att en text bygger på element och diskurser från andra texter. 

Genom att sammanfoga element från olika diskurser kan det konkreta språkbruket förändra de 

enskilda diskurserna och därigenom även den sociala och kulturella omvärlden. Genom att fokusera 

intertextualitet möjliggörs ett betraktande av både reproduktionen av diskurser där nya element införs 

och förändringen av diskurser genom nya sammansättningar. Begreppet diskurs används inom den 
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kritiska diskursanalysen på två olika sätt där det ena sättet förklarar diskurs som språkbruk och därmed 

en social praktik som är både konstituerad och konstituerande. Den andra definitionen av begreppet 

belyser sättet att tala som betydelsebärande för ett bestämt perspektiv och därmed en bestämd diskurs 

som skiljer sig från andra diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 72). 

Genom denna teori- och metodansats synliggörs diskursen om ansvar med dess inre och yttre 

relationer samt hur denna diskurs tar sig i uttryck i förskolornas likabehandlingsplaner (jfr Fairclough 

2010, s. 3). Förskolan ingår i många sociala sammanhang eftersom att både barn, förskollärare och 

föräldrar vistas där och därför blir den kritiska diskursanalysen användbar då den undersöker 

relationerna mellan den diskursiva praktiken och den sociala världen. Producerandet och 

konsumerandet av texter i den diskursiva praktiken och i detta fall förskolans likabehandlingsplaner 

kan förstås som en betydelsefull form av social praktik som bidrar till att skapa den sociala världen 

vilken består av sociala identiteter och relationer (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 67).  

Syftet med den kritiska diskursanalysen är att på ett systematiskt sätt ta reda på de ogenomskinliga 

orsaksförhållandena. Detta innebär förhållanden mellan dels de diskursiva praktikerna, dess händelser, 

texter samt sociala och kulturella strukturer. Det innefattar även relationer och processer samt hur 

sådana praktiker, texter och händelser bildas ideologiskt av maktrelationer i kampen om makt. Således 

vill denna teori- och metodansats visa på hur dessa relationer mellan diskurs och samhälle själv är en 

faktor som säkrar makt (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 69). Den kritiska diskursanalysen är 

kritisk i den mening att den har i uppgift att klarlägga den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet 

av den sociala världen med dess sociala relationer som innebär ojämlika maktförhållanden med syfte 

att bidra till en social förändring mot mer jämlika maktförhållanden.  

Vidare är det i diskursanalys endast diskursen som blir föremål för analys och därför är användandet 

av kritisk diskursanalys relevant för oss då den möjliggör ett analyserande av ytterligare faktorer 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 28). Likabehandlingsplanerna utgör den diskursiva praktiken 

och Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 67) förklarar att denna praktik kan vara textproduktions 

och textkonsumtionsprocesser och att det är genom detta som förändring äger rum.  

De femton förskolor som fokuseras i den här uppsatsen utvärderar sina planer årligen och strävar hela 

tiden efter förbättring för att förebygga diskriminering och kränkande behandling. Detta kan kopplas 

till (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 78) som med referens till Fairclough uttrycker att 

möjligheterna till förändring begränsas av maktrelationer som sätter olika ramar vilket kan relateras till 

likabehandlingsplanerna då det finns ramar för hur en likabehandlingsplan bör se ut och följas. Detta 

kan vidare sättas i förbindelse med begreppet intertextualitet som innebär både stabilitet, instabilitet, 

kontinuitet och förändring.  

Denna teori- och metodansats bidrar till att få syn på positiva aspekter men kan samtidigt bidra till att 

synliggöra ojämlika maktförhållanden som skapats via framskrivandet av likabehandlingsplaner som 

på det viset också kan ge en lärdom och ett bidrag till en förbättring i förskolan vilket Winther 

Jørgensen och Phillips (2000, s. 69) benämner som ideologiska effekter.  

Begreppet intertextuell kedja kan sättas i relation till att förskolorna använder sig utav likadana 

riktlinjer i utformandet av likabehandlingsplanerna men där det trots detta råder variation i dem vilket 

kan bero på att skriften konsumeras och tolkas på olika sätt beroende på vilket språkbruk som är 

förbundet med den enskilda förskolan (jfr Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 73, 85) 

Utifrån den kritiska diskursanalysen kan man förstå likabehandlingsplanen som ett slags språk och en 

form av handling då den på något sätt påverkar förskolan då personal gör handlingar utifrån plan och 
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värdegrund (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 68). I likabehandlingsplanerna tilldelas 

förskollärare respektive förskolechef olika ansvarsområden i likabehandlingsarbetet där de bör arbeta 

efter det ansvar som tilldelats dem. Denna kritiska diskursanalys synliggör vilken roll 

likabehandlingsplanen spelar i förskolan och vilken påverkan den har för ojämlika maktförhållanden 

för att i sin tur kunna göra en förändring mot det mer jämlika (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 

69-70). 

I många planer ger förskolorna konkreta beskrivningar över hur de arbetar för att förebygga 

diskriminering och kränkande behandling. Genom användandet av kritisk diskursanalys kartläggs 

förbindelserna mellan språkbruk såsom ansvarsfördelning till social praktik. Därmed synliggörs på 

vilket sätt ansvaret skrivs fram och utförs i förskolans vardag då detta utförande formas av förhållandet 

till likabehandlingsplanen (Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 76). 

Empiriskt material 

När vi bestämt oss för att analysera likabehandlingsplaner gjorde vi olika val när vi sökte efter dessa 

på Internet. Vi bestämde oss för att utgå ifrån de mest aktuella likabehandlingsplaner vi kunde hitta 

där samtliga är från år 2013 fram till idag. Vidare valde vi även att försöka finna ett varierat material 

för att möjliggöras en mer intressant jämförelse mellan dessa. Denna variation var bland annat att vi 

valde förskolor från olika kommuner i Sverige samt att vi tittade efter likabehandlingsplaner som 

skilde sig åt innehållsligt gällande utseende och formuleringar.  

I dessa femton likabehandlingsplaner valde vi även att utifrån vårt valda syfte och frågeställningar 

göra olika läsningar av planerna där vi läste dem utifrån olika teman för att på så vis få svar på våra 

frågeställningar.  

Tabell 

Denna tabell redogör för de femton likabehandlingsplaner vi har tagit del av i denna uppsats. Vi har 

valt att namnge de olika förskolorna som står bakom likabehandlingsplanerna med bokstäver i 

alfabetisk ordning. I denna framgår det vilket år planen syftar till att gälla samt vilken ort förskolan 

ligger i.  

Likabehandlingsplan År Ort

Likabehandlingsplan  A 2013-2014 Stockholms Stad

Likabehandlingsplan  B 2013-2014 Härryda Kommun

Likabehandlingsplan  C 2013-2014 Örnsköldsviks Kommun

Likabehandlingsplan  D 2013-2014 Skurups Kommun

Likabehandlingsplan  E 2014-2015 Karlskrona Kommun

Likabehandlingsplan  F 2013-2014 Borlänge Kommun

Likabehandlingsplan  G 2013-2014 Karlshamns Kommun

Likabehandlingsplan  H 2013-2014 Norrköpings Kommun

Likabehandlingsplan  I 2013-2014 Nacka Kommun

Likabehandlingsplan  J 2013-2014 Norrköpings Kommun

Likabehandlingsplan  K 2014-2015 Hultsfreds Kommun

Likabehandlingsplan  L 2014-2015 Göteborg Stad

Likabehandlingsplan  M 2014-2015 Gotlands Kommun

Likabehandlingsplan  N 2014-2015 Haninge Kommun

Likabehandlingsplan  O 2014-2015 Stockholms Stad  
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Databearbetning och analysmetod 

Vi startade vårt arbete med att välja fokusområdet förskolors likabehandlingsplaner. Vi sökte på 

Internet för att finna olika likabehandlingsplaner och där vi sedan gjorde ett urval av femton stycken 

ifrån det senaste två åren och ifrån olika kommuner eller stadsdelar i Sverige.  

