
Likabehandlingsplaner  
En analys och jämförelse av åtta förskolors 

likabehandlingsplaner  

Linda Berggren och Caroline Cederlund  

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Självständigt arbete 15 hp, GN  

Förskoledidaktik  

Förskollärarprogrammet (210 hp)  

Vårterminen 2016 

Handledare: Katarina Ayton  

Examinator: Inge Johansson  

English title: Equal treatment plans: Analysis and comparison of 

eight preschools equal treatment plans. 



 
 

Likabehandlingsplaner  

En analys och jämförelse av åtta förskolors likabehandlingsplaner  

Linda Berggren och Caroline Cederlund  

Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka eventuella skillnader i likabehandlingsplaner i 
demografiskt olika kommuner samt hur diskrimineringsgrunderna används. Som metod har vi använt 
kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys. Vi kunde se att det var skillnad på användningen 
av diskrimineringsgrunderna. Det var ingen tydlig skillnad beroende på demografin, men vi kunde se 
att förskolorna som kom från samma kommun var relativt lika. För att ta reda på mer om varför 
likabehandlingsplanerna såg ut på detta sätt undersökte vi de kommunala och statliga riktlinjerna för 
en likabehandlingsplan. Vi undersökte även likabehandlingsplanerna utifrån olika teman: Kontext, 
Utbytesord, Värdegrund, Ansvar och Delaktighet. Här kom vi fram till att fanns skillnader i hur 
likabehandlingsplanerna ser ut i förhållande till dessa. Slutsatsen av denna studie är att 
likabehandlingsplaner kan skilja sig åt på olika förskolor, men att det finns vissa riktlinjer som gör att 
innehållet ändå blir relativt likt. En annan slutsats är att forskningsområdet likabehandlingsplaner är 
eftersatt. 
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Förord 
Vi vill börja med att tacka varandra för ett bra samarbete och för att vi tillsammans lyckades slutföra 
detta arbete..  

Ett stort tack även till vår handledare Katarina Ayton för konstruktiv kritik, stöd och peppande ord  
genom skrivandet.  

Vi vill också tacka våra nära och kära för allt stöd, speciellt tack till Lindas mamma för hjälp med att 
korrekturläsa.  

 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi började med att tillsammans söka litteratur för det teoretiska perspektivet, tidigare forskning och 
metoden. Sedan delade vi upp arbetet så att vi skrev olika kapitel. Linda tog ansvar för hela 
metodkapitlet och det övergripande ansvaret för kapitlet om resultat och analys och Caroline tog 
ansvar för tidigare forskning, det teoretiska perspektivet och det övergripande ansvaret för 
diskussionen. Resterande delar har vi tagit lika mycket ansvar för. Även om vi har tagit ansvar för 
olika delar så har vi hela tiden diskuterat, analyserat och reflekterat tillsammans. Vi har även hela 
tiden läst igenom vad den andra skrivit. Detta innebär att vi båda har insikt i alla delar av arbetet och 
att vi båda har varit delaktiga i skrivandet av alla delarna. 
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Inledning 
Vi ska göra en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys av likabehandlingsplaner i 
relation till diskrimineringsgrunderna. Detta för att se om likabehandlingsplanerna skiljer sig åt mellan 
kommuner med olika demografi och om fokus ligger på olika diskrimineringsgrunder på grund av 
detta. Diskrimineringsgrunderna är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Dessa grunder 
omfattas av diskrimineringslagens förbud mot diskriminering och innebär att ingen får diskrimineras 
på grund av dessa (Diskrimineringsombudsmannen 2015). Vi beskriver dessa närmare lite senare i 
studien. Vårt fokus kommer alltså ligga på diskriminering och värdegrund, något som tas upp i 
förskolans läroplan, Lpfö 98. Där beskrivs att värdegrund är det etiska förhållningssätt som 
verksamheten ska präglas av. Detta förhållningssätt är omsorg om såväl som hänsyn till andra 
människor, samt rättvisa och jämställdhet, samtidigt som att egna och andras rättigheter ska 
synliggöras i verksamheten. Det framhävs även att inga barn i förskolan får utsättas för diskriminering 
på grund av kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Verksamheten ska 
även syfta till utveckling av barnens förmåga till empati, omtanke om andra, öppenhet och respekt för 
skillnader i mänskliga uppfattningar och olika levnadssätt (Skolverket 2010, s. 4). 

Den 1 april 2006 instiftades en ny lag för att motverka diskriminering och kränkande behandling, SFS 
2006:67. Denna lag innebär att varje skola måste upprätta en likabehandlingsplan med syftet att 
förebygga och förhindra att trakasserier eller annan kränkande behandling sker. I och med att lagen om 
förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever instiftades så kan de 
förskolor som inte upprättar en likabehandlingsplan krävas på skadestånd. I samband med att lagen 
upprättades tillsatte Skolverket Barn-och elevombudet (förkortat BEO). BEO har som skyldighet att 
utöva tillsyn i lagen samt att föra skadeståndstalan för barn vid behov. I januari 2009 upphörde lagen 
SFS 2006:67 och ersattes med Diskrimineringslagen 2008:567. I diskrimineringslagen framhävs 
begreppen diskriminering och trakasserier där båda är förknippade med negativa handlingar i relation 
till de sju diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling togs bort ur diskrimineringslagen och 
föreslogs istället att skrivas in i Skollagen 2010:800 som reviderades år 2011. Idag finns det två 
instanser som övervakas av barn och elevombudet. Dessa två instanser vid namn Skolinspektionen och 
Diskrimineringsombudsmannen, (förkortat DO) har till sin uppgift att se över att diskrimineringslagen 
2008:567 följs (Frånberg & Wrethander 2011, ss. 88-89). 

Likabehandlingsplaner utformas alltså som ett stöd för arbetet med likabehandling och mot 
diskriminering (Skolverket 2016). Kränkningar och diskriminering förekommer trots dessa lagars 
förbud samt krav på upprättandet av en likabehandlingsplan. Till exempel så har var femte elev på 
mellan- och högstadiet blivit kränkt av en annan elev (Friends 2015, s. 6). Nu när det kommer så 
mycket barn med andra etniciteter och religioner till Sverige är kränkningar och diskriminering på 
grund av etnicitet och religion enligt oss en ännu mer aktuell fråga. 

Vi anser också att vår fråga  är viktig för att olika faktorer såsom biologiska faktorer, relationer, 
levnadsvanor och samhällsfaktorer påverkar människors hälsa (Folkhälsomyndigheten 2016). Detta 
visar att till exempel diskriminering eller mobbning i skolan (relationer) eller en viss ålder eller ett 
visst kön (biologiska faktorer) kan påverka barns hälsa mycket. Därför är det viktigt att undersöka 
eventuella skillnader i olika förskolors likabehandlingsplaner. Detta kan vara en del i att belysa och 
problematisera arbetet mot diskriminering på grund av olika diskrimineringsgrunder. Genom att jobba 
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med att motverka diskriminering kan man förbättra barns övergripande relationer som i sin tur gör att 
barns psykiska hälsa blir bättre.  

För att studera detta använde vi oss av information från Statistiska centralbyrån om antalet personer 
med utländsk bakgrund och utrikesfödda i olika kommuner i Sverige (Statistiska centralbyrån 2016). 
Vi använde oss även av information om medelinkomsten i olika kommuner (Statistiska centralbyrån 
2016). Denna information var det vi utgick ifrån när vi valde ut vilka likabehandlingsplaner vi skulle 
studera.  

Tidigare forskning 
Inledning 

När vi har sökt efter tidigare forskning har vi inte hittat någon forskning om likabehandling och 
likabehandlingsplaner i relation till demografi. För att få en förståelse och skapa oss en uppfattning om 
förskolans likabehandlingsplan har vi fördjupat oss i värdegrund och likabehandling. Vi har hittat 
tidigare forskning om värdegrund samt om kön och etnisk tillhörighet som vi kommer att redogöra för. 

Värdepedagogik och värdegrund  

Avhandlingen Värdepedagogik i skolans vardag: interaktivt regelarbete mellan lärare och elever 
utforskar den ”värdepedagogik” som sker i de vardagliga interaktionerna mellan lärare/pedagoger och 
barn. Avhandlingen belyser begreppen värdepedagogik och det breda samlingsbegreppet 
värdegrundsarbete (Thornberg 2006, ss. 2-5). Denna avhandling är intressant och relevant för vår 
studie då den handlar om värdegrundspedagogik. Detta kan relateras till likabehandlingsplaner då 
värdegrundsarbetet speglas i förskolans verksamhet. Artikeln Värdegrund som pedagogisk praktik och 
forskningsdiskurs belyser att de etiska och moraliska frågor som hör till värdepedagogik väcker 
uppmärksamhet och att begreppet värdegrundsfrågor har blivit otydligt och vagt. Detta har gjort att 
värdegrundsfrågor blivit en arena för etiskt och moraliskt övertramp för mobbning, kränkningar, 
rasism och bristande demokrati. Värdepedagogik och värdegrundsfrågor används idag bara i Sverige 
men arbetet kring värdegrund är inte unikt i sig då det finns i hela världen. Internationellt används mer 
specifika begrepp som: citizenship education, character education och moral education (Colnerud 
2004, ss. 81-83). Dessa internationella begrepp är mer beskrivande av värdegrunden, till skillnad från 
samlingsbegreppet värdegrundsarbete som är mer specificerad och bunden till en viss 
värdegrundskontext (Thornberg 2006, s. 37). Värdepedagogik definieras som den del av den 
pedagogiska verksamheten som leder till att elever förmedlar eller utvecklar moraliska och politiska 
värden. De förmedlar och utvecklar även normer, dispositioner och färdigheter som bygger på dessa 
värden. Värdena representerar föreställningar, övertygelser, skäl eller dygder som vägleder 
människans handlingar. Detta omfattar det explicita samt det implicita som i sig är förbehållslöst och 
öppet. Värdepedagogik används för att beskriva och benämna lärande och effekt. Detta kan förklaras 
med de politiska och moraliska normer och värden både med och utan hänsyn tagen till läroplan och 
styrdokument. Värdena representerar föreställningar, övertygelser, skäl eller dygder som vägleder 
människans handlingar (Thornberg 2006, ss. 2-3, 6, 8-9, 41-42, 45, 86).  

I avhandlingen Vägar till värderingar och värden: Skolans sociala fostran i läroplanstexter och 
pedagogisk praktik används kvalitativ textanalys utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv. Det främsta 
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syftet är studera hur olika läroplaner sett på förhållandet mellan individ och grupp och hur detta har 
tänkts höra samman med skolans möjligheter att påverka. Detta anses till viss del kunna utgöras av 
tankar om gruppens betydelse som psykologisk miljö men även hur man sett på gruppen i förhållande 
till skolans arbetsformer. Syftet med avhandlingen är även att se kontexten och förstå hur förändringar 
kan ske i läroplanens innehåll och vilka faktorer som kan ha påverkat dessa förändringar samt 
värderingar (Pedersen 2004, ss. 17-18). 

Syftet är också att studera hur skolans personlighets- och värderingspåverkade arbete behandlas i 
skolans läroplaner och se om det påverkar elevernas normer och värderingar. I och med detta 
undersöks det även hur skolans läroplaner angivit vägar för att nå dessa mål (Pedersen 2004, ss. 17, 
64). Begreppet värdegrund definieras som demokratins grundläggande värdering om alla människors 
lika värde. Värdegrunden kan även handla om vårt gemensamma ansvar för alla våra medmänniskor. 
Vissa av våra medmänniskor har inte samma förutsättningar eller livsvillkor som andra av våra 
medmänniskor. En gemensam värdegrund kan därför innebära att vi tar ansvar för våra medmänniskor 
som lever under fattigdom, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller av andra orsaker inte ges samma 
förutsättningar att vara med i samhällsgemenskapen som andra människor (Pedersen 2004, s. 64). 
Denna forskning är relevant dels för att den tar upp grundläggande värderingar som är relevant i 
relation till likabehandlingsplaner, men även för att den utgår från den metod och teori vi har valt att 
använda oss av.  