När vi läste likabehandlingsplanerna första gången var det för att skapa en förståelse för hur materialet 

såg ut och var upplagt för att på så vis få syn på vilka frågeställningar som kunde bli möjliga att få 

svar på. Vi kunde i denna läsning se ett gemensamt mönster i likabehandlingsplanerna och vi valde 

utifrån detta att fokusera på begreppet ansvar. 

När vi kommit fram till ett gemensamt fokus blev det lättare att göra olika läsningar av 

likabehandlingsplanerna vilka blev teman som vi valde utifrån begreppet ansvar såsom 

förskolechefens ansvar, förskollärarens ansvar för det egna förhållningssättet och i relation till 

föräldrar. Med dessa teman gjorde vi jämförelser för att påvisa skillnader och likheter.  

Under vårt sökande efter likabehandlingsplaner fick vi upp ögonen för flertalet dokument som vi inte 

har tagit del av tidigare såsom de vägledande dokument som DO och Skolverket upprättat samt 

Barnkonvention och lagar vilka vi kom att se präglade de likabehandlingsplaner vi analyserade. Vi 

kunde även när vi läste tidigare forskning få mer kunskap över aktuella aspekter som rör 

likabehandlingsarbetet där vi läste om ansvar, förhållningssätt, barnsyn, föräldrasamverkan, 

dokumentation och samspel. Med dessa dokument, forskning och vårt eget resultat tillsammans med 

vald teori- och metodansats kunde vi få en bra översikt gällande ansvar i likabehandlingsarbetet samt 

hur ansvarssubjekt samt ansvarsfördelningar och arbetssätt skapas och tas form i förskolan och det 

praktiska arbetet. Utifrån detta valde vi att analysera vårt resultat med de teoretiska begrepp vi valde 

utifrån den kritiska diskursanalysen, vilka var: Den intertextuella kedjan, social och diskursiv praktik 

samt maktförhållanden. Tillsammans med vald teori och begrepp fick vi en förståelse för hur 

likabehandlingsplaner skapas och byggs upp. 

Vi startade vår process med att göra noggranna analyser och läsningar av likabehandlingsplanerna 

innan vi skaffade oss en bättre inblick i den kritiska diskursanalysen. Detta upplevde vi som en fördel 

då vi kunde förstå teorin bättre och kunde koppla den till vårt arbete. Genom att vi valde teori i 

efterhand utifrån det material som vi redan hade påbörjat en process kring gav detta oss en bättre 

förståelse för begreppens innebörder. Vi kunde på så vis relatera begreppen till vårt funna material. 

Genom att vi valde att analysera material utifrån teman blev det till hjälp när vi sökte efter tidigare 

forskning. På så vis kunde vi fokusera på att hitta material som relaterade till det vi ville ta reda på och 

detta gjorde det lättare för oss att bestämma vilket material som var värt att behålla och bearbeta. Detta 

möjliggjorde att vi kunde sortera allt det material som vi använt under processens gång för att skapa en 

överblick och en helhetsbild över vad som skulle komma att bli användbart.  

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Med varsin dator har vi kunnat göra ett effektivt arbete när vi suttit tillsammans, vilket vi har gjort 

dagligen och flera timmar varje gång. När vi hade valt område samt teori och metod kunde vi göra upp 

en plan över hur vi kunde arbeta effektivt. 

När vi sökte efter tidigare forskning satt vi tillsammans med varsin dator och kunde på så vis 

tillsammans pröva olika sökord för att sedan när var och en av oss hittat material som vi upplevde 

relevant dela upp detta mellan oss. Vi läste materialet och antecknade det vi fann intressant och delgav 

varandra våra tankar om det och på så sätt tog vi båda del av allt material och kunde därmed se hur 
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våra respektive material kunde komplettera varandra och vad vi behövde mer av. Vi sökte båda två 

efter förskolors likabehandlingsplaner som vi hittade på förskolors hemsidor och sparade dem som vi 

upplevde som intressanta och jämförbara. Madeleine läste de hon hade sparat och likaså Camilla för 

att på så sätt få en övergripande bild av innehållet i dessa. Vi kom tillsammans med vår handledare 

fram till att vi skulle analysera femton stycken likabehandlingsplaner som vi sedan tillsammans valde 

ut som fokus för vårt arbete.  

I början av processen läste vi likabehandlingsplanerna utan specifikt fokus då vi ännu inte hade 

bestämt vad vårt syfte och frågeställningar skulle vara. Genom att läsa dem med öppna ögon kunde vi 

tillsammans få syn på vad som kunde komma att bli intressant att fokusera och på så vis växte vårt 

syfte fram. Vi valde att fokusera på ansvar och läste planerna igen utifrån teman rörande detta. Det 

gjorde vi genom göra olika läsningar utifrån valda teman där exempelvis Madeleine läste om 

förskolechefens respektive förskollärarens ansvar och markerade sådant som var relevant och Camilla 

läste med fokus på förhållningssätt och barnsyn och vilket ansvar detta medför. Tillsammans gjorde vi 

sedan olika jämförelser om vilka likheter och skillnader som fanns kring dessa teman i 

likabehandlingsplanerna och på så sätt tog vi del av varandras tankar. 

Vi delade upp läsningen av våra metod- och teoriböcker där vi läste en bok var samt delade det som 

skulle skrivas om dessa. Vid varje uppdelning har vi även kommit med synpunkter och lagt till det vi 

tyckt har saknats. Likaså när det gäller bakgrunden där vi tog ett dokument var att skriva om där 

exempelvis Madeleine skrev om skollagen och Camilla om diskrimineringslagen. Vi har hela tiden 

låtit varandra inflika och omforma den andres skrivning genom att på så vis kunna göra tillägg om 

något har saknats eller behövts förtydligas.  

Vid tillfället då vi påbörjade avsnittet om tidigare forskning gick uppdelningen väldigt smidigt till då 

vi hade många anteckningar nedskrivna från vårt sökande. I början av processen visste vi ännu inte 

helt säkert hur materialet skulle användas men när vi väl skrev avsnittet om tidigare forskning hade vi 

redan skrivit resultat och analys vilket underlättade. Vi kunde snabbt se vad som blev intressant att 

belysa och vad som var relevant för vår studie. Detta avsnitt skrev vi genom att först dela upp 

anteckningarna vi fört när vi tidigare hade läst materialet om tidigare forskning. Utifrån detta tog var 

och en av oss ut relevanta aspekter och skrev i ett varsitt dokument om detta, text för text. När detta 

var gjort kunde vi tillsammans skapa en översikt över materialet och vad vi hade att gå på och vilka 

referenser som skulle fungera ihop med varandra i avsnittet.  

När vi skrev vårt resultat gjorde vi en gemensam skrivning om förskolechefens ansvar då det inte 

skrevs så utömmande om detta. Sedan ville vi skriva mer om förskollärarens ansvar och blev under 

handledning tipsade om att skriva resultatet i en mer berättande form med rubriker. Madeleine skrev 

då en sammanfattande text om sitt tema som var förskollärares ansvar i praktiken och Camilla skrev 

om temat förskollärares ansvar i relation till föräldrar. Detta gjorde vi genom att jämföra alla femton 

likabehandlingsplaner med varandra för att se vad var och en berättade om det för oss tilldelade temat. 

Det var och en av oss kom fram till skrev vi sedan i berättande form under tillhörande rubrik i 

resultatet där likabehandlingsplanerna jämförs och refereras till i parentes så att läsaren kan följa vilka 

eller vilken plan som behandlas. Vi kom tillsammans fram till att vi ville namnge planerna i alfabetisk 

ordning från A till O.  

Analysdelen delades upp utifrån tre teoretiskt centrala begrepp för att på så vis arbeta effektivt. 