Både artikeln Demokrati och inkludering- en begreppsdiskussion och avhandlingen Demokratiska 
värden i förskolebarns vardag tar upp att förskolan idag fyller en viktig funktion i vårt samhälle och 
på flera sätt är ett stöd för samhället. Förskolan lägger grunden för utveckling och fyller en betydande 
roll i barnets barndom. Med detta är förskolan en plats där sociala mönster skapas och återskapas. 
Värdegrunden i dagens förskola bygger på demokratiska värderingar där verksamheten ska arbeta med 
att främja demokrati i förskolan. Detta betyder att värderingar, normer, demokratiska värden och 
demokrati finns i barnets vardag och har betydelse i verksamheten både för barn, personal och 
föräldrar i vårt demokratiska samhälle där alla människor har samma rättigheter (Carlsson & Nilholm 
2004, ss. 78-89; Karlsson 2009, ss. 13-17). Detta är relevant för vår studie då värdegrund är något som 
genomsyrar förskolans likabehandlingsplan.  

Dagens samhälle genomsyras alltså av värden, regler, normer, moral, vanor och kunskaper. Dessa är 
sociala konstruktioner som har betydelse för vårt samhälles uppbyggnad och vad vi tar med oss. Dessa 
kan förändras över tid samtidigt som de kan vara varaktiga (Berger & Luckmann 1979 i Thornberg 
2006, s. 6). Skolverket har i läroplanen och i kursplaner formulerat vissa värden och normer 
(Thornberg 2006, s. förord). I läroplanen finns det mål uppsatta som kan bidra till engagemang, 
gemensamma visioner och referensramar och dessa måls innehåll är påverkade av flera personer. 
Dessa personer kan ha med sig olika åsikter i framskrivandet av läroplanen som kommer att 
genomsyra texterna. En annan avgörande faktor i framskrivandet av läroplanen är tiden och 
sammanhanget som dessa personer påverkas av. Den som läser och tolkar läroplanen kan i sin tur vara 
påverkad av en annan tid. Detta öppnar upp för tolkningsmöjligheter i läroplanen som både kan bidra 
och hämma framtida möjligheter och utveckling. Styrdokumentet påverkar även den framtida 
skolutvecklingen genom att lärare arbetar efter läroplanen och hänvisar till den vad beträffande 
skolans arbetssätt, organisation, arbetsformer och mål samt hur skolan gör för att nå dessa (Pedersen 
2004, s. 17).   
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Likabehandling  

Boken Lärande och jämställdhet i förskola och skola belyser att man i förskolan och skolan måste 
skapa och ge förutsättningar till lika möjligheter till lärande och kunskapsutveckling för varje individ 
oavsett kön. Förskolan och skolan har ett ansvar för att främja jämställdhet. För att främja detta måste 
man börja se genus och utforska vilka mönster som finns i klassrummet, barngruppen samt 
organisationen. Genuspedagogik har legat till grund för hur arbetet i förskola och skola sett ut och 
vuxit från kompensatorisk pedagogik. Kompensatorisk pedagogik innebär att de vuxna ska förmedla 
något och bredda barnens lärande till ett arbetssätt med ödmjukhet i förhållande kring barns 
erfarenheter och perspektiv. Dagens genuspedagogik omfattar en insikt om att vuxna och barn 
upprepar, utmanar och omfattar samhällets kön och genusnormer. I detta är det viktigt att utforska hur 
genus görs tillsammans för att eventuellt se hur och om de normer som finns om kön begränsar våra 
liv. I dagens förskola och skola menar tidigare forskning att ansvariga och medarbetare i förskolan och 
skolans verksamhet inte uppmärksammar i tillräckligt stor utsträckning att kön är något som ständigt 
finns i verksamheten. Detta bortförklaras ofta och ibland vill de inte se sambandet mellan kön och den 
didaktiska reflektionen. För att kunna se genus och jämställdhet måste vi våga se att pojkar och flickor 
behandlas olika samt att förväntningarna på en pojke och en flicka kan skilja sig. För att främja genus 
och jämställdhet i förskola och skola handlar det om att barn och vuxna ska få känna sig inkluderade, 
uppskattade, önskade, värdefulla och respekterade (Heikkilä 2015, ss. 9-11, 13, 15-17).  

I avhandlingen Bångstyriga barn studeras uppfattningen av fenomen i relation till makt, normer, ålder 
och delaktighet. Tidigare forskning visar på att pojkar och flickor ofta möter olika villkor i förskolan 
beroende på vilket kön barnet har. Den tidigare forskningen visar även att oftast behandlas inte pojkar 
och flickor samt män och kvinnor i förskolan och skolan likvärdigt (Dolk 2013, s. 15). Könen ges inte 
samma möjligheter att påverka eller förändra förskole- och skolorganisationen. Med detta menas det 
att det inte är ovanligt att det sker någon form av diskriminering i förskolan och skolan som är kopplat 
till kön. I förskolan syns jämställdhetsarbetet tydligast i den pedagogiska och omvårdande delen av 
verksamheten och hur förskolan väljer att arbeta med detta i verksamheten (Heikkilä 2015, s. 21). Det 
finns en särskild förordning som säger att barn ska involveras i likabehandlingsarbetet efter ålder och 
mognad. Men en rapport från Skolverket visar på att ytterst få förskolor involverar barnen i arbetet 
kring likabehandlingsplanen. Oftast är det en vuxen som verkställer likabehandlingsplanen utan att ha 
involverat barnen i detta (Dolk 2013, ss. 116-117). 

Det gäller för verksamheten att hitta problemet och hitta en väg för att uppmärksamma jämställdhet 
och genus. Förskolans läroplan genomsyras av värdegrund och som tidigare nämnt så beskrivs 
värdegrund som att verksamheten präglas av ett etiskt förhållningssätt. Detta förhållningssätt är 
omsorg om såväl som hänsyn till andra människor, samt rättvisa och jämställdhet samtidigt som egna 
och andras rättigheter synliggörs i verksamheten. Barn lär sig etiska värden och normer genom 
konkreta upplevelser. Genom den vuxnas förhållningssätt som vuxna förebilder påverkas barns 
förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle 
(Skolverket 2010, s. 4). 

Detta innebär i praktiken att de normer som tillåts och etableras i förskolans verksamhet är de som 
barnen förhåller sig till. Detta omfattar ett flertal normer som samspelar i en viss social kontext 
exempelvis där normen om kön eller könsöverskridande identitet är en del av denna sociala kontext. I 
förskolans läroplan tydliggörs skollagens och diskrimineringslagens reglering om förbud mot 
kränkande behandling. Med detta menas att barn inte ska utsättas för någon form av diskriminering 
eller kränkande behandling på grund av etnisk tillhörighet, kön, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning. Förskolan har till sitt uppdrag att 
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motverka traditionella könsmönster och könsroller och är skyldiga att verka för att alla ska inkluderas 
samt att alla barns erfarenheter är lika mycket värda i verksamheten. Man kan här se jämställdhet och 
genus som innehåll och stoff. Ämnesinnehållet och stoffet handlar om att pröva nya samt annorlunda 
sätt att inkludera begrepp så som kön, jämställdhet och normer i undervisningen (Heikkilä 2015, s. 24-
25).  

I avhandlingen Förskolan och mångfalden: en etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt 
område analyseras hur pedagogerna diskuterar vad ett mångkulturellt arbetssätt är och vad det innebär 
för verksamheten. I avhandlingen analyseras även hur pedagogerna förhåller sig till den kulturella 
mångfalden i gruppen och vilka möjligheter barnen ges att förstå sig själva och det mångkulturella 
samhället genom förskolans verksamhet. I Sverige har det blivit vanligare att vårt samhälle idag 
beskrivs som ett mångkulturellt samhälle och vårt samhälle har alltid varit uppdelat genom olika 
tillgångar till utbildning, egendom, språk och arbete som har påverkat, skapat och format skilda 
kulturella miljöer. Förskolan har sedan 1970-talet varit en del av samhällets politiska intentioner och 
en mötesplats för människor med olika erfarenheter och bakgrunder. Bakgrunden till att samhället idag 
beskrivs som mångkulturellt beror på den arbetskraftsinvandring som skedde under 1950-talet och 
som fortsatte ända in i 1990 talet. Under 1990-talet skedde en rad olika strukturella förändringar som 
förändrade villkoren för arbetet i verksamheten. Under denna tid kom en ny läroplan och blev en del 
av det nationella utbildningssystemet och de politiska målen om ett livslångt lärande. Samtidigt skedde 
det en decentralisering av utbildningssystemet och det skedde en ekonomisk genomgång i Sverige. 
Vilket orsakade större barngrupper och nedskärningar inom verksamheten (Lunneblad 2006, ss. 9, 11, 
15, 35).  

I den svenska integrationspolitiken betonas målet att lyfta samhällets mångfald. Integrationspolitikens 
mål är lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Med mångfald menas 
etnisk, kulturell, religiös och språklig mångfald. Två begrepp som ständigt är omdiskuterade och 
hänger ihop med detta är “invandrare” samt “etnicitet”.  I relation till begreppet mångfald används ofta 
begreppet invandrare som har flera definitioner. Det kan syfta till en persons födelseland eller 
medborgarskap men kan även vara en kategorisering av individens identiteter. Etnicitet förknippas 
också ofta med mångfald eller invandrare, och där utgångspunkten är kulturen. Kategorier som svensk 
och invandrare är ofta tätt sammankopplade med frågor som berör etnicitet. Forskning visar 
betydelsen för området som förskola ligger i spelar stor roll i hur den omtalas. Hur området omtalas 
har effekter på barn, elever och personal i hur de uppfattar sig själva samt hur de uppfattar andra. En 
bidragande orsak till detta är att inom ett flertalet mångkulturella skolor sker en stor omsättning av 
elever, som påverkar skolans arbete negativt. Dessa effekter är grundade i ekonomiska faktorer som 
område, rätten att välja skola samt resurser (Lunneblad 2006, ss. 9, 11, 15, 35). 

Den schweiziska artikeln Immigrant children´s peer acceptance and victimization i kindergarten: The 
role of local language competence belyser barn med utländsk bakgrunds utsatthet. Barn med en 
utländsk förälder blir mer utsatt eller riskerar att bli utsatt för att behandlas annorlunda av kamrater än 
andra barn (Von Grünigen, Perren, Nagele & Alsaker 2010, s. 689). Detta är relevant för vårt område 
eftersom att det handlar om likabehandling och utsatthet och en likabehandlingsplan är ju till just för 
att förhindra denna typ av utsatthet och diskriminering av bland annat barn med utländsk bakgrund.  
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Sammanfattning av tidigare forskning  

Vi har här ovan tagit upp tidigare forskning om värdepedagogik, värdegrund, kön, mångfald, 
invandrare och etnicitet. Vi valde att använda oss av denna tidigare forskning då den är relevant i 
relation till förskolans likabehandlingsplan. Till exempel genom att förskolan måste våga se och 
uppmärksamma exempelvis kön. Den tidigare forskningen visar att pojkar och flickor och 
män/kvinnor i förskolan inte ges samma förutsättningar på grund av sitt kön (Dolk 2013, s. 26; 
Heikkilä 2015, s. 13). Den tidigare forskningen visar även att barn med en annan utländsk bakgrund 
ofta hamnar i en mer utsatt position än barn som inte har den utländska bakgrunden (Von Grünigen, 
Perren, Nagele & Alsaker 2010, s. 689). Forskningen visar också att mångkulturella områden och hur 
de omtalas har en effekt samt betydelse i hur barn och personal uppfattar andra och hur de uppfattar 
sig själva (Lunneblad 2006, s. 35).  

Dessa olika forskningsområden går att koppla till diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet och 
kön. I arbetet med värdegrunden har värdegrundsfrågorna blivit otydliga vilket har medfört att 
mobbning, kränkningar, rasism och bristande demokrati blivit allt vanligare i vårt samhälle (Colnerud 
2004, s. 83). Värdegrund är relevant för förskolans likabehandlingsplan då vi anser att likabehandling 
vilar på en värdegrund som säger att alla ska behandlas lika oavsett kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder. Som vi tidigare beskrivit så är Skolverket, DO, BEO och Skolinspektionen alla 
ansvariga på olika sätt för att övervaka att förskolorna arbetar med likabehandling. I allt detta grundar 
vi vårt syfte och våra frågeställningar. 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka hur likabehandlingsplaner ser ut i åtta demografiskt olika 
kommuner, vilka diskrimineringsgrunder som fokuseras och om det är några andra innehållsliga 
skillnader. Våra frågeställningar är: 

• Finns alla diskrimineringsgrunder representerade i alla likabehandlingsplaner och på vilket 
sätt? 