Resterande delar, däribland diskussion ville vi göra tillsammans där vi turades om att skriva men där 

vi hela tiden satt bredvid varandra och kom fram till hur tidigare forskning och analys kunde 

sammanföras vilket vi på ett smidigt sätt gjorde.  
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Forskningsetiska överväganden  

Vår valda metod är en kritisk diskursanalys vilket innebär att vi inte har gjort vår studie med hjälp av 

observationer eller intervjuer utan vi har istället analyserat texter. Vi valde att söka efter 

likabehandlingsplaner via internet och behövde på så vis inte kontakta några personer. De 

forskningsetiska överväganden vi har gjort är att avidentifiera och anonymisera de förskolor som står 

bakom de femton likabehandlingsplanerna genom att inte skriva ut namnen på förskolorna och dess 

likabehandlingsplaner (Vetenskapsrådet 2011, s. 68). Anledningen till detta är på grund av att det är vi 

som har gjort tolkningar av deras likabehandlingsplaner där varken barn, personal och föräldrar har 

medverkat i vår studie och ska därmed skyddas. Det vi har fått syn på i likabehandlingsplanerna ska 

inte kunna kopplas till specifik förskola. Vi valde därför att döpa likabehandlingsplanerna till varsin 

bokstav i alfabetet i vår tabell och vårt resultat för att på detta sätt kunna synliggöra det vi kommit 

fram till utifrån dem. Genom att göra egna val av likabehandlingsplaner och döpa om dessa blir det vi 

som har makten då det är vi som tolkar de olika texterna. Det blir också svårt, om inte omöjligt för 

andra att göra en kontroll av likabehandlingsplanerna vilket kan ses som en nackdel men genom detta 

ges samtidigt förskolorna ett stort skydd. 

Studiens kvalitet 

Vi hade klart för oss från processens början att vi ville använda textanalys som metod för vår studie 

och att vårt intresseområde var likabehandlingsplaner då dessa är skrivna dokument relaterade till 

förskolans verksamhet. Vår handledare kom sedan att föreslå den kritiska diskursanalysen och att 

denna skulle kunna vara användbar för oss att använda som både teori och metod vilket vi höll fast 

vid.  

Genom att använda oss av likabehandlingsplaner för att få svar på vårt syfte kunde vi dra noggranna 

slutsatser över vad vi såg med hjälp av vår valda teori och metod. Med en annan metod, exempelvis 

genom att göra intervjuer om ansvar i likabehandlingsplanerna hade det blivit svårt att dra säkra 

slutsatser. Med detta menar vi att förskollärares uppfattningar om ansvar kan skilja sig åt och de kan 

tolka likabehandlingsplanerna på olika sätt. Resultatet skulle på så vis kunna bli mer osäkert och inte 

lika trovärdigt då förskollärares erfarenheter och förhållningssätt kan skilja sig åt, vi vet heller inte om 

förskollärarna skulle ha valt att utesluta någon viktig information som kan påverka resultatet (jfr Roos 

2014, s. 51). 

Vi har baserat vårt resultat utifrån vad som synliggörs i likabehandlingsplanerna och det blir därmed 

en stark tillförlitlighet då resultaten utgår från nedskrivna dokument och texter ifrån förskolors 

hemsidor. Dessa dokument är från de senaste två åren och blir på så vis mer tillförlitliga. Genom att vi 

har valt specifika år som dessa likabehandlingsplaner är skrivna och ska gälla och att det är något som 

vi har påvisat i vårt arbete framgår det att resultaten alltid kommer att bli detsamma när man utgår från 

dessa dokument (jfr Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 103). Väljer framtida forskare 

att utgå från samtliga likabehandlingsplaner som vi har gjort i vårt urval så kommer texten alltså att se 

likadan ut och ge lika resultat, det kan därmed inte bli några slumpmässiga fel eller ändringar.  

Med kritisk diskursanalys som vald metod och teori anser vi ha kunnat ge giltiga resultat utifrån våra 

frågeställningar. Som ovan nämnt hade det varit en risk att göra intervjuer då det inte skulle ge oss en 
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fullständig tillförlitlighet och därmed inte heller en säker giltighet. Vi skulle inte med säkerhet veta 

vilken information intervjupersonen utgår ifrån eller vilken påverkan vi skulle kunna ha med våra 

intervjufrågor eller hur impulsiva svar vi skulle få (jfr Roos 2014, s. 53). Genom att vi valde 

likabehandlingsplaner gav det oss ett svar på vilken metod som skulle hjälpa oss att svara på våra 

frågor och vårt valda syfte med studien, en metod som skulle ge oss ett så säkert resultat som möjligt. 

Resultat 

Det underlag vi baserar vårt resultat på är femton likabehandlingsplaner från olika förskolor i Sverige. 

Utifrån dessa likabehandlingsplaner redovisas de olika ansvarsfördelningar som blivit tydliga gällande 

de verksamma personerna inom förskolan angående likabehandlingsarbetet. För att förebygga 

diskriminering och kränkande behandling bör det enligt DO, BEO och Skolinspektionen (2009, s. 24-

25) finnas en tydlighet gällande ansvarsfördelning i förskolans likabehandlingsplan. Ett ansvar är att 

likabehandlingsplanen ska genomföras och upprättas samt uppdateras varje år. 

Förskolechefens ansvar 

I vårt urval av likabehandlingsplaner finner vi tydliga formuleringar gällande förskolechefens ansvar. 

Vi kan se att majoriteten, elva av femton är tydliga med förskolechefens ansvar där de nämner 

specifikt att det är förskolechefens yttersta ansvar att likabehandlingsarbetet genomförs och att 

likabehandlingsplanen utvärderas och upprättas varje år (Likabehandlingsplan A, B, C, D, F, G, H, I, 

K, M & N). Resterande förskolors likabehandlingsplaner belyser likabehandlingsarbetet i allmänhet 

men utan tydliga eller direkta ansvarsfördelningar (Likabehandlingsplan E, J, L & O).  

Vi kan således se att elva av femton mer eller mindre utförligt belyser förskolechefens ansvar gällande 

det målinriktade arbetet. De lyfter fram chefens ansvar att utreda, åtgärda, dokumentera och följa upp 

all form av kränkande behandling. Förskolechefen uttrycks även mer specifikt i flera av planerna 

(Likabehandlingsplan A, B, C, D, G, H & M) ansvara för att skriva rapport till huvudman vid 

kränkande behandling. Några framhåller även vikten av att förskolechefen informerar om 

likabehandlingsplanerna till nytillkommen personal (Likabehandlingsplan C, I, K & M). En av femton 

lyfter fram vikten av att förskolechefen erbjuder kompetensutveckling gällande likabehandlingsarbetet 

(Likabehandlingsplan F). Vidare är en av femton ett föräldrakooperativ och denna har ingen 

ansvarsfördelning överhuvudtaget då varken förskollärare eller förskolechef omnämns i 

likabehandlingsplanen utan benämns endast som personal (Likabehandlingsplan O).  

Förskollärarens ansvar i praktiken 
I de femton likabehandlingsplanerna framgår det i samtliga förskollärarens särskilda ansvar att ingripa 

enligt Skollagen (SFS 2010:800) när barn kränker, trakasserar eller diskriminerar andra barn. Vid 

sådana fall är förskolläraren skyldig att skriva en rapport som lämnas till förskolechef. Detta då alla 

som arbetar med barn har anmälningsplikt och därmed skyldighet att anmäla om ett barn far illa enligt 

kapitel 29 paragraf 13 i Skollagen. Det mest framträdande ansvaret för förskollärarna som vi kan se ett 

mönster av i likabehandlingsplanerna är att förskolläraren ska arbeta aktivt med att förebygga och 

motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Med andra ord ligger förskollärarens 

ansvar i att i den dagliga verksamheten arbeta aktivt med likabehandlingsarbetet tillsammans med 
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barnen så att inte diskriminering, trakasserier och kränkande behandling uppstår i barngruppen. Detta 

arbete förutsätter att förskolläraren är medveten om det egna förhållningssättet gentemot barn, kollegor 

och föräldrar. I de femton likabehandlingsplanerna kan vi se att flertalet sätter ord på hur detta arbete 

ska ske i praktiken och det är där tyngdpunkten läggs i majoriteten av likabehandlingsplanerna.  