• Hur förhåller sig de olika förskolornas likabehandlingsplaner till Skolverkets allmänna råd, 
samt DO, BEO och Skolinspektionens handledning?  

• Vad finns det för andra skillnader i de olika likabehandlingsplanerna?  

Teoretiskt perspektiv 
Den teoretiska utgångspunkten för vår studie är det läroplansteoretiska perspektivet. Det 
läroplansteoretiska perspektivet är relevant för vår studie för att den kan svara på olika frågor om 
kunskaper som efterfrågas i läroplanens formuleringar, samt hur processen i urvalet av innehåll och 
metod sker och hur dessa påverkas av olika aktörer inom utbildningsväsendet (Linde 2012, s. 7). För 
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att sätta detta i exempel kan läroplansteori ses som ett försök att bygga upp en kunskap om hur 
utbildningsprocessers mål, innehåll och metodik formas i en viss kultur samt i ett visst samhälle 
(Lundgren 1989, ss. 19, 20). Detta perspektiv kan även användas på andra typer av dokument som ger 
riktlinjer för förskolans arbete, till exempel en likabehandlingsplan. Perspektivet kan då användas för 
att hjälpa oss att förstå varför likabehandlingsplanerna ser ut som de gör och varför det finns 
eventuella skillnader mellan olika förskolor. Nackdelen med teorin är att all litteratur som finns och 
teorin i stort är inriktad på läroplan, och inte andra styrdokument. Men det ger å andra sidan oss en 
chans att fördjupa oss i teorin för att försöka förstå ännu mer och för att kunna applicera den på vårt 
forskningsområde. 

De centrala begrepp i läroplansteorin som vi kommer använda oss av är : läroplan, curriculum och 
läroplansstoff, formuleringsarena, transformeringsarena och realiseringsarena (Linde 2012 ss. 11-24, 
64-65; Vallberg Roth 2011, s. 7).  

Det läroplansteoretiska perspektivet har rötter långt tillbaka i vår tid. Grundarna anses vara de grekiska 
filosoferna Platon och Aristoteles. Platon och Aristoteles formulerade något som idag kan efterliknas 
med läroplansteori. De skrev fram hur de ansåg att utbildningen bör utformas samt vilket innehåll som 
bör prägla läroplanen. Efter dessa kom Kant, Locke och Rosseau som har varit med och påverkat vår 
nutids läroplansteori (Linde 2012, s. 23). I Sverige anses Ulf P. Lundgren vara den som introducerade 
det läroplanshistoriska forskningsfältet inom skolområdet. Lundgrens studier resulterade i fyra olika 
läroplanskoder. De fyra läroplanskoderna är: klassisk, realistisk, moralistisk och rationell läroplanskod 
som sträcker sig från antikens Grekland fram till 1970 talet i Sverige (Vallberg Roth 2011, ss. 14-15). 
Teorin handlar om vilken kunskap som anses viktig att lära ut inom skolväsendet och vilka faktorer 
som påverkar skolsystemet. I skolsystemet menar han på att det är ett visst innehåll som lyfts fram och 
dessa påverkar givetvis skolsystemet (Linde 2012, s. 100). 

Läroplansteorin är en ständigt pågående process för att kunna förstå hur vår världsbild har skapats och 
som till stor del är beroende av vad för ”läroplansstoff” som föreskrivits oss. Med läroplansstoff 
menas vilken kunskap som efterfrågas samt innehåll, organisation och mönster i läroplanen. En tanke 
är att den formulerade läroplanen inte bestäms utifrån vilket innehåll den omfattar utan detta 
transformeras. Själva transformationen är en svår fråga om statens uppgift, elevernas mottagande samt 
lärarnas tolkning som även benämns med ”aktörer”. Läroplansteori omfattar målstyrningen som finns i 
läroplanen (Linde 2012, ss. 11, 39, 42-44, 66, 129). När en läroplan byggs upp utgår man från olika 
grundläggande principer för hur omvärlden kan organiseras. Tillsammans gestaltar dessa principer det 
som skulle kunna betecknas som en ”kod” Detta framträder i mål för utbildningen, innehåll och 
metodik. Detta betyder att läroplanen är en styrning av en ”påverkansprocess”. Där styrningen kräver 
någon form av kontroll. De centrala elementen för varje läroplansteori är processerna styrning samt 
kontroll (Lundgren 1989, s. 17).  

Det engelska begreppet ”curriculum” är ett väldigt brett begrepp som betyder det föreskrivna 
innehållet men även det faktiska genomförda stoffurvalet. Begreppet curriculum härstammar från 
latinets ”currere” som betyder springa och refererar till kurs och studiegång. Begreppet läroplan kan 
förstås som ”det presenterade innehållet för lärande och studier” (Vallberg Roth, s. 16). En närmre 
beskrivning av begreppet läroplan är: ”Ordet ’läroplan‘ på svenska leder tanken till en av de officiella 
trycket utgiven bok med riktlinjer och föreskrifter för verksamheten d.v.s de formulerade och officiellt 
föreskrivna målen och innehållet” (Linde 2012, s. 7). I förskolan utvecklades det läroplansteoretiska 
perspektivet under 1980-talet och tio år senare utformades en modell för målstyrning på kommunal 
samt lokal nivå (Vallberg Roth 2011, s. 12). Detta är relevant för likabehandlingsplanen, då det finns 
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riktlinjer för vad som ska finnas med samt vilket innehåll som bör lyftas fram (Lärarnas Riksförbund 
2016).  

I dagens samhälle styrs den svenska läroplanen av regler, ideologier och normer, där läraren och 
ledaren har en viktig roll och bör ha kunskap om läroplansteori samt ha en insikt i hur dessa regler, 
normer och ideologier påverkar den pedagogiska verksamheten. Detta behövs då läraren måste ha 
kunskap i och samtidigt kunna förhålla sig till dokumentation, bedömning och didaktiska frågor. 
Kunskapen är viktig i förhållande till det professionella läraruppdraget, då förändringar kan ske i 
utbildningssystemet med målstyrning där ett vidgat professionellt läraransvar behövs för lokal 
måltolkning, dokumentation, utvärdering och utveckling i verksamheten (Vallberg Roth 2011, s. 8-9).  

Inom läroplansteori används tre arenor för att analysera hur urvalsprocesser påverkar läroplanen. 
Dessa arenor är följande: formuleringsarena, transformeringsarena och realiseringsarena. 
Realiseringen av läroplanen sker lokalt i förskola och skola där läraren och annan personal är 
ansvariga för genomförandet av undervisningen samt andra pedagogiska aktiviteter. I 
formuleringsarenan sker förhandlingar och urvalsprocesser inom utbildningspolitiken som leder fram 
till formuleringen av de rådande styrdokumenten i förskola och skola, till exempel hur bestämmelserna 
för läroplanen skrivits fram. Till formuleringsarenan och realiseringsarenan behövs även 
transformeringsarenan för att kunna beskriva verklighetens komplexitet och de ekonomiska, kulturella 
samt sociala faktorerna. Dessa påverkar och har inflytande över hur den formulerade läroplanen 
uppfattas och tolkas. Till exempel hur kommunens sammansättning kan påverka aktualiseringen av 
läroplanen. Läraren blir i detta fall “huvudaktör” i transformeringsarenan av läroplanen. Där läraren är 
den som påverkar och har inflytande över vad som förväntas, det som ska finnas med och bestämmer 
villkor för vad som skall gälla i läroplanen (Linde 2012, ss. 64-65). 

Förskolan och skolan arbetar utifrån de rådande styrdokumenten. Ett styrdokument är exempelvis 
läroplan för förskolan. Skolans styrdokument är specifika regler som gäller för skolans verksamhet 
som är bindande och måste följas. Dessa är följande: Skollagen, läroplanen, förordningar och 
kursplanerna. Skolans verksamhet omfattas även av arbetsmiljölagen samt diskrimineringslagen 
(Lärarnas Riksförbund 2016). Enligt 3 kap 16 § i diskrimineringslagen ska utbildningsanordnaren 
upprätta en likabehandlingsplan. Inom verksamheten förväntas och ska alla leva upp till förskolans 
eller skolans framskrivna likabehandlingsplan (Skolverket 2012, s. 10). 

I denna studie har vi valt att fördjupa oss i likabehandlingsplanen som skulle kunna ses som ett 
styrdokument eftersom att den regleras i diskrimineringslagen och ger riktlinjer för hur förskolan ska 
arbeta med likabehandling. Likabehandlingsplanen är ett beslut från Skolverket som ger ut direktiv för 
hur den ska se ut. När detta beslut ska skrivas fram är det viktigt att uppmärksamma hur alla i 
verksamheten tolkar likabehandlingsplanen för att sedan kunna arbeta fram ett material som ska tas 
med. Detta öppnar upp för tolkningsmöjligheter i formuleringarna för förskolans egna 
likabehandlingsplan. I verksamheten är det därför viktigt att formuleras och skrivs fram på ett sätt där 
alla inom verksamheten kan ta till sig informationen men framförallt förstå innebörden och innehållet i 
verksamhetens lokala likabehandlingsplan (Skolverket 2012, ss. 7, 10, 42).  

En viktig del i en likabehandlingsplan är de olika diskrimineringsgrunderna, eftersom att förskolorna 
enligt 3 kap. 14 § i diskrimineringslagen är ålagda att bedriva ett målinriktat och aktivt främjande 
arbete för likabehandling av alla barn i verksamheten oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Detta aktiva och målinriktade arbete kan 
vara att utarbeta en likabehandlingsplan (Skolverket 2012, ss. 10, 17).  
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I samband med att lagarna delades upp och diskrimineringslagen skapades och förbud mot kränkande 
behandling lades till i skollagen tillkom två nya diskrimineringsgrunder. Dessa var könsöverskridande 
identitet eller uttryck samt ålder (DO, BEO &Skolinspektionen 2009, s. 1; Frånberg & Wrethander 
2011, ss. 87-88). DO rekommenderar att förskolorna arbetar förebyggande även när det gäller dessa 
även om de inte har någon skyldighet till att ha med dem i likabehandlingsplanen (DO, BEO & 
Skolinspektionen 2009, s. 14).  

Eftersom att en förståelse för diskrimineringsgrunderna är relevant för den kommande 
innehållsanalysen beskriver vi dem här nedan.  

Kön 

Innebär att någon är kvinna eller man. Innefattar även personer som har ändrat sin könstillhörighet 
eller planerar att ändra den. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck  

Innebär att någon inte definierar sig som kvinna eller man, eller ger uttryck för att tillhöra ett annat 
kön genom klädsel eller annat sätt. Omfattar en persons mentala eller självupplevda könsbild, såväl 
som hur personen  uttrycker det som kallas personens sociala kön, till exempel genom kläder, 
kroppsspråk, smink eller frisyr. Denna diskrimineringsgrund avser de personer som ofta brukar kallas 
transpersoner. 

Etnisk tillhörighet 

En individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat. Med nationellt ursprung menas att 
personer har en nationstillhörighet. Med etniskt ursprung menas att personer har ett kulturmönster. 

Religion eller annan trosuppfattning 

Avser religiösa åskådningar som till exempel hinduism, judendom, kristendom och islam. Med annan 
trosuppfattning avses sådana övertygelser som har sin grund i eller samband med en religiös 
åskådning. Ett exempel på annan trosuppfattning är buddhism. 

Funktionsnedsättning 

Avser varaktiga, fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons 
funktionsförmåga. Begränsningen ska ha uppkommit vid en skada, funnits vid födseln, ha uppstått 
efter eller kan förväntas uppstå. En funktionsnedsättning är något som en person har och inte något 
som en person är och det kan märkas mer eller mindre i olika situationer. 

Sexuell läggning  

Vilken sexuell läggning en person har, homosexuell, bisexuell och heterosexuell läggning. 

Ålder 

Innebär uppnådd levnadslängd. Alla människor oavsett ålder omfattas av diskrimineringslagen. 

Dessa grunder omfattas av diskrimineringslagens förbud mot diskriminering  och innebär att ingen får 
diskrimineras på grund av dessa (Diskrimineringsombudsmannen 2015). 
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Metod 

Val av metod 
Vi har valt att göra både en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys. Det finns olika 
typer av innehållsanalys, kvantitativ och kvalitativ. En kvantitativ innehållsanalys fokuserar på att 
mäta innehållet och på att kvantifiera. Det vill säga räkna och mäta förekomsten av vissa företeelser i 
texter medan en kvalitativ innehållsanalys visserligen består av att mäta och räkna innehållet, men 
också av mer komplicerade tolkningar av innehållet (Bergström & Boréus 2012, s. 50). Detta kan 
göras både manuellt och med hjälp av datorbaserade program (Bergström & Boréus 2012, ss. 50-51). 
Vi har valt att göra det manuellt eftersom att vi inte har tillgång till de datorbaserade programmen. En 
fördel och styrka med kvantitativ innehållsanalys är att det är lätt att finna mönster i större 
textmängder (Bergström & Boréus  2012, s. 51). Eftersom att vi har åtta stycken likabehandlingsplaner 
som alla innehåller mellan tio till femton sidor så passar detta bra. En nackdel och svaghet med denna 
metod är att allt intressant i en text inte kan mätas (Bergström & Boréus 2012, s. 88). Till exempel så 
är det svårt att mäta bakgrunden till vissa formuleringar i texter eftersom att de både oftast är okända 
och att man måste ha ett fysiskt material att mäta och räkna vilket inte finns. 

En kvantitativ innehållsanalys kan gå till på detta sätt: Först väljs materialet ut med hänsyn till vilken 
fråga som ska studeras. Sedan bör man bekanta sig med sitt material och läsa igenom det, skaffa 
kännedom om vilken genre materialet tillhör och sätta in det i ett socialt sammanhang. Efter det 
utarbetas ett analysinstrument, även kallat kodschema eller kodblankett. Detta kodschema bör provas i 
flera omgångar på delar av materialet och en pilotstudie bör göras när man anser att kodschemat är 
utarbetat. Sedan räknas kodenheterna (även kallade variabler) i analysenheten(det material man ska 
analysera). Kodenheterna bestäms utifrån forskningsfrågan. Det är även viktigt att alla som kodar 
materialet är konsekventa i kodningen. Efter kodningen av materialet ska det sammanställas och 
redovisas och det kan göras på olika sätt, till exempel genom frekvenser, korrelationer, diagram och 
tabeller. Resultatet tolkas och resoneras sedan kring utifrån forskningsfrågan (Bergström & Boréus 
2012, ss. 88-89; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2007, ss. 227, 232). 

Vi vill både räkna och mäta förekomsten av de olika diskrimineringsgrunderna i de olika 
likabehandlingsplanerna men också tolka som i att jämföra och undersöka hur de olika 
likabehandlingsplanerna skiljer sig åt på andra sätt. För att göra denna tolkning och analys har vi valt 
att göra en kvalitativ textanalys.  

Det finns olika dimensioner av kvalitativ textanalys. Den första dimensionen fokuserar på texter som 
uttrycker personers åsikter och uppfattningar i en fråga. Den andra dimensionen av kvalitativ 
textanalys fokuserar på textens språkliga kvalitéer och innehåll, till exempel vilka begrepp och 
språkliga beteckningar som används för att beskriva något, eller vilka begrepp som inte används. Detta 
ger kunskap om textens innehåll, dess språk och hur det förändras över tid och vilka innebörder det 
kan ge. Den tredje dimensionen fokuserar på vad texter säger om det omgivande samhället eller kultur 
de produceras i (Widén 2015, s. 179). Vi har valt att göra en kvalitativ textanalys av den andra 
dimensionen. Denna typ av kvalitativ textanalys har fördelen att den är inriktad precis på det vi vill 
undersöka, vilka begrepp som används och varför och vilka innebörder det ger.  

En kvalitativ textanalys kan gå till på detta sätt: Första steg är att identifiera ett problem som ska 
analyseras genom en övergripande fråga. Nästa steg är att välja vilka texter som ska analyseras, och 
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sedan skapa analytiska teman utifrån dessa. Detta görs genom att gå igenom texterna och söka efter 
olika ord och teman som är relaterat till frågan och problemet man vill studera. Efter det är det dags att 
göra en detaljerad analys. Detta görs genom att man läser igenom texterna och kategoriserar dem. 
Slutligen kan man anlägga ett teoretiskt perspektiv och ställa frågor till texterna utifrån detta (Widén 
2015, ss. 185-190). 

Vi har valt att använda oss av dessa metoder för att de passar vårt syfte och våra frågeställningar bra. 
En kvantitativ innehållsanalys passar bra när man vill räkna mängden av något i olika texter. Vilket är 
precis vad vi vill göra, utifrån frågeställningen om alla diskrimineringsgrunder finns representerade. 
En kvalitativ textanalys av den andra dimensionen passar bra för vår studie eftersom att den fokuserar 
på textens innehåll och vilka språkliga begrepp som används eller inte används i en text. Detta är 
precis vad vi vill undersöka utifrån frågeställningen om vilka andra innehållsliga skillnader det finns i 
texterna. Ingen av våra frågeställningar hade varit möjliga att undersöka med någon annan metod, 
eftersom att det inte finns någon annan metod som är inriktad på texter och dess innehåll på detta sätt.  

Urval och avgränsningar 
När vi har valt ut de likabehandlingsplaner vi har använt har vi utgått ifrån Statistiska centralbyråns 
information om antalet personer med utländsk bakgrund och antalet utrikesfödda personer i olika 
kommuner i Sverige (Statistiska centralbyrån 2016). Vi har också utgått från Statistiska centralbyråns 
information om medelinkomster i olika kommuner i Sverige 2014 (Statistiska centralbyrån 2016). Vi 
utgick från denna information för att få så stor demografisk spridning som möjligt. Sedan har vi valt ut 
två av de kommuner i Stockholms län som har högst andel personer med utländsk bakgrund och 
utrikesfödda personer och två av de kommuner i Stockholms län som har lägst andel personer med 
utländsk bakgrund och utrikesfödda personer. De kommuner som har högst andel personer med 
utländsk bakgrund är även de kommuner som har högst andel utrikesfödda personer och likadant med 
de kommuner som har lägst andel. Detta är en logisk konsekvens av att personer med utländsk 
bakgrund även innefattar utrikesfödda personer.  

Den kommun som hade lägst andel personer med utländsk bakgrund och utrikesfödda var svårt att 
hitta likabehandlingsplaner från. Denna kommun hade en gemensam likabehandlingsplan för alla 
kommunala förskolor och likabehandlingsplaner från de privata förskolorna var svåra att hitta utifrån 
våra sökkriterier. Så därför valde vi den kommun som hade näst lägst andel personer med utländsk 
bakgrund och utrikesfödda och tog två likabehandlingsplaner från den kommunen. Det är den 
kommun vi beskriver här ovan som den med lägst andel personer med utländsk bakgrund och 
utrikesfödda.  

De kommuner vi har valt har också väldigt stor spridning på medelinkomsten. Två stycken av 
kommunerna  var de med allra lägst medelinkomst i Stockholms län. En kommun låg ungefär i mitten 
och en låg på topp tio av de kommuner med högst medelinkomst i Stockholms län. Utifrån detta har vi 
valt två likabehandlingsplaner från varje kommun, vilket sammanlagt blir åtta stycken 
likabehandlingsplaner. 
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Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

De två kommunerna som hade högst andel personer med utländsk bakgrund och utrikesfödda är båda 
kommuner söder om Stockholm. Dessa två kommuner har 56,9 % respektive 50,8 % personer med 
utländsk bakgrund och 40,1 % respektive 37,4 % utrikesfödda (Statistiska centralbyrån 2016). De två 
kommunerna som har lägst andel personer med utländsk bakgrund och utrikesfödda är en kommun 
som ligger väster om Stockholm och en som ligger norr om Stockholm. Dessa två kommuner har 13,7 
% respektive 13,9 % personer med utländsk bakgrund och 11,0 % respektive 11,2 % utrikesfödda 
(Statistiska centralbyrån 2016). Medelinkomsterna år 2014 såg ut så här : 257 430 kr och 257 019 kr 
och 370 727 kr och 269 285 kr (Statistiska centralbyrån 2016). 

Här nedan beskriver vi alla likabehandlingsplaner med information om år den gäller för och hur många 
förskolor den omfattar. Nummer 1-4  är de likabehandlingsplaner från de två kommunerna med högst  
andel personer med utländsk bakgrund och utrikesfödda och nummer 5-8 är de likabehandlingsplaner 
från de två kommunerna med lägst andel personer med utländsk bakgrund och utrikesfödda. 

1. Gäller från 2015-2016 och omfattar en förskola. 

2. Gäller från 2014-2015 och omfattar en förskola 

3. Gäller för hela 2016 och omfattar en förskola. 

4. Gäller från 2016-2017 och omfattar en förskola. 

5. Gäller från 2015-2016 och omfattar en förskola. 

6. Gäller från 2014-2015-och omfattar tre förskolor. 

7. Gäller för hela 2014 och omfattar en förskola. 

8. Gäller för hela 2014 och omfattar en förskola. 

Genomförande 
Datainsamlingen gjordes i mitten av april 2016. Vi sökte på Google med sökorden: 
likabehandlingsplan förskola ”kommun” och sen valde vi de första som dök upp som stämde överens 
med följande kriterier: 

• Lätta att få tag på, det vill säga att den finns att hitta på den första sidan som kommer upp efter 
klick på länken i sökresultatet eller att den kommer upp direkt. 

• Är ett dokument som går att ladda ner.  

• Har ett årtal och/eller tidsperiod som likabehandlingsplanen gäller för och det är 2014 eller 
senare.  

• De två likabehandlingsplanerna som kommer från samma kommun får inte komma från 
förskolor nära varandra, eller från samma enhet.  

Ett problem vi stötte på var att hitta aktuella likabehandlingsplaner, vi hade gärna tagit 
likabehandlingsplaner från 2015 bara men det var svårt att hitta. Det var lättare att hitta från 2014 så 
därför valde vi det som årtal. Dessa är ändå ganska aktuella. Anledningen till att vi ville ha så aktuella 
likabehandlingsplaner som möjligt var för att invandringen till Sverige är en så aktuell fråga just nu 
och denna frågas aktualitet var en av anledningarna till att vi valde att studera just detta område.  
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Vi har också aktivt undvikt att läsa om förskolorna under materialinsamlingen, utan bara undersökt 
likabehandlingsplanerna. Till exempel så var några av förskolorna privata och de kan haft någon 
speciell inriktning eller pedagogik som inte framkommer tydligt. Om vi hade vetat det kanske vi 
omedvetet hade lagt in vissa värderingar eller tolkningar när vi analyserade. Självklart kan denna 
inriktning påverka hur likabehandlingsplanen utformas. Men eftersom att vårt syfte var att undersöka 
likabehandlingsplaner utifrån kommuner och deras demografi, så la vi inte vårt fokus på detta. 
Huruvida förskolorna var kommunala eller inte märktes på likabehandlingsplanerna eftersom att de 
kommunala antingen skrev i inledningen att den specifika kommunens förskolor jobbar för att inga 
barn ska bli diskriminerade, eller något liknande eller så fanns kommunens logotyp med i 
likabehandlingsplanen.  

Databearbetning och analysmetod 
För att besvara frågeställningarna om diskrimineringsgrunderna finns representerade i alla 
likabehandlingsplanerna och hur de förhåller sig till Skolverkets allmänna råd, samt DO, BEO och 
Skolinspektionens handledning har vi använt oss av kvantitativ innehållsanalys. För att svara på hur de 
olika diskrimineringsgrunderna används och för att besvara frågeställningen om vad det finns för 
andra skillnader i likabehandlingsplanerna har vi gjort en kvalitativ textanalys.  

För den kvantitativa innehållsanalysen gjorde vi ett kodschema i Microsoft Excel. Där vi hade 
analysenheterna, likabehandlingsplanerna på ena axeln och kodenheterna/variablerna, 
diskrimineringsgrunderna skrivna i olika färger på den andra. Dessa färger var rött, orange, gult, grön, 
turkos, mörkblå och lila. Kodschemat ändrades under tiden vi läste igenom likabehandlingsplanerna. 
Vi insåg att några förskolor hade använt ordet funktionshinder istället för funktionsnedsättning och 
könsidentitet  eller könsuttryck istället för könsöverskridande identitet eller uttryck till exempel. 
Sådana alternativa sätt att benämna diskrimineringsgrunderna som vi hittade la vi till som alternativa 
begrepp på respektive diskrimineringsgrund. Efter dessa rubriker hade vi frågor om Skolverkets 
allmänna råd, DO, BEO och Skolinspektionens handledning nämns.  