Ett framträdande förhållningssätt gällande arbetet med barnen i de olika förskolorna är att det skrivs 

fram att förskollärarna ska arbeta för att barnen ska ha kännedom om att vi ser olika ut och kan ha 

olika etnisk bakgrund och trosuppfattning. De ska arbeta för att barnen ska bemöta alla med samma 

värdighet och visad hänsyn samt respekt, det är förskollärarnas uppgift att vara goda förebilder och 

lära barnen ett gott bemötande (Likabehandlingsplan H, F, I, J, D, E, C, G, A). Det ses som viktigt att 

alla barn har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter i verksamheten samt att alla barn är allas 

barn. Vidare lyfts förskollärarens barnsyn fram i planerna där de skriver fram barn som rika och 

intelligenta samt att barnen ska bli behandlade så att de känner en gemenskap där de blir sedda för den 

person som de är. Barnen ska tillges ett ansvar och ges möjlighet att påverka verksamhetens vardag, 

det är viktigt att alla får komma till tals där både flickor och pojkar ges lika stort utrymme 

(Likabehandlingsplan N, K, L, M, C). 

Normkritiskt arbetssätt 

Ett normkritiskt arbetssätt är något som alla förskolor ska sträva efter då det framgår i förskolans 

läroplan och detta har vi fått syn på i ett flertal likabehandlingsplaner (Lpfö98/10 2010, s. 8-9). De 

nämner detta på så vis att de medvetet arbetar emot att befästa traditionella könsroller i den 

pedagogiska miljön samt att de tillsammans med barnen jämför likheter och olikheter 

(Likabehandlingsplan D, E, G). De gör även observationer med syfte att få syn på och bryta negativa 

mönster samt söker kunskap om barn har en annan etnicitet och/eller trosuppfattning. 

Förskollärarens förhållningssätt kan kopplas an till den pedagogiska inriktning som denne förhåller sig 

till i det dagliga arbetet med barnen. I vårt urval av likabehandlingsplaner kan vi avgränsa dessa till att 

det bara är en av femton som nämner en specifik pedagogisk inriktning i likabehandlingsarbetet 

(Likabehandlingsplan B). De nämner att de arbetar utifrån ”Rötter och vingar” vilket innebär att de 

arbetar för demokrati, social kompetens, mod och självkänsla, kunskaper och hållbar utveckling samt 

goda lärmiljöer. De arbetar inte med specifika avdelningar på förskolan utan de har ett utvidgat 

arbetslag runt barnen med syfte att ge en positiv inställning och ett helhetstänkande. Denna 

likabehandlingsplan påvisar även likt resterande hur de arbetar normkritiskt, lyssnar på barnen, ger 

dem inflytande och visar respekt för modersmål. 

Föräldrakooperativet 

I vårt urval av femton likabehandlingsplaner är det en av femton som inte är en förskola utan ett 

föräldrakooperativ (Likabehandlingsplan O). Denna skiljer sig från de övriga då denna inte likt de 

andra skriver fram att verksamheten består utav förskollärare och hur dessa ska arbeta och förhålla sig 

till barn i förskolan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Detta då verksamheten 

består av barnskötare men vi kan se att de ändå utgår från liknande barnsyn och förhållningssätt som 

vi nämnt att förskollärarna gör i de andra fjorton likabehandlingsplanerna. De skriver fram att 

barnskötarna ska vara tydliga och goda förebilder och att barnen ska känna sig välkomna samt känna 

glädje och delaktighet. De skriver även att de ska ge en positiv förstärkning och använda ett 

genusperspektiv vilket också liknar de tidigare nämnda likabehandlingsplanerna. 
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Förskollärarens förhållningssätt i likabehandlingsarbetet 

Vi kan se att tio av femton likabehandlingsplaner beskriver mer utförligt hur förskollärarna arbetar 

med det egna förhållningssättet i likabehandlingsarbetet där de ger barn inflytande och delaktighet för 

att lära sig att visa respekt och ta hänsyn för varandras olikheter (Likabehandlingsplan A, B, C, D, E, 

G, K, L, M & O). Deras arbete kan kopplas till Lpfö 98/10 (2010) som framhåller vikten av att 

förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får 

uppleva sitt eget värde. I dessa tio likabehandlingsplaner kan vi se mer specifikt än övriga att de 

uttrycker att förskollärarna i sitt arbete ska uppmuntra barnen att lära sig att lösa konflikter, vara en bra 

kompis, bryta mot traditionella könsmönster samt vill visa vart och ett av barnen att de är en tillgång i 

gruppen. De lär även barnen att känna till de egna rättigheterna genom olika lekar och övningar i 

verksamheten. Det skrivs även fram i dessa planer att förskollärarna främjar positiva gärningar genom 

att uppmuntra och bekräfta barnen. 

Även om alla femton likabehandlingsplaner belyser förskollärarens ansvarsroll i 

likabehandlingsarbetet är det dessa tio som påvisar hur de faktiskt arbetar och applicerar sitt ansvar 

genom att förklara för hur de arbetar konkret med barnen i praktiken.  De övriga fem berättar om 

förskollärarens övergripande ansvar gällande likabehandlingsarbetet och somliga skriver mycket 

tydligt om detta men de förklarar inte på vilka sätt detta realiseras i förskolans verksamhet 

(Likabehandlingsplan F, H, I, J,N). 

Förskollärarens ansvar i relation till föräldrar 

Förskollärarna har ett ansvar att förhålla sig till barnens föräldrar då de möter varandra i den dagliga 

verksamheten vilket uttrycks i Lpfö 98/10 (2010, s. 13). I de femton likabehandlingsplanerna kan vi se 

hur föräldrasamverkan lyfts fram och att detta blir ett av förskollärarens främsta ansvar. Samtliga 

femton belyser att föräldrar ska få kännedom om likabehandlingsplanen genom antingen den dagliga 

kontakten på förskolan vid lämning och hämtning eller via förskolans hemsida men elva av femton 

likabehandlingsplaner påvisar detta mer utförligt genom att de skriver att de involverar föräldrar i 

likabehandlingsarbetet vid föräldramöten, utvecklingssamtal, föräldraråd och trivselenkäter där frågor 

som rör likabehandlingsarbetet behandlas (Likabehandlingsplan C, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O). 

Dessa förskolors likabehandlingsplaner skriver fram att det är viktigt att ge föräldrar medbestämmande 

och uttrycker att de diskuterar med föräldrar för att på så sätt ge dem möjlighet att påverka planens 

utformning samt ge dem möjlighet att utvärdera inför revidering av nästa års plan. Detta kan kopplas 

till Lpfö 98/10 (2010, s. 13) som uttrycker att förskolläraren ska ansvara för att föräldrar görs delaktiga 

i utvecklingssamtal samt förskolans utvärderingar.  

En av femton likabehandlingsplaner skriver att förskolan vid behov tar hjälp av en tolk för att 

möjliggöra för att föräldrar med annat språk än svenska ska kunna göras delaktiga i 

likabehandlingsarbetet (Likabehandlingsplan K). Ytterligare en likabehandlingsplan uttrycker vikten 

av att alla föräldrar oavsett språk och trosuppfattning ska visas respekt för men de nämner inte 

huruvida de använder tolk för att bättre kunna involvera föräldrar i behov av det eller ej 

(Likabehandlingsplan J).  

Vidare framhåller fem av femton vikten av en god inskolning för både barn och förälder där de vid 

denna ska informeras om förskolans likabehandlingsarbete (Likabehandlingsplan G, I, K, L & N). 