Efter det delade vi upp likabehandlingsplanerna mellan oss och läste fyra stycken var på datorn. Sedan  
markerade vi varje diskrimineringsgrund (och alternativa benämningar) vi hittade med de färgerna vi 
nämnde ovan. När vi läst igenom alla fyra likabehandlingsplaner bytte vi likabehandlingsplaner med 
varandra och läste igenom och kontrollerade så att den andra personen inte missat en 
diskrimineringsgrund någonstans och i så fall markerade vi den med rätt färg. Vi tittade även efter om 
Skolverkets allmänna råd, DO, BEO, Skolinspektionens handledning och ordet värdegrund nämns. 
Sedan gick vi igenom de fyra likabehandlingsplaner vi nu hade blivit tilldelade och räknade varje gång 
de olika diskrimineringsgrunderna (och vald färg för den diskrimineringsgrunden) förekom. Sedan 
förde vi in hur många gånger varje diskrimineringsgrund nämns i respektive likabehandlingsplan i 
Excel. Sedan bytte vi likabehandlingsplaner med varandra och räknade igen och kollade så att siffran 
den andra hade kommit fram till stämde.  

Allt detta provade vi först att göra på en likabehandlingsplan som vi inte hade som material, som en 
typ av pilotstudie. Detta gjorde vi för att se att vi båda förstod hur och med vilken färg vi skulle 
markera med och att vi båda förstod hur vi skulle föra in i Excel. 

När all data var införd i Excel gjorde vi ett diagram för att få en bättre översikt över hur ofta 
diskrimineringsgrunderna nämns. I detta diagram är varje likabehandlingsplan en grupp, där alla 
diskrimineringsgrunder som fanns i respektive likabehandlingsplan har en stapel i ”sin” färg. Utifrån 
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detta diagram började vi sedan jämföra de olika likabehandlingsplanerna och försökte se olika mönster 
mellan de olika likabehandlingsplanerna men också mellan de olika kommunerna.  

Den kvalitativa textanalysen gjorde vi till stor del enligt de stegen som vi beskrivit tidigare, med 
undantag för saker som gjordes redan vi den kvantitativa innehållsanalysen. Det problem och den 
övergripande frågan vi ville analysera var utifrån en av våra frågeställningar: Vilka andra innehållsliga 
skillnader kan vi se i likabehandlingsplanerna? Välja texter som ska analyseras behövde vi inte göra 
eftersom att de redan var utvalda. Vi visste dessutom redan ungefär vilka några av de ord och teman vi 
skulle leta efter var eftersom att vi hade upptäckt dessa redan i den kvantitativa innehållsanalysen, men 
vi gick igenom texterna noggrant ändå för att se vad mer vi kunde hitta. Sen skapade vi 
frågeställningar utifrån saker vi hade lagt märke till vid den kvantitativa innehållsanalysen och som vi 
tyckte var intressanta och relevanta att undersöka i relation till våra tidigare frågeställningar.  

• Hur och i vilken kontext används de olika diskrimineringsgrunderna? 

• Vilka andra ord med liknande betydelse  används istället för  och i relation till 
diskrimineringsgrunderna? 

• Hur används och beskrivs ordet värdegrund? 

• Hur beskrivs det vem/vilka  som varit ansvarig för framskrivandet av likabehandlingsplanen? 

• Vilka ska vara delaktiga i arbetet med att verkställa likabehandlingsplanen?  

Sedan gick vi igenom texterna och gjorde en detaljerad analys och kategorisering utifrån de fem 
frågorna som fick bli fem teman vid namn: Kontext, Utbytesord, Värdegrund, Ansvar och Delaktighet. 
Till sist anlade vi vårt teoretiska perspektiv på dessa teman och försökte ställa frågor och analysera det 
vi kommit fram till i relation till den tidigare forskning vi har tagit fram.  

Forskningsetiska överväganden  
Det finns vissa forskningsetiska principer som ska följas inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning. Dessa principer kan sammanfattas i fyra huvudkrav. Dessa är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidalitetskravet och nyttjandekravet. Alla dessa krav handlar om 
undersökningsdeltagare och deras rättigheter. Som undersökningsdeltagare har man rätt  till 
information, samtycke och anonymitet. Man har också rätt till en säkerhet i att information och 
uppgifter man lämnat inte sprids och används på andra sätt än vad de är till för (Vetenskapsrådet 2002, 
ss. 6-14). Eftersom att vårt material är offentliga dokument finns inga undersökningsdeltagare i vår 
studie. Dokumenten innehåller heller inga känsliga personuppgifter. Därför har vi inte behövt 
informera eller begära samtycke från förskolorna (Vetenskapsrådet 2011, s. 50).  

Det vi har tänkt på är att avidentifiera förskolorna och likabehandlingsplanerna och även kommunerna 
vi har hämtat dem från. Vi har bara beskrivit var kommunerna ligger i relation till Stockholm, hur stor 
eller liten andel personer med utländsk bakgrund och utrikesfödda den har, medelinkomst samt vilken 
period och hur många förskolor likabehandlingsplanerna gäller för. Vi har valt att anonymisera 
förskolorna och kommunerna på detta sättet för att vi inte tycker att namnen är relevant. Den 
informationen skulle dessutom kunna påverka läsaren och skapa förutfattade meningar om resultatet, 
utifrån de eventuella fördomar som kan finnas om kommunerna.  

Ett övervägande vi har gjort är huruvida vi hade kunnat göra studien utan att ta reda på vilka 
kommuner som har stor respektive liten andel personer med utländsk bakgrund. Vi kom fram till att 
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utan denna information hade vi behövt utgå från våra fördomar om vilka områden som har stor andel 
personer med utländsk bakgrund och det är inte vetenskapligt. Vi har självklart dessa fördomar och är 
medvetna om detta och har gjort vårt bästa för att inte låta dessa påverka resultatet. Vi är även 
medvetna om att dessa fördomar kan komma att förändras när vi ser resultatet.  

Vi har också reflekterat över vår roll som forskare och de tolkningar vi har gjort. Det som skrivs är 
våra tolkningar och hur vi har förstått allt material vi har använt, både likabehandlingsplaner, 
forskning och annan litteratur. Självklart kan då tolkningar som är till vår och vår studies fördel 
omedvetet komma fram. Men vi har hela tiden reflekterat och diskuterat med varandra om hur vi har 
tolkat och om vilka andra tolkningar som kan göras. På så sätt har vi kommit fram till om vi kan 
använda oss av vår tolkning eller om vi måste tänka om. Om någon annan hade gjort studien hade 
andra tolkningar kunnat komma fram precis som i vilken annan studie som helst, men speciellt när det 
gäller analys av texter. Texter kan enligt oss alltid tolkas på olika sätt beroende på läsaren och dess 
kunskaper och erfarenheter.  

Studiens kvalitet 
Gällande studiens kvalitet har vi hela tiden försökt följa Vetenskapsrådets allmänna principer för 
studiers kvalitet. Dessa belyser att förutsättningar och utgångspunkter för en studie måste tydliggöras 
och motiveras. Projektet ska ha ett tydligt syfte att belysa eller besvara vissa frågor som ska 
formuleras klart. Metoder ska kunna förklaras och hanteras korrekt och kompetent och det bör kunna 
visas att att dessa metoder kan användas för att besvara de frågor som har ställts. Studien ska präglas 
av en systematisk och kritisk analys av noggrant insamlad data och eventuella felkällor ska identifieras 
och diskuteras. Argument bör vara klart formulerade och ha relevans för slutsatsen man vill dra. I 
helhet bör projektet präglas av klarhet, ordning och struktur (Vetenskapsrådet 2011, s. 40).  

Vi har utifrån detta försökt att beskriva så noga som möjligt vad för material vi har utgått från och och 
vad för förutsättningar vi har utgått från vi insamlandet av material och varför vi har gjort dessa val. Vi 
har formulerat ett tydligt syfte och frågeställningar och grundat det i tidigare forskning. Metoderna vi 
har använt oss av har vi utifrån metodlitteratur beskrivit ingående när det gäller tillvägagångssätt och 
på vilket sätt de kan användas för att besvara våra frågeställningar. När vi har använt oss av metoderna 
har vi följt våra egna beskrivning av dessa. Vid analysen har vi varit systematiska och följt en väl 
planerad och dokumenterad plan. Vi har även varit medvetna om att det finns vissa faktorer i 
materialet som kan påverka hur det framställs, men dessa faktorer har vi försökt förbise vid analys dels 
genom att inte läsa på så mycket om materialet vid insamling men också genom att vara medveten om 
att dessa faktorer finns och ta det i beaktning vid analys. Dessa faktorer och hantering av dessa har vi 
beskrivit under rubriken genomförande. Vi har också hela tiden tänkt igenom vad vi har skrivit, dels 
för att se på vilket sätt det är relevant för vår studie och det avsnitt som skrivs men också för att se att 
vi inte upprepar oss själva. Allt dessa har bidragit till en klarhet, ordning och struktur i studien.   

Studien ges trovärdighet eftersom att vi beskriver vår forskningsprocess noga. Vi beskriver både  hur 
vi gått tillväga med materialinsamling och hur vi gått tillväga vid databearbetning och analys vilket 
ger en transparens som ger trovärdighet (Ahrne & Svensson 2015, s. 25; Jacobsson 2008, s.169). Detta 
gör även att läsaren kan göra i princip samma studie och se att all information vi har fått fram 
stämmer. Vi har utgått från tillförlitligt och statistiskt framtaget material när vi har valt ut 
analysmaterial.  
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För att ge studien validitet går det att som läsare ta reda på vilka förskolor, kommuner och 
likabehandlingsplaner det handlar om. Detta görs genom att jämföra andelen personer med utländsk 
bakgrund och utrikesfödda samt medelinkomst vi har beskrivit med tabellen vi refererar till. Sedan 
används den informationen för att söka fram likabehandlingsplaner utifrån våra sökkriterier. 

Vi har också hela tiden reflekterat över vår studie och ställt oss själva kritiska frågor i relation till 
forskningsprocessen. Ett exempel på en av dessa frågor är om argumenten för val gällande perspektiv, 
urval, datainsamling och analys har redovisats ordentligt och om argumenten är rimliga. Andra 
exempel är om det framgår tydligt hur analysen har genomförts och om hur tillförlitlig och systematisk 
datainsamlingen och dokumentationen varit. Att ställa sig dessa frågor kan ge vägledning i att se hur 
trovärdig och tillförlitlig studien är (Fejes & Thornberg 2015, ss. 257-259).  

En styrka med metodvalet är att det lätt att analysera stora mängder material (Bergström & Boréus 
2012, s. 51). En svaghet och svårighet är att vissa saker inte går att mäta och räkna utan istället är en 
tolkningsfråga (Bergström & Boréus 2012, s. 88). En annan svårighet vi upptäckte var att det tog lång 
tid att hitta material som passade in på våra sökkriterier. Vi ville till exempel ha så aktuella 
likabehandlingsplaner som möjligt samtidigt som de skulle vara lätta att hitta. Det var också svårt att 
hitta likabehandlingsplaner som inte var från samma område eftersom att vi inte har kunskap om var 
alla områden ligger i kommunerna, så det tog också lite tid att undersöka.  

Även om dessa sökkriterier gjorde att det tog förhållandevis lång tid för oss att samla in material så 
bidrar de till studiens kvalitet. Att likabehandlingsplanerna är så aktuella som möjligt är viktigt för att 
studien ska ha så aktuell information som möjligt. Om vi hade valt likabehandlingsplaner från flera år 
tillbaka kan vi inte veta att det är det arbetssättet som fortfarande gäller i den aktuella förskolan. Att de 
var lätta att hitta är viktig dels för att vi inte ville slösa tid på att leta men även för att läsaren som 
eventuellt vill göra samma sökning för att kontrollera studiens validitet lätt ska kunna hitta samma 
likabehandlingsplan. Det var även viktigt för att likabehandlingsplanen ska gälla för ungefär samma 
tid som informationen om andel personer med utländsk bakgrund och utrikesfödda från Statistiska 
centralbyrån. Att likabehandlingsplanerna inte låg i samma område är viktigt för att ge en bredd åt 
studien. Olika områden i de olika kommunerna ser självklart annorlunda ut när det gäller andel 
personer med utländsk bakgrund och utrikesfödda och kan då eventuellt ha olika fokus i sina 
likabehandlingsplaner.  