Förskolorna uttrycker i sina planer att inskolningen är av vikt då denna lägger grunden för en fortsatt 

god dialog med barn och barnets föräldrar. Några utav likabehandlingsplanerna lyfter särskilt fram att 

goda, förtroendegivande och respektfulla relationer mellan förskola och hem är mycket viktigt att 
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bygga upp då detta är en förutsättning för ett gott samarbete då detta även ger styrka och förståelse för 

barnets behov vilket de menar även ger barn tilltro till att de vuxna ser till deras bästa 

(Likabehandlingsplan F, G, I, L, M, N, O). 

Vi kan även se att tre av femton likabehandlingsplaner skriver fram att förskollärarna ska se till att 

föräldrarna känner sig välkomnade när de kommer och lämnar sina barn på morgonen eftersom att det 

är avgörande om föräldrar ska kunna känna trygghet i att lämna sina barn på förskolan för att sedan gå 

därifrån (Likabehandlingsplan B, F & N). Det handlar om att bygga upp en tillitsfull, trygg och 

förtroendefull relation mellan förskola och hem. 

Vi kan som framgått se att alla femton likabehandlingsplaner belyser på ett mer eller mindre utförligt 

sätt förskollärarens samverkan med föräldrar i likabehandlingsarbetet och att alla dessa förskolors 

planer uttrycker en strävan efter att skapa goda relationer med föräldrar även om det som framgått 

råder variation i graden av utförlighet i hur de arbetar för att uppnå detta. Deras arbete kan kopplas an 

till Lpfö 98/10 (2010, s. 13) där det uttrycks att förskolans arbete med barnen ska äga rum i ett 

förtroendefullt och nära samarbete med barnens hem. Detta betyder att barnens föräldrar ska ges 

möjlighet att vara med och påverka verksamheten i förskolan.  

Det framgår även i Lpfö 98/10 (2010, s. 13) att förskolan bör vara tydliga med sina mål och 

verksamhetens innehåll eftersom att detta är en förutsättning för att barn och deras föräldrar ska kunna 

bli delaktiga vilket vi kan se att samtliga femton planer skriver fram att de arbetar mot att uppfylla i 

likabehandlingsarbetet även om somliga beskriver detta mer detaljerat än andra (Lpfö 98/10 2010, s. 

13). Vidare är det förskolläraren som bär ansvaret i att ge föräldrar delaktighet i förskolans verksamhet 

där de ska möjliggöras att utöva inflytande över hur målen preciseras i den pedagogiska planeringen 

vilket samtliga femton planer menar att de vill realisera genom den dagliga kontakten med föräldrar. 

Men som vi påvisat är det särskilt elva av femton som mer utförligt berättar om detta genom att de 

beskriver hur detta levs upp till genom föräldramöten, utvecklingssamtal, föräldraråd och 

trivselenkäter (Likabehandlingsplan C, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O). 

De femton likabehandlingsplanerna försöker på olika sätt och alla genomgående kommunicera med 

föräldrar genom exempelvis utvecklingssamtal och i den dagliga dialogen. De uttrycker samstämmigt 

en vilja av att involvera föräldrar i verksamheten gällande likabehandlingsarbetet och variationen i 

planerna visar på att somliga berättar mer utförligt och konkret hur de gör föräldrar delaktiga än andra 

men kontentan av dem alla är att alla dessa förskolor strävar efter en god kontakt med barnens 

föräldrar. Flertalet likabehandlingsplaner hänvisar även att föräldrar kan inhämta information om 

likabehandlingsarbetet via förskolans hemsida.  

Analys 

Den intertextuella kedjan 

Intertextualitet är ett begrepp som innebär att olika kommunikativa händelser bygger på något som 

tidigare sagts eller har hänt, detta då man aldrig kan undgå att använda ord som andra har använt 

tidigare (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 77). Genom detta begrepp kan vi analysera 

likabehandlingsplanerna som en text bestående av en intertextuell kedja då den tar användning av flera 

olika texttyper som exempelvis lagar, barnkonvention och läroplan. Dessa texter har i sin tur införlivat 
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olika element ifrån andra texter och konstruerar en ny egen text utifrån dessa element och anvisningar 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 77). 

I vårt resultat kunde vi få syn på vilken ansvarsfördelning de olika likabehandlingsplanerna lyfte fram 

gällande ingripanden, förebyggande arbete och rapportskrivningar. Utifrån detta kunde vi tolka hur 

verksamheten utgått ifrån DO, BEO och Skolinspektionens anvisningar samt skollag och 

diskrimineringslag. På så vis kan vi förstå att verksamhetens likabehandlingsplaner har utgått ifrån 

denna intertextuella kedja när de konstruerat deras likabehandlingsplan då de har en skyldighet att 

följa lagar och andra dokument som de tillges.  

Förskolans läroplan är ett övergripande verktyg som personal är skyldiga att följa i arbetet tillsammans 

med barnen där det i denna plan framgår bland annat hur ett normkritiskt arbetssätt är strävansvärt. Vi 

har i vårt resultat fått syn på hur det framgår i likabehandlingsplanerna att de medvetet arbetar för att 

utmana traditionella könsmönster. Detta kan kopplas till hur Fairclough ser intertextualitet som uttryck 

för både stabilitet och instabilitet, kontinuitet och förändring (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 

78). Det normkritiska arbetssättet kan ses som något stabilt och därmed ett arbetssätt som ständigt ska 

pågå i verksamheten för att förebygga diskriminering och kränkande behandling som 

likabehandlingsarbetet handlar om men det blir på samma gång instabilt då det inte blir en garanti att 

arbetet sker i den riktning som förskolan eller läroplanen strävar efter. I sin tur är det ett arbete som 

ska ske för jämnan och målet är att en förändring till en bättre och jämlik förskola ska ske och att 

barnet ska få en sådan bra vistelse i förskolan som det bara går. 

Vi ser ett ständigt mönster i likabehandlingsplanerna och att detta mönster främst kan relateras till 

förskolans läroplan, denna utgör som tidigare nämnt en övergripande del ifrån verksamhetens 

intertextuella kedja i deras konstituerande av likabehandlingsplanen. De ger konkreta beskrivningar 

över förskollärares förhållningssätt för att bidra till barns inflytande, delaktighet, visad respekt och 

hänsyn för olikheter, konfliktlösning samt vara en bra kompis. De ger vidare beskrivningar på hur de 

förhåller sig till barnens föräldrar och hur de görs delaktiga i likabehandlingsplanen och detta är något 

som uttrycks specifikt i Lpfö 98/10 (2010, s. 13). Genom att tillskriva hur detta arbete sker så 

införlivar de element ifrån vad läroplanen tillskrivit för arbetsuppgifter och anvisningar till förskolans 

personal och verksamhet (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 77). 

Förskolans likabehandlingsplaner som diskursiv och social praktik 

Förskolans likabehandlingsplan kan utifrån den kritiska diskursanalysen tolkas som en diskursiv 

praktik, detta utifrån Winther Jørgensen och Phillips (2000:67) beskrivning att man skapar texter och 

man mottar och tolkar dem. Detta ses även som en social praktik, ett språkbruk som bidrar till att 

konstituera den sociala världen, identiteter och relationer som i sin tur skapas av andra sociala 

praktiker. 

När vi analyserar förskolors likabehandlingsplaner så kan vi tolka hur personalen i verksamheten 

bygger på existerande diskurser och etableringar för att skapa denna plan. Vi kan analysera och se hur 

förskollärare tolkar och konsumerar de ansvarsfördelningar som de tillges utifrån lagar, 

barnkonvention, läroplan och texter ifrån skolverket etc.(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 74-

75). 

Förskolan är en verksamhet som tillges riktlinjer om hur verksam personal bör arbeta där dessa 

riktlinjer utgår från olika dokument som mottas och tolkas utav personal i förskolan. En tydlig riktlinje 

är att det i likabehandlingsplanen ska finnas en uttalad ansvarsfördelning samt att planen ska 

efterföljas och uppdateras årligen. Vi har fått syn på att majoriteten av planerna på ett mer eller mindre 
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tydligt sätt redogör för ansvarsfördelningen mellan personalen men där några gällande förskolechefens 

ansvar inte alls gör detta. Således har vi i vårt resultat fått syn på att varje förskola har tolkat och 

konsumerat dessa riktlinjer på olika sätt. Tolkandet och mottagandet av texter ses som en social 

praktik som bidrar till skapandet av förskolans verksamhet med dess relationer. I detta fall kan det 

förstås som att beroende på hur den enskilda förskolan tolkar ansvarsfördelningen kan detta bidra till 

att det sker olika förändringar i praktiken (jfr Jørgensen & Phillips 2000, s. 67).  

De likabehandlingsplaner som är tydliga med förskolechefens ansvar ger konkreta beskrivningar 

gällande ansvar att utreda, åtgärda, dokumentera och följa upp all form av kränkande behandling samt 

ansvarar för att skriva rapporter till huvudman. Genom att skriva en mer utförlig ansvarsfördelning 

gällande förskolechefen så visar de hur de har tolkat skrivna anvisningar och det blir i sin tur lättare 

för personal att använda och tolka den likabehandlingsplan som de har skapat för deras verksamhet, på 

så vis kan detta språkbruk påverka arbetet med likabehandling i praktiken då de vet förskolechefens 

specifika roll och ansvar. 

I den kritiska diskursanalasen är diskurs en grundläggande form av social praktik som förändrar och 

reproducerar kunskap, sociala relationer, identiteter samt maktrelationer där den samtidigt bildas av 

andra sociala praktiker och strukturer. De sociala strukturerna utgörs av sociala relationer i samhället i 

stort och även i givna institutioner såsom förskolan där den sociala strukturen har diskursiva och icke-

diskursiva element och formar sociala praktiker (jfr Winther Jørgensen 2000, s. 71-72). Vi kan se att i 

förskolans diskursiva praktik och i detta fall likabehandlingsplanen så synliggörs hur förskollärarens 

ansvar framställs och hur det konstituerats utifrån bland annat skollagen. Skollagen (SFS 2010:800) 

skriver att det är förskollärarens ansvar att ingripa när det sker kränkningar, trakasserier eller 

diskrimineringar barn emellan samt hur detta ska hanteras. I vårt urval av likabehandlingsplaner har vi 

sett att förskolorna har tolkat skollagen på liknande sätt då vi såg ett mönster att förskolläraren ska 

arbeta aktivt med att förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.  

Vi kopplar denna diskursiva och sociala praktik till flera tilldelningar då det inte bara handlar om 

tolkandet av dokument ifrån skollag utan förskolan tar del utav ett flertal som vi tidigare nämnt vilka 

är diskrimineringslag, barnkonvention, läroplan etc. Verksamheterna får handledning av bland annat 

skolverket och hur de kan arbeta med barn för att främja och förebygga diskriminering och kränkande 

behandling samt ett likabehandlingsarbete. I likabehandlingsplanerna har vi sett hur de har tolkat 

denna handledning för att skapa en förskola fri ifrån detta där de bland annat påvisar att det är viktigt 

med ett framträdande förhållningssätt. De skriver fram hur de arbetar för ett öppet klimat gällande 

olikhet, etnisk bakgrund, trosuppfattning för att främja allas lika värde där hänsyn och respekt ska 

visas samt att förskollärarna ska vara goda förebilder. De producerar alltså en likabehandlingsplan där 

de skriver fram hur de arbetar med barnen kring dessa diskrimineringsgrunder och denna 

likabehandlingsplan blir på så vis en diskursiv praktik som de tar användning av och tolkar i själva 

likabehandlingsarbetet, då det skrivits fram hur denna ska användas som ett verktyg och ska spegla 

verksamhetens vardagliga aktiviteter (DO 2013, s. 16 ). 

Utifrån den kritiska diskursanalysen kan vi ta användning av begreppet diskurs som enligt Faircloughs 

perspektiv är en form av social praktik som både reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och 

sociala relationer och som samtidigt formas av andra sociala praktiker och strukturer (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 71). Förskolans läroplan är ett utav verksamhetens övergripande verktyg 

och i denna framgår det att förskolan ska ha ett normkritiskt arbetssätt (Lpfö 98/10 2010, s. 8-9). Det 

vi kan tolka här är att läroplanen har utformat detta arbetssätt utifrån en diskurs om vad som tidigare 

sagts om kön och vill utifrån detta skapa en förändring till en jämlikhet i förskolan för att förebygga 

diskriminering och kränkande behandling. Detta direktiv ifrån förskolans läroplan tolkas och benämns 
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i likabehandlingsplanerna att förskollärarna ska arbeta medvetet med att motverka traditionella 

könsroller i den pedagogiska miljön och att de tillsammans med barnen jämför likheter och olikheter 

samt att de gör observationer för att få syn och bryta negativa mönster. 

Förskollärarna möter barnens föräldrar varje dag i den dagliga verksamheten och Lpfö 98/10 (2010, s. 

13) uttrycker att förskollärarna har ett ansvar att förhålla sig till detta. Denna sociala struktur har 

påverkat verksamhetens likabehandlingsplan då det i denna lyfts fram hur förskollärare ska samverka 

med föräldrar. Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 68) skriver fram hur Fairclough (1992a) pekar 

ut familjen och att dessa identiteter och relationer är diskursivt konstituerande och har avlagrats i 

institutioner. Föräldrarna lämnar sina barn till förskolan med en tillit och i likabehandlingsplanerna 

lyfts det fram att föräldrasamverkan blir ett av förskollärarens främsta ansvar. I 

likabehandlingsplanerna skriver de fram hur de involverar föräldrarna i likabehandlingsarbetet och att 

föräldrarna får möjlighet till att påverka planens utformning samt att goda, förtroendegivande och 

respektfulla relationer är viktiga. Detta kan man analysera utifrån diskursen om hemmet och barn och 

föräldrars relationer till varandra samt hur detta bidrar till konstituerandet i läroplan och förskolors 

likabehandlingsplaner samt verksamhetens vardagliga arbete. 

Maktförhållanden och ansvarsfördelning 

Maktförhållanden kan förstås vara relationen mellan exempelvis barn och förskollärare där 

maktskillnader och ojämlikheter uppstår från dessa relationer och från komplexa kombinationer av 

relationerna (jfr. Fairclough 2010, s. 26). Maktförhållanden kan även kopplas till nämnda lagar och 

läroplan då det är denna diskursiva praktik som förskollärare tolkar och konsumerar i deras arbete med 

barnen i verksamheten. I likabehandlingsplanerna blir det tydligt att förskolläraren med det egna 

förhållningssättet till grund bestämmer hur och när samt om barnen ska involveras i 

likabehandlingsarbetet vilket blir tydligt att det råder variation kring. Detta kan kopplas till de 

institutionella maktskillnaderna som finns mellan förskollärare och barn där det råder ojämlik 

maktfördelning på grund av de olika roller subjekten har inom institutionen där förskolläraren 

förväntas i de flesta fall leda och barnen följa. Denna diskurs om institutionell makt skapar kontroll 

hos exempelvis förskolläraren som bestämmer vilka aktiviteter som barnen ska utföra samtidigt som 

förskolans läroplan och lagar skapar en kontroll över förskolläraren och hur han eller hon ska arbeta 

för likabehandling (jfr. Fairclough 2010, s. 65).  

Diskursiva praktiker bidrar till att skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala 

grupper såsom mellan förskola och förälder eller barn och förskollärare och dessa effekter betraktas 

som ideologiska effekter (jfr. Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 69). Makt är något som skapar 

subjekt och är således produktiv och samtidigt ideologisk då en social grupp konkret underkastas 

andra grupper. Detta är något som blir synligt i läsningen av likabehandlingsplanerna då den grupp 

som bär störst ansvar och således även makt i detta fall är förskollärarna då det är de som arbetar 

övergripande tillsammans med barnen. Det blir tydligt att beroende på det egna förhållningsättet till 

barn är avgörande för graden av deras möjlighet till delaktighet och även deras vilja att involvera 

barnens föräldrar är varierande. Vi kan tydligt se i likabehandlingsplanerna förskolor som väljer att 

inkludera barn och föräldrar i likabehandlingsarbetet i högre grad än andra vilket kan kopplas an till de 

ojämlika maktförhållanden som råder och att förskollärarna som bär makten styr arbetet med 

likabehandlingsplanerna på den egna förskolan.  