När vi har bearbetat och analyserat materialet har vi båda två gått igenom alla åtta 
likabehandlingsplaner  genom att dela upp likabehandlingsplanerna mellan oss för att sedan byta i 
omgångar  för att se till så att vi inte missat att räkna någon diskrimineringsgrund eller för att se så att 
vi båda har gjort samma tolkning. 

Resultat och analys 
Vi kan utifrån det läroplansteoretiska perspektivet se hur varje likabehandlingsplan består av en viss 
kontext. Det har tydligt framgått vilket innehåll som skrivs fram i texterna, vilket mönster det finns, 
vad likabehandlingsplanerna haft fokus på under det tidigare året samt vad verksamheten har fokus på 
under det kommande året. Tidigare har vi nämnt de läroplansteoretiska begreppen formuleringsarena, 
transformeringsarena och realiseringsarena som ingår i framskrivandet av läroplaner för skola och 
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förskola  på flera olika sätt (Linde 2012, s. 64). Dessa arenor kan appliceras även på framskrivandet av 
en likabehandlingsplan, eftersom att en likabehandlingsplan precis som en läroplan styrs av regler 
uppifrån. Lärare, rektor, förskolechef eller andra som skriver eller  är delaktiga i arbetet med att skriva 
en likabehandlingsplan bör ha kunskap och insikt i hur dessa regler ser ut och kunna utgå från dem i 
framskrivandet av likabehandlingsplanen. Detta kan kopplas till det engelska begreppet curriculum 
som omfattar både det genomförda stoffurvalet som gjorts, men även det faktiska framskrivna 
resultatet (Vallberg Roth 2011, s. 16). Den som skriver likabehandlingsplanen har ett visst stoff som 
ska finnas med och som påverkar hur likabehandlingsplanen ser ut i slutändan att utgå ifrån. Stoff 
kommer från ordet läroplansstoff som är vad för kunskap, innehåll, mönster och organisation som 
efterfrågas i en läroplan (Linde 2012, s. 44). Detta stoff finns i en likabehandlingsplan också. I en 
likabehandlingsplan efterfrågas en viss kunskap och innehåll om likabehandling, samt organisation 
utifrån likabehandling. Detta kan kopplas till begreppet värdegrund som är något som en 
likabehandlingsplan och förskolans verksamhet i allmänhet ska genomsyras av, samt diskriminering 
utifrån diskrimineringsgrunderna som förskolan enligt lag ska förebygga. Därför blir det relevant för 
oss att undersöka hur förskolorna använder sig av begreppet värdegrund och hur 
diskrimineringsgrunderna används. Det kan också vara så att de använder sig av andra ord istället för 
diskrimineringsgrunderna för att beskriva hur de arbetar. Därför är det även relevant för oss att 
undersöka vilka dessa andra ord kan vara.  

Utifrån de tre arenor vi nämnde ovan kan vi se likabehandlingsplanen och hur den skrivs fram i tre 
olika led. Vår tolkning av arenorna utifrån likabehandlingsplaner blir: Först sker en viss organisering, 
ett urval på kommunal och statlig nivå av vilket innehåll som ska finnas med samt en föreställning om 
vilket arbetssätt som är lämpligast för det pedagogiska arbetet som ska bedrivas.  Detta blir den så 
kallade formuleringsarenan. Transformeringsarenan är hur skilda aktörer tolkar det som skrivs fram  i 
formuleringsarenan. Dessa skilda aktörer kan vara till exempel rektorer, förskolechefer, lärare eller 
andra personer som arbetar med att tolka riktlinjer för att kunna verkställa dem i den praktiska 
verksamheten, alltså skriva likabehandlingsplanen. Realiseringsarenan är hur den framskrivna 
likabehandlingsplanen faktiskt verkställs på lokal nivå av lärare och annan personal som är ansvariga 
för genomförandet av de olika pedagogiska aktiviteterna. I Likabehandlingsplanerna i vår studie har 
det framgått att detta har sett olika ut i förskolorna, genom vilket innehåll som funnits med samt vilket 
arbete som ska bedrivas i den pedagogiska verksamheten. Detta gör det relevant för oss att titta på hur 
formuleringsarenan ser ut i relation till likabehandlingsplanerna och att undersöka om det är skillnader 
vem det är som varit ansvarig för likabehandlingsplanen och dess framskrivning, alltså vem som har 
gjort tolkningen i transformeringsarenan. Det är också intressant att se hur det beskrivs vilka som ska 
vara delaktiga i arbetet med att verkställa likabehandlingsplanen, alltså hur det som ska ske i 
realiseringsarenan beskrivs. Hur ska barnen vara delaktiga till exempel? För även om det är 
förskollärarna som har huvudansvaret för att se till att ingen diskrimineras så är andra personer 
delaktiga i detta arbete, inklusive barnen. Alla i förskolan ska ju följa likabehandlingsplanen.   

Kvantitativ innehållsanalys  
Diagrammet nedan visar hur många gånger varje diskrimineringsgrund förekom i de olika 
likabehandlingsplanerna. Varje likabehandlingsplan är en egen grupp, med staplar i olika färger för 
varje diskrimineringsgrund. Grupp 1-4 är likabehandlingsplaner från de kommuner med högst andel 
personer med utländsk bakgrund och utrikesfödda. Grupp 5-8 är likabehandlingsplaner från de 
kommuner med lägst andel personer med utländsk bakgrund och utrikesfödda. 



 
 

19 

 

I diagrammet ovan som är ett resultat av den kvantitativa innehållsanalysen kan vi se att det var 
skillnad på hur många gånger diskrimineringsgrunderna nämndes i likabehandlingsplanerna. Vi kan se 
att det var skillnad mellan kommunerna med högst andel personer med utländsk bakgrund och de 
kommuner med lägst andel. I några av likabehandlingsplanerna från kommunerna med högst andel 
nämndes till exempel religion eller annan trosuppfattning mindre antal gånger än till exempel 
funktionsnedsättning. Etnisk tillhörighet nämndes fler antal gånger än könsöverskridande identitet 
eller uttryck i några av de kommuner med lägst andel. Vi kunde även se relativt stora skillnader 
överlag i hur ofta diskrimineringsgrunden kön nämndes i de olika likabehandlingsplanerna.  

Ingen av förskolorna nämnde Skolverkets allmänna råd, BEO eller Skolinspektionens handledning. 
Två stycken av förskolorna nämnde DO. Alla förskolorna förhåller sig till DO på så sätt att de har med 
alla diskrimineringsgrunderna och har fått information om dem på något sätt och det kan vara genom 
DO även om de inte refererar dit.  

I diagrammet såg vi även att de likabehandlingsplanerna som kommer från samma kommun är relativt 
lika varandra. I de två likabehandlingsplanerna som kommer från den första kommunen med stor 
andel personer med utländsk bakgrund förekommer diskrimineringsgrunderna ofta. Samtidigt som de 
inte förekommer alls lika ofta i de två likabehandlingsplaner som kommer från den andra kommunen 
med stor andel personer med utländsk bakgrund. De två likabehandlingsplaner från den första 
kommunen med mindre andel personer med utländsk bakgrund förekommer diskrimineringsgrunderna 
inte så ofta och diagrammet är ganska ojämnt. I likabehandlingsplanerna från den andra kommunen 
med mindre andel personer med utländsk bakgrund förekommer diskrimineringsgrunderna relativt 
ofta, och diagrammet är väldigt ojämnt.  
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Utifrån detta väljer vi att titta på riktlinjer för vad som ska finnas med i en likabehandlingsplan, det 
som kommer till i formuleringsarenan på både statlig och kommunal nivå. Den första kommunen 
beskriver att det finns en diskrimineringslag och att enligt lagen får inte diskriminering förekomma på 
grund av kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religion eller funktionshinder. Den andra kommunen 
beskriver på ungefär samma sätt, och rekommenderar att en beskrivning av de olika begreppen finns 
med. De länkar även till ett dokument där de olika diskrimineringsgrunderna finns beskrivna. 

För de två kommuner med minst andel personer med utländsk bakgrund kan vi inte hitta någon mall 
eller riktlinjer för hur en likabehandlingsplan ska se ut. 

Vi kan utifrån det se att könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder finns med i alla 
likabehandlingsplaner fast de inte finns med i kommunernas riktlinjer. Därför undersöker vi hur 
riktlinjerna för hur en likabehandlingsplan ser ut på statlig nivå för att se om de fanns med där.  

Riktlinjerna för hur en likabehandlingsplan ska se ut från de statliga myndigheterna Skolverket, DO, 
BEO och Skolinspektionen, är att förskolorna ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete med 
aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna. De nämner de fem 
första diskrimineringsgrunderna, men inte könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Det 
rekommenderas dock att även arbeta förebyggande med dessa diskrimineringsgrunder (DO, BEO & 
Skolinspektionen 2009, s. 14; Skolverket 2012, ss. 10-17).  

Detta var det vi undersökte och kom fram till i den kvantitativa innehållsanalysen. En kvalitativ 
utveckling kommer i den kvalitativa textanalysen.  

Kvalitativ textanalys 
Textanalysens teman baseras dels på våra frågeställningar men också på saker vi la märke till och ville 
undersöka mer när vi läste igenom likabehandlingsplanerna i den kvantitativa innehållsanalysen. 
Dessa teman är: kontext, utbytesord, värdegrund, ansvar och delaktighet.  

Dessa ska vi beskriva här nedan.  

Kontext 

Här beskrivs det vi kom fram till när vi undersökte i vilken kontext de olika diskrimineringsgrunderna 
förekom. Det vanligaste var att de förekom under beskrivning av vilka områden som berörs av en 
insats, åtgärd eller kartläggning. Det var också vanligt att de förekom under en egen rubrik vid namn 
diskriminering eller något liknande. Då var de bara nämnda utan någon mer ingående beskrivning. Ett 
exempel på detta: 

Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra 
barn. Behandlingen ska ha samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet 
eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller ålder. 

I några av likabehandlingsplanerna togs alla diskrimineringsgrunderna upp var för sig och beskrevs 
tydligt med exempel på vad diskrimineringsgrunderna innebär och omfattar, i dessa fall så fanns de 
olika diskrimineringsgrunderna även nämnda i innehållsförteckningen.  

Ett exempel på en beskrivning av diskrimineringsgrunden religion eller annan trosuppfattning:  
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Alla som har en religion eller annan trosuppfattning omfattas av skyddet mot 
diskriminering, exempelvis muslimer, kristna, buddister och ateister.   

En förskola nämnde de olika diskrimineringsgrunderna under underrubriken resultat och analys under 
rubriken kartläggning där syftet är att identifiera risker för diskriminering i verksamheten. 

Utbytesord 

Här beskrivs det vi kom fram till när vi undersökte vilka andra ord som användes istället för eller i 
relation till diskrimineringsgrunderna.  

Det var inte så många av förskolorna som använde sig av andra ord men några stycken hittade vi. 

Till exempel användes ordet bakgrund istället för etnisk tillhörighet:  

Förmedla det positiva med olika bakgrunder och etnicitet.  

Detta citat fanns under en rubrik som hette område som berörs av insatsen, där området var 
etnisk tillhörighet. De hade valt att använda både bakgrunder och etnicitet istället för att bara 
skriva etnisk tillhörighet.  

Även orden flicka och pojke användes istället för ordet kön vid några tillfällen, men då som 
exempel på vad som kan vara diskriminering i en beskrivning av diskrimineringsgrunden kön. 
Exemplet löd:  

En flicka går före en pojke i kön till en förskola med motiveringen att det redan finns en 
stor majoritet pojkar på förskolan. 

En likabehandlingsplan använde ordet transsexualism som ett annat ord för könsöverskridande 
identitet eller uttryck. Detta var när de beskrev de olika diskrimineringsgrunderna var för sig. Såhär 
beskrev de transsexualism: 

Transsexuell är en person som upplever sig vara “motsatt” kön jämfört med sitt 
biologiska kön. Även barn som har en könsidentitet eller väljer köns-uttryck som anses 
bryta mot normen för barnets biologiska kön eller som har syskon som är transsexuella 
skyddas utifrån diskrimineringsgrunden kön. 

Här uttrycker det de som att det går under diskrimineringsgrunden kön, men de använder sig av delar 
av diskrimineringsgrundens riktiga begrepp i beskrivningen. Därför räknar vi in det under 
diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck. 

Värdegrund 

Här beskrivs det vi kom fram till när vi undersökte hur förskolorna använde sig av ordet värdegrund 
samt hur de beskrev att de förhåller sig till värdegrund.  

Värdegrund nämns i ungefär hälften av likabehandlingsplanerna, och då relativt ofta.  

Det vanligaste var att värdegrund togs upp som en egen rubrik vid namn värdegrundsarbete. Här en 
motivering från en likabehandlingsplan till varför de har en åtgärd med rubriken värdegrundsarbete:  

Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas. Det är därför 
viktigt att vi regelbundet reflekterar över vilka värderingar och föreställningar som finns 
hos oss själva och bland barnen angående kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell 
läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning 
och ålder. 
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Värdegrund nämns också under rubriker som mål och uppföljning, och när de beskriver allmänt att de 
pratar om värdegrundsfrågor. 

Ansvar 

Här beskrivs det vi kom fram till när vi undersökte hur förskolorna beskriver ansvaret för och 
framskrivandet av likabehandlingsplanen. 

Det var vanligt att det var förskolechefen tillsammans med förskollärarna som var ansvariga för planen 
och att personalen tillsammans med förskolechefen hade arbetat fram innehållet. Exempel på hur de 
skriver att de har arbetat fram likabehandlingsplanen tillsammans:  

Personalen har gemensamt arbetar fram planen, som ska vara ett levande dokument som 
genomsyrar vår verksamhet. Planen utvärderas av pedagogerna en gång om året. 

I två likabehandlingsplaner var det bara förskolechefen som var ansvarig för likabehandlingsplanen.  

I två likabehandlingsplaner stod det inte vem som var ansvarig för planen men att hela förskolan 
gemensamt har arbetat fram den. Exempel:  

Vi har arbetat med att kartlägga områdena som berör oss på vår förskola på våra APT. Vi 
har genom diskussioner i arbetsgrupper reviderat förra årets kartläggning, och besvarat en 
enkät, om nuläget.  

I en likabehandlingsplan var ledningsgruppen under ledning av förskolechefen ansvarig för 
likabehandlingsplanen.  

I en likabehandlingsplan stod det också att barnskötare var ansvarig för likabehandlingsplanen 
tillsammans med förskolechef och förskollärare.  

Detta tema kan kopplas till det läroplansteoretiska begreppet transformeringsarena. Det vi har tagit 
fram här visar på vem som har varit ansvarig för likabehandlingsplanen och vilka som har varit 
delaktiga i framskrivandet av planen och alltså varit med och tolkat riktlinjerna och valt ut vilket stoff 
som ska vara med.  

Delaktighet 

Här beskrivs det vi kom fram till när vi undersökte hur förskolorna beskriver vilka som ska vara 
delaktiga i likabehandlingsarbetet i praktiken.  

Det var vanligast att personalens delaktighet, barnens delaktighet och vårdnadshavares delaktighet fick 
egna rubriker. Personalens delaktighet var ju självklar i de fall där de hade varit med och utformat 
planen. Den är också självklar eftersom att det är deras ansvar att följa likabehandlingsplanen. Men det 
beskrevs också hur de faktiskt jobbade praktiskt med likabehandlingsplanens innehåll på andra sätt. 
Ett exempel på detta:  

Likabehandlingsplanen står med på dagordningen för avdelningens reflektionstid. Här 
lyfter pedagogerna sina observationer och funderingar kring kränkningar, diskriminering 
samt diskuterar platser/situationer där kränkningar och diskriminering kan förekomma.  

Under rubriken barnens delaktighet såg det ungefär likadant ut i de flesta likabehandlingsplanerna. Det 
stod till exempel såhär, eller något liknande:  

Barnen är delaktiga genom samlingar, dialoger, dramatiseringar, i leken och i 
vardagssituationer.  
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I en likabehandlingsplan stod det också att barn var delaktiga i upprättandet av likabehandlingsplanen. 
Det stod såhär:   

Barnen är delaktiga utifrån ålder och mognad i processen av upprättande av 
likabehandlingsplanen. 

Några likabehandlingsplaner tog också upp vårdnadshavares delaktighet. Då kunde det se ut såhär:  

Vårdnadshavaren får möjlighet att bli delaktiga genom utvecklingssamtal, föräldramöten 
och föräldraråd. I våra möten med föräldraråd har vi en dialog kring förhållningssätt, 
platser, situationer osv. som kan leda till att kränkningar och diskrimineringar.  

Några likabehandlingsplaner tog inte upp delaktighet, men det var tydligt vad som ska göras enligt 
likabehandlingsplanen och detta ska alla i personalen ska följa. 

Det vi har tagit fram här visar på hur förskolorna beskriver vilka som ska vara delaktiga i det praktiska 
arbetet med likabehandling, alltså vilka som ska vara delaktiga i verkställandet av planen. Det faktiska 
verkställandet av likabehandlingsplanen som sker kan kopplas till det läroplansteoretiska begreppet 
realiseringsarena.  

Diskussion 
I studien har vi undersökt hur de åtta likabehandlingsplanerna ser ut i de olika kommunerna. Vi har 
utifrån Statistiska centralbyråns information använt oss av de kommuner som hade högst respektive 
lägst andel personer med utländsk bakgrund och utrikesfödda. Dessa kommuner hade även stor 
variation på medelinkomst. Vi har undersökt om likabehandlingsplanerna skiljde sig åt och vilka 
diskrimineringsgrunder som varje likabehandlingsplan fokuserar på samt i vilken kontext de nämns, 
samt hur de förhåller sig till Skolverkets, DO, BEO och Skolinspektionen råd och handledning. Vi har 
även undersökt vilka andra ord med liknande betydelse som används istället för och i relation till  
diskrimineringsgrunderna. Vi undersökte också hur likabehandlingsplanerna skriver om och använder 
ordet värdegrund,. Till sist undersökte vi också vilka som har varit ansvariga för framskrivandet av 
likabehandlingsplanen och vilka som ska vara delaktiga i verkställandet av den. Våra frågeställningar 
var: 

• Finns alla diskrimineringsgrunder representerade i alla likabehandlingsplaner och på vilket 
sätt? 

• Hur förhåller sig de olika förskolornas likabehandlingsplaner till Skolverkets allmänna råd, 
samt DO, BEO och Skolinspektionens handledning?  

• Vad finns det för andra innehållsliga skillnader i de olika likabehandlingsplanerna?  

Vi har kommit fram till i våra analyser att de finns skillnader mellan likabehandlingsplanerna i hur 
ofta varje diskrimineringsgrund förekom i varje likabehandlingsplan och hur de nämnde 
diskrimineringsgrunderna. I vissa likabehandlingsplaner förekom diskrimineringsgrunderna mer 
frekvent än i andra. Vi såg en viss skillnad mellan de kommuner som hade högst respektive lägst andel 
personer med utländsk bakgrund samt utrikesfödda personer, något som går att se i diagrammet under 
resultat och analys. Vi kunde se att i några av de likabehandlingsplanerna som kom från kommunerna 
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med högst andel nämndes till exempel religion eller annan trosuppfattning mindre antal gånger än vad 
till exempel funktionsnedsättning nämndes. Samtidigt nämndes etnisk tillhörighet fler antal gånger än 
könsöverskridande identitet eller uttryck i några av de kommuner med lägst andel.  

Vår tolkning till att det var så i dessa kommuner är dels att det finns en tanke om att det inte ska vara 
så mycket fokus på diskrimineringsgrunderna som har med etnicitet att göra i likabehandlingsplaner 
från mindre mångkulturella områden och att förskolorna därför väljer att fokusera extra mycket på 
detta för att ta bort fördomarna. En annan tolkning är att de förskolor som har mindre andel 
utrikesfödda barn och barn med utländsk bakgrund väljer att fokusera mer på de barn med denna 
bakgrund som faktiskt finns i verksamheten eftersom att det kan vara större risk att de blir 
diskriminerade när de är i minoritet. I förskolorna med större andel barn med den bakgrunden kan det 
vara så att dessa barn är i majoritet och därför har förskolorna valt att fokusera mer på andra 
diskrimineringsgrunder som alla barn kan bli diskriminerade på grund av. Utifrån den tidigare 
forskningen kunde vi se detta då den tar upp att förskolans område spelar roll i hur den omtalas till 
andra och att detta är något som påverkar verksamhetens arbete (Lunneblad 2006, ss. 9, 11, 15, 35). 
Tidigare forskning visar också att barn med utländsk bakgrund ofta blir sämre behandlade och är mer 
utsatta eller riskerar att bli utsatta för diskriminering än de barn som som inte har utländsk bakgrund 
(Von Grünigen, Perren, Nagele & Alsaker 2010, s. 689). Detta är något som barnen med utländsk 
bakgrund i de kommuner där de är i minoritet riskerar och därför är det bra att förskolorna fångar upp 
det i sina likabehandlingsplaner.  

Vi kunde när vi gjorde den kvantitativa innehållsanalysen se att två av förskolorna nämnde DO, men 
ingen av dem nämnde Skolverkets allmänna råd, BEO och Skolinspektionens handledning i sina 
likabehandlingsplaner. Men vi kunde se att flera exempel på olika typer av diskriminering utifrån 
diskrimineringsgrunderna var hämtade från DO, BEO och Skolinspektionens handledning (DO, BEO 
& Skolinspektionen 2009). Vi kan också se i diagrammet att könsöverskridande identitet eller uttryck 
samt ålder ofta nämndes mindre än andra diskrimineringsgrunder men samtidigt så nämndes de fast de 
inte stod med i kommunernas riktlinjer. Detta beror på att några av förskolorna var privata och därför 
kanske inte följde kommunernas riktlinjer utan istället kanske följde DO, BEO och  Skolinspektionens 
handledning och riktlinjer som rekommenderade att de skulle vara med men sa att det inte var ett krav 
(DO, BEO & Skolinspektionen 2009, s. 14). Även de kommunala förskolorna kan ha tittat på och följt 
dessa riktlinjer utöver sin kommuns. De förskolor från kommuner som saknade riktlinjer från sin 
kommun kan också ha följt riktlinjerna på statlig nivå. Förekomsten eller bristen på riktlinjer i de olika 
kommunerna kan också vara anledningen till att likabehandlingsplanerna från samma kommun såg 
relativt lika ut.  

Både de kommunala och de statliga riktlinjerna tar upp liknande saker, de nämner båda att 
diskrimineringsgrunderna ska vara med. De genomsyras också av en grundläggande värdegrund som 
ska föras över i likabehandlingsplanerna. Detta blir tydligt i riktlinjerna eftersom att de beskriver att en 
likabehandlingsplan ska upprättas för att ingen ska bli diskriminerad på grund av 
diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna tar upp faktorer som kan orsaka att människor 
inte ges samma förutsättningar att vara med i samhällsgemenskapen, till exempel 
funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller religion eller annan 
trosuppfattning. Detta tog även den tidigare forskningen upp. Den belyser att värdegrund kan innebära 
att ta ansvar för våra medmänniskor som lever under fattigdom, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning 
eller av andra orsaker inte ges samma förutsättningar att vara med i samhällsgemenskapen som andra 
människor (Pedersen 2004, s. 64).  
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I den kvalitativa textanalysen som vi har gjort framkom kontexten av de olika 
diskrimineringsgrunderna. I regel förekom dessa under beskrivning av områden som berörs av en 
insats, åtgärd eller kartläggning. I vissa av förskolornas likabehandlingsplaner förekom dessa som en 
egen rubrik exempelvis diskriminering eller liknande, där de nämndes utan en beskrivning av 
diskrimineringsgrunderna. Vi kan se utifrån de citat vi beskrev ovan att de berörde de olika 
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder.  De var antingen 
uppradade eller hade en mer djupgående beskrivning. En djupgående beskrivning kan vara bra för att 
den då beskriver exakt vad det är som räknas som diskriminering. Vi anser att rätten att känna sig 
diskriminerad och vad som är diskriminering ligger i betraktarens “ögon”, men det finns ändå 
riktlinjer för vad som enligt lagen räknas som diskriminering. Men lagar kan ändras och det kan läggas 
till diskrimineringsgrunder. Till exempel så ändrades ju lagarna 2009, när diskrimineringslagen 
tillkom och kränkande behandling lades till i skollagen, då även diskrimineringsgrunderna 
könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder tillkom (DO, BEO &Skolinspektionen 2009, s. 1; 
Frånberg & Wrethander 2011, ss. 87-88). Därför anser vi att diskriminering och 
diskrimineringsgrunderna kan vara påverkade av sociala konstruktioner och förändras beroende på 
individen eller samhället, något som beskrivs i den tidigare forskningen. Den belyser att samhället som 
vi lever i idag bygger på värden, regler, normer och moral vars konstruktion har betydelse för vårt 
samhälle. Detta innebär att våra värden, idéer, normer, vanor samt kunskaper är sociala konstruktioner 
som över sin tid kan förändras eller vara varaktig (Berger & Luckmann 1979 i Thornberg 2006, s. 6).  