Diskursen om ansvar är därmed en form av social praktik då den både reproducerar och förändrar 

kunskap, identiteter, sociala relationer samt maktrelationer (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 71). 

Likabehandlingsplanerna bär på tydliga ansvarsfördelningar där förskolechef, förskollärare, barn och 
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föräldrar tilldelas olika grader av ansvar och därmed produceras olika grader av makt. På detta sätt 

skapas och upprätthålls de olika funktioner och identiteter som dessa olika kategorier av subjekt 

möjliggörs att ta samt hur relationerna mellan dessa subjekt tar form. Förskollärare förväntas utifrån 

makt av förskolechef och läroplan vara de som leder likabehandlingsarbetet i verksamheten där de i 

sin tur har makt att i olika hög grad välja att involvera barn och deras föräldrar vilket synliggörs i vår 

läsning av planerna där somliga likabehandlingsplaner tydligt har som ambition att göra detta medan 

andra är svagare i sina beskrivningar. 

Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 79) berättar om ideologier och förklarar hur dessa är 

betydelsekonstruktioner som bidrar till att producera, reproducera samt transformera 

dominansrelationer. Ideologier är något som tar form i ett samhälle bestående av dominansrelationer 

som skapats på grund av exempelvis ålder eller kön. De ideologiska diskurserna är de diskurser som 

bidrar till att upprätthålla eller transformera maktrelationerna. I likabehandlingsplanerna kan vi se att 

förskollärarens roll med den ideologiska diskursen om ansvar bidrar till att upprätthålla maktrelationer 

där förskolläraren skrivs fram i alla femton likabehandlingsplaner som den som bär störst ansvar att 

realisera likabehandlingsarbetet i praktiken och därmed tilldelas störst makt. Några av 

likabehandlingsplanerna försöker att skriva fram en ambition av att transformera denna 

dominansrelation där de i högre grad vill släppa in barn och föräldrar i likabehandlingsarbetet genom 

att involvera dem i dess process i både upprättandet av den, arbetet kring den i verksamheten och 

revidering och utvärdering inför nästa års plan. I detta framgår det på så vis att förskollärarna har makt 

över hur revidering och utvärderingen ska ske och hur barn och föräldrar ska göras delaktiga i 

likabehandlingsarbetet. 

Diskussion  

Syftet med vår studie var att beskriva och analysera förskolans ansvar för att främja likabehandling 

och motverka diskriminering samt annan kränkande behandling i relation till Skollag (SFS 2010:800) 

och Diskrimineringslag (SFS 2008:567). De frågeställningar vi utgick från var att ta reda på hur det 

talas om ansvar i förskolans likabehandlingsplaner och vad för sorts ansvarssubjekt som skapades 

genom detta tal samt hur dessa subjekt kunde beskrivas. Vi ville även ta reda på vilka länkar mellan 

diskursiv praktik och social praktik som kunde synliggöras i likabehandlingsplanerna. 

Vi har kommit fram till utifrån den kritiska diskursanalysen att förskolans likabehandlingsplan kan 

förstås som en diskursiv och social praktik som bidrar till skapandet av förskolans verksamhet i 

likabehandlingsarbetet. Detta då personalen utgår från existerande diskurser som utgör bestämda sätt 

att tala om och förstå likabehandlingsarbetet vilket i detta fall kan härledas till Skollag (SFS 2010:800) 

och Diskrimineringslag (SFS 2008:567). Dessa diskurser styr hur förskollärare ska agera, förhålla sig 

till diskriminering och kränkande behandling samt det ansvar som åläggs dem i förskolan. Följaktligen 

påverkar diskurserna förskolans sätt att utforma likabehandlingsarbetet samt hur de planerar arbetet i 

verksamheten. I vår analys kunde vi förstå att förskolans läroplan (Lpfö 98/10 2010) utgör ett 

övergripande verktyg samt att denna utgör riktlinjer för förskollärares förhållningssätt och arbetssätt. 

Förskolans läroplan beskriver bland annat att ett normkritiskt arbetssätt är eftersträvansvärt vilket vi 

kunde se att flertalet förskolor anammat i likabehandlingsarbetet och därför blir detta arbetssätt något 

som ingår i dessa förskolors sociala och diskursiva praktik. 
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Vidare kunde vi se att denna sociala och diskursiva praktik i likabehandlingsplanerna skiljer sig åt på 

så vis att en del likabehandlingsplaner var mer tydliga i ansvarsfördelningen mellan förskolechef och 

förskollärare vilket kan förstås som att de har tolkat denna diskursiva och sociala praktik på olika sätt. 

Fortsättningsvis kan vi även se att likabehandlingsplanerna anger hur förskollärarna ska möta 

föräldrarna i den dagliga verksamheten där det framgår i planerna att föräldrar ska involveras i 

likabehandlingsarbetet där alla femton påvisar hur föräldrar ska möjliggöras att ta del av den. 

Likabehandlingsplanerna uttrycker överensstämmande vikten av goda relationer med barns föräldrar.  

Vi kunde se att denna sociala och diskursiva praktik även producerar maktförhållanden kopplat till 

ansvarsfördelningar som är nämnda i Skollag (SFS 2010:800) samt Diskrimineringslag (SFS 

2008:567) och Lpfö 98/10 (2010) då det är dessa som förskollärare främst utgår från. Det blir även 

tydligt att det sker maktförhållande på så vis att det är förskollärarens förhållningssätt som bestämmer 

över i vilken grad barn ska involveras i likabehandlingsarbetet. Det blir tydligt i 

likabehandlingsplanerna att förskollärarna inkluderar barn och föräldrar i olika hög grad där somliga 

planer mer utförligt än andra berättar hur de arbetar med barn och föräldrar i praktiken vilket synliggör 

att förskollärarna bär makten på den egna förskolan gällande likabehandlingsplaner och således 

möjliggörandet för barn och deras föräldrar att delta. Genom att personal i förskolan bär på tydliga 

ansvarsfördelningar i likabehandlingsplaner så produceras därmed också olika grader av makt. Dessa 

maktrelationer har vi sett utgår från olika förväntningar, exempelvis de förväntningar förskollärare får 

från förskolechef och läroplan (Lpfö 98/10 2010). Vi kunde se att förskolläraren är den som bär störst 

ansvar att realisera likabehandlingsarbetet och därmed tilldelas de även störst makt i det praktiska 

arbetet med barn och föräldrar.  

Genom vår analys har vi fått inblick i samtliga femton likabehandlingsplaner där vi utifrån den valda 

teorin har kunnat se hur varje likabehandlingsplan består utav en intertextuell kedja då den har byggts 

upp genom olika kommunikativa händelser. Tidigare har vi nämnt den sociala och diskursiva 

praktiken och det är dessa som ingår i denna intertextuella kedja då ansvarsfördelning och andra 

anvisningar för arbetet synliggörs från olika dokument (Diskrimineringslagen 2008; DO, BEO & 

Skolinspektionen 2009; Skollagen 2010). Vi kan se denna styrning av nämnda dokument i kedjan när 

likabehandlingsplanerna beskriver att de ska arbeta normkritiskt, göra barn delaktiga, lära dem 

konfliktlösning samt visa respekt och hur förskollärarna ska arbeta tillsammans med barnens föräldrar.   