I resultatet av den kvalitativa textanalysen framgår det att diskrimineringsgrunden kön förekom i alla 
likabehandlingsplaner. I vissa kommuner förekom diskrimineringsgrunden kön mer och i vissa 
kommuner förekom den mindre. I vissa likabehandlingsplaner skrevs det fram hur förskolorna skulle 
arbeta med detta. Detta kan se olika ut i förskolorna, därför att varje förskola har hittat sitt sätt att 
arbeta med att synliggöra, uppmärksamma och få fast på de rådande normerna som finns i förskolans 
verksamhet. Den tidigare forskningen belyser detta då den tar upp att lärandet och jämställdhet i 
förskolan handlar om att skapa lika möjligheter till lärande samt kunskapsutveckling och ge 
förutsättningar där det inte ska spela någon roll om man är pojke eller flicka. För att förskolan ska 
kunna främja detta behöver förskolan våga se genus för att kunna främja jämställdhet då förskolan har 
ett ansvar för att detta efterföljs. Det anses därför viktigt att utforska hur genus görs tillsammans för att 
få fatt i eventuella normer som kan finnas och hur dessa normer kan begränsa verksamheten (Heikkilä 
2015, ss. 9-11, 13, 15-17 ). I den tidigare forskningen lyfts det fram att pojkar och flickor ofta inte 
behandlas likvärdigt samt möter olika villkor i förskolan beroende på sitt kön (Dolk 2013, s. 15). Den 
tidigare forskningen visar att personalen i förskolan inte uppmärksammar diskrimineringsgrunden kön 
i tillräckligt stor utsträckning. Detta är något som givetvis påverkar förskolans jämställdhetsarbete. För 
att få fatt i detta ansågs det att vi måste se att förväntningarna kan skilja sig på en pojke mot en flicka 
samt att det finns olika förväntningar på en pojke eller flicka (Heikkilä 2015, s. 21).  

I den kvalitativa textanalysen framkommer det även att vissa av förskolorna använde sig av andra ord 
som liknade diskrimineringsgrunderna i sina likabehandlingsplaner. Exempelvis användes flicka och 
pojke istället för diskrimineringsgrunden kön. Vi tolkar detta som att förskolan använder sig av 
utbytesord för att ge en närmare beskrivning av vem som omfattas av diskrimineringsgrunderna. 
Diskrimineringsgrundernas formulering kan även skilja sig åt i förskolans likabehandlingsplan då 
framskrivandet av likabehandlingsplanen kan påverkas av personalen. Detta kan förklaras med hjälp 
av den tidigare forskningen som menar på att Skolverket i läroplaner och kursplaner formulerat vissa 
värden och normer (Thornberg 2006, s. förord). Men det finns också mål uppsatta som kan bidra till 
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engagemang, gemensamma visioner och referensramar. Dessa måls framskrivning är påverkade av 
flera personer och dessa personer kan ha med sig olika åsikter i framskrivandet av läroplanen som 
genomsyras i texterna. Det togs även upp att  framskrivandet av läroplanen kan vara påverkad av tiden 
och sammanhanget som dessa personer befinner sig i. Detta öppnar upp för tolkningsmöjligheter i 
läroplanen som både kan bidra och hämma framtida möjligheter och utveckling (Pedersen 2004, s. 
17).  

I resultatet av den kvalitativa textanalysen så kan vi också se att värdegrund fanns med i ungefär 
hälften av likabehandlingsplanerna. I de andra likabehandlingsplanerna fanns inte värdegrund med 
överhuvudtaget. Vår tolkning är att i de likabehandlingsplaner som tog med värdegrund belyser 
förskolan dess kontext och de har gjort sin tolkning av vad värdegrund är. En tolkning är att de 
likabehandlingsplaner som inte tog med värdegrund eventuellt anser att värdegrund i sig är 
komplicerat, otydligt och att de måste följa en viss norm och att de därför valt att inte skriva med det i 
sin likabehandlingsplan. Vår tolkning är att det borde tas med då värdegrund är något som genomsyrar 
förskolans läroplan samt för att få stopp på kränkningar, mobbning och rasism. Förskolan bör ta upp 
och arbeta med värdegrund för att få fatt i detta och motarbeta kränkning, mobbning, rasism och 
bristande demokrati. Förskolan utgör och är en viktig funktion i vårt samhälle där värdegrund ständigt 
finns i barnets vardag där alla är lika mycket värda. Detta kunde vi kunde se i den tidigare forskningen 
som tog upp att värdegrundsarbete är mer specificerat och bunden till en viss värdegrundskontext 
(Thornberg 2006, ss. 2-5). Den tidigare forskningen menar på att värdegrundsfrågor i sig blivit 
otydliga och svaga och är en arena för etiskt och moraliskt övertramp för kränkningar, mobbning, 
rasism och bristande demokrati (Colnerud 2004, ss. 81-83). Den tidigare forskningen menar även på 
ett förskolan lägger grunden för utveckling och fyller en betydande roll i barnets barndom. Förskolans 
värdegrund bygger på demokratiska värderingar där förskolan ska arbeta med att främja demokrati. I 
förskolan skapas och återskapas sociala mönster och förskolan utgör och fyller en viktig funktion i 
vårt samhälle för att uppmärksamma att värderingar, normer, demokratiska värden finns i barnets 
vardag (Carlsson & Nilholm 2004, ss. 78-89; Karlsson 2009, ss. 13-17).  

I den kvalitativa textanalysen framkommer även hur förskolorna beskriver ansvaret för 
likabehandlingsplanen samt vilka som varit delaktiga i framskrivandet av likabehandlingsplanen. I 
regel låg ansvaret för framskrivandet av likabehandlingsplanen på förskolechefen tillsammans med 
förskollärarna som tillsammans arbetat fram innehållet. I en likabehandlingsplan framkom det att 
förskolechefen, förskollärarna samt barnskötarna tillsammans varit ansvariga för framskrivningen av 
likabehandlingsplanen. Vår tolkning av detta är att ansvaret ser olika ut beroende på hur 
organisationen ser ut i förskolan där de ansvariga väljer ut det som ska stå med i 
likabehandlingsplanen. Vårdnadshavarens delaktighet i likabehandlingsplanen och arbetet med denna 
togs upp i några likabehandlingsplaner. I resultatet av den kvalitativa textanalysen kan vi se att citatet 
om vårdnadshavarens delaktighet var längre och mer ingående än vad citatet om barnens delaktighet 
var. Detta kan ifrågasättas utifrån att det ändå är barnen som är i förskolan och inte vårdnadshavarna. 
De är inte där under dagarna och de är inte de som eventuellt blir utsatta för diskriminering eller 
utsätter andra för diskriminering i förskolan. Självklart är det viktigt att de är medvetna om och får 
vara delaktiga i arbetet med likabehandling men är det viktigare än att barnen är det?  

Vi kan även se att förskolorna utgår från barnens delaktighet i arbetet med likabehandling, dock 
framgår det inte tydligt ingående hur de gör detta. Likabehandlingsplanerna beskrev kortfattat om hur 
barnen ska vara delaktiga samt hur de ska ha inflytande genom att barnen ska vara delaktiga i dialoger, 
lekar, vardagssituationer, samlingar samt dramatiseringar. Här hade en mer ingående beskrivning varit 
bra. Hur känner sig barnet delaktig i en dialog? Får barnet vara delaktig i lekar? Får barnet 
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samtalsutrymme i samlingarna? etc. Detta kan ifrågasättas då personalen kanske inte vet när barnet 
känner sig delaktiga i verksamheten samt vilken uppfattning barnet har av delaktighet. Då delaktighet 
kan innebära olika för varje individ. I det analyserade resultatet av en likabehandlingsplan har det även 
framgått att barnen är delaktiga i processen av upprättandet av likabehandlingsplanen utifrån barnets 
ålder och mognad. I den tidigare forskningen togs barns delaktighet upp i likabehandlingsplansarbetet. 
Där det nämndes att barn efter en viss mognad och ålder skulle vara inkluderade i detta arbete, men 
när det kom till verkligheten var det inte många förskolor som involverade barnen i 
likabehandlingsplansarbetet (Dolk 2013, ss. 116-117). Tidigare forskning belyste även att alla som 
verkar inom förskolans verksamhet är skyldiga att se till att motivera och verka för att barn ska 
inkluderas och att alla är lika mycket värda. I förskolan kan personal inom verksamheten prova olika 
arbetssätt för att främja en likabehandling där alla är lika mycket värda. Den tidigare forskningen 
menade även på att barn inte ska få utsättas för någon form av diskriminering eller kränkande 
behandling utifrån diskrimineringsgrunderna (Heikkilä 2015, ss. 24-25). Det som kan ifrågasättas är 
vem det är som bestämmer om barnet har ålder och mognad i relation till upprättandet av 
likabehandlingsplanen? Har åldern och mognaden någon betydelse för upprättandet av 
likabehandlingsplanen? Finns det en norm för vad som anses vara “rätt” ålder för att vara med i 
upprättandet av likabehandlingsplanen? Detta är något som motsäger sig och kan diskuteras då det i 
förskolans verksamhet råder förbud mot diskriminering, utifrån diskrimineringsgrunderna och en av 
diskrimineringsgrunderna är ålder. Där ingen individ ska bli diskriminerad just på grund av sin ålder 
(Diskrimineringsombudsmannen 2015). 

Betydelse för praktiken och professionen 
I vårt resultat framgick det att det finns regler uppifrån som styr likabehandlingsplanen och att läraren 
måste ha en insikt och kunskap för regler för att veta vilka riktlinjer som ska följas, viktig information, 
vad som bör uppmärksammas och därefter kunna genomföra det i den praktiska verksamheten. Vi 
reflekterade över studiens betydelse och kom fram till att det är bra att i professionen vara medveten 
om att dessa regler finns och kan påverka hela förskolans verksamhet. Samtidigt är det bra att regler 
finns då verksamheten får en riktlinje över vad det är som bör finnas med i likabehandlingsplanen. 
Detta tydliggör för förskolechef samt förskollärare att veta vilka riktlinjer som borde följas och vara 
medveten om detta både i praktiken samt i professionen.  

Studien har också betydelse och relevans för praktiken och professionen eftersom att den belyser 
arbetet med likabehandlingsplaner och att det kan se olika ut på olika förskolor, men att det finns 
övergripande riktlinjer för hur en likabehandlingsplan ska se ut. Den belyser att det finns olika led som 
en likabehandlingsplan och andra styrdokument organiseras i innan den verkställs i förskolan. Det är 
inte så enkelt att en likabehandlingsplan bara skrivs och sen verkställs den, utan det finns riktlinjer och 
utvalt stoff för hur en likabehandlingsplan ska se ut som ska tolkas och användas innan den skrivs 
fram och kan användas.  

Studien har också belyst de olika diskrimineringsgrunderna som kan vara bra att ha en uppfattning om 
som förskollärare eller annan personal i förskolan. Denna insikt och uppfattning ger och är till hjälp 
när man i förskolan vill lyfta diskriminering. Studien ger även insyn i tidigare forskning om 
värdegrund och likabehandling utifrån kön och etnisk tillhörighet. Till exempel visar forskning att 
pojkar och flickor möter olika villkor i förskolan beroende på kön, något som de flesta som redan var 
medvetna om men som nu