Tidigare forskning visar att förskolan allmänt ska utgå från FN:s barnkonvention om barns rättigheter 

och att förskolläraren ska utgå från ett förhållningssätt som ger barn rätt till delaktighet, kritiskt 

tänkande och handlingskompetens (Karlsson 2009, s. 18,19, 34). I vårt analyserade resultat kunde vi 

se hur likabehandlingsplanerna utgår från förskolans värdegrund och demokratiska värderingar och att 

förskolans läroplan anger riktlinjer för planen i den diskursiva och sociala praktiken.  

Vi kunde i analysen se att det sker maktförhållanden mellan förskollärare och barn genom 

förskollärarens förhållningssätt där de bestämmer över i vilken grad barn ska involveras i 

likabehandlingsarbetet. Detta kan kopplas till Subero et al. (2015, s. 36) som framhåller att det krävs 

ett specifikt tänkande för att göra förskolan mer rättvis och likvärdig där det ligger på förskollärarens 

ansvar att vägleda barn för att utveckla en nyfikenhet och förståelse för sociala skillnader där barns 

språk och bakgrunder identifieras och därmed behöver barnen involveras i likabehandlingsarbetet. 

Detta då det är i förskolans gemenskap som barn kan få en möjlighet att bli en del av gruppen, 

kollektivet och vår kultur vilket sker i samspel mellan barn och vuxna (Kärrby 2001, s 86). I detta 

samspel finns möjlighet att lära sig demokrati, normer och attityder vilket ligger på förskollärarens 

ansvar att medverka till. 
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Likabehandlingsplanen konstrueras utifrån en intertextuell kedja, denna likabehandlingsplan ger i sin 

tur riktlinjer tillsammans med förskolans läroplan för hur förskollärarens arbetssätt ska ske i praktiken 

och detta blir avgörande för barns kvalitet i förskolan (jfr Insulander & Svärdemo Åberg 2014, s. 2; 

Kärrby 2001, s. 89-91). Förskolläraren tilldelas riktlinjer som kan kopplas till den intertextuella kedjan 

som innehåller ansvarsfördelningar och arbetsuppgifter som de sedan får tolka och förstå, förskollärare 

tilldelas olika ansvar då de anses ha det som krävs för att kunna arbeta utifrån de mål som satts i den 

pedagogiska praktiken (jfr Eriksson 2014, s. 10-11).  

I analysen fick vi syn på att förskolans likabehandlingsplan bär på tydliga ansvarsfördelningar vilka 

producerar makt där förskolläraren bär på störst ansvar och därmed innehar makten i involverandet av 

barnens föräldrar i praktiken.  

Förskolan är en social arena där det sker olika möten där bland annat föräldrar är involverade och på 

så vis blir det förskollärarna som har makten och ansvaret till att möta dessa professionellt i 

verksamheten (Halldén 2007, s. 100-103). Föräldrarna är i en beroendeställning och lämnar över sitt 

barn och det blir på så vis viktigt att förskolläraren förstår vilka normer som finns och som talar om 

hur samtliga bör agera i olika situationer samt en förståelse för den egna makten. Denna makt 

förskolläraren bär i relation till föräldrar påverkar deras möjligheter att bli delaktiga.  Deras 

delaktighet blir viktig i arbetet med barnen då de tar del av skilda situationer och på så vis upplever 

olika bilder av barnet (Asp Onsjö 2012, s. 71-73; Simonsson & Markström 2013, s. 8, 14).  

Betydelse för praktiken och professionen 

 

Det vi har fått syn på i vårt resultat är att förskolläraren bär på det främsta ansvaret i att realisera 

likabehandlingsarbetet i det praktiska arbetet med barnen och även deras föräldrar. Detta är ett resultat 

som är intressant och betydelsefullt för samtliga verksamma parter inom förskolan. Det blir tydligt att 

det är viktigt att ge varje anställd förskollärare information, kunskap och vägledning gällande hur detta 

ansvar ska hanteras på rätt sätt. I vårt resultat framgick det att endast en enstaka förskola erbjöd 

kompetensutveckling gällande likabehandlingsarbetet vilket visar att det troligen är många 

förskollärare som inte är medvetna om vilket ansvar de är ålagda. Detta innebär även att förskolläraren 

behöver få utrymme att reflektera kring ansvarets innebörd och för att kunna planera verksamheten så 

att det som står skrivet i likabehandlingsplanen realiseras. Det ingår bland annat i 

likabehandlingsplanen att barn och föräldrar ska kunna påverka denna och få inflytande över den 

vilket förutsätter att detta arbete tas på allvar och utförs såsom det är skrivet. Förskolechefen är den 

som är ansvarig för att likabehandlingsplanen upprättas och revideras årligen och bör därför ge 

förskolläraren stöd i det praktiska arbetet med barn och föräldrar så att planen efterlevs.  

Slutsatser 

Den slutsats vi kan dra av denna studie är att likabehandlingsplaner kan skilja sig åt i utformande och 

tydlighet. Vi har även fått syn på att ansvar för likabehandlingsarbetet i det praktiska arbetet främst 

ligger hos förskolläraren. Det är således denne som ska förankra likabehandlingsplanen hos barnen i 

det dagliga arbetet genom att exempelvis använda ett normkritiskt arbetssätt. Förskolläraren har vidare 

även det huvudsakliga ansvaret i att involvera barnens föräldrar i detta arbete.  
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Det finns en mängd dokument och verktyg att tillgå i utformandet av likabehandlingsplaner där 

skollag, diskrimineringslag och barnkonvention utgör stommen och styr likabehandlingsplanernas 

utformning. Dessa utgör enligt den kritiska diskursanalysen en intertextuell kedja där dessa kommer 

till användning när förskolor skapar sina egna likabehandlingsplaner. Detta har vi sett tydligt i de 

femton planer vi analyserat. Dessa verktyg, den intertextuella kedjan, framhåller bland annat ett 

normkritiskt arbetssätt vilket flera förskolor belyser i sina planer. Likabehandlingsplanen skapas 

utifrån diskurser över hur den bör se ut och därmed är denna en diskursiv praktik. Utöver detta blir den 

även social praktik då likabehandlingsplanen talar om hur personal bör arbeta och förhålla sig i den 

dagliga verksamheten tillsammans med barn och föräldrar. De diskursiva praktikerna bidrar även till 

att skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan exempelvis förskollärare och barn. I vår 

läsning av likabehandlingsplanerna fann vi att den sociala grupp som bär störst ansvar över 

likabehandlingsarbetet och således makt är förskollärarna som är de som arbetar med barnen och deras 

föräldrar dagligen i verksamheten. Detta innebär att förskollärarens vilja att ta ansvar över den egna 

makten därför kan hämma eller främja barn och föräldrars möjligheter till delaktighet.  

Vidare forskning 

Genom vårt självständiga arbete har vi fått kunskap om att förskollärarna tillges ett väldigt stort ansvar 

gällande likabehandlingsarbetet. Vi fick syn på detta genom att analysera femton 

likabehandlingsplaner men fick genom detta inte en personlig bild av hur förskollärare själva ser på 

detta arbete och ansvar. Ett vidare syfte kan därför bli att ta reda på hur förskollärare upplever det stora 

ansvar som de tilldelas. För att få reda på detta skulle kvalitativ intervju som metod vara användbart 

där fokus således skulle ligga på förskollärares egna erfarenheter och tankar om det ansvar de bär. 

Genom att använda kvalitativ intervju som metod finns även möjlighet att involvera barns föräldrar 

och ta del av deras tankar och upplevelser kring likabehandlingsarbetet. Frågor som skulle kunna 

ställas i en sådan studie är: 

 Hur upplever förskollärare det ansvar de tilldelas i likabehandlingsarbetet? 

 Hur ter sig detta ansvar när de arbetar med likabehandlingsfrågor i det dagliga arbetet? 

 Vilka maktrelationer upplever förskollärare kan finnas inom verksamheten i relation till 

likabehandlingsarbetet? 

 Vilken grad av delaktighet tillges barnens föräldrar i likabehandlingsarbetet i den dagliga 

verksamheten? 
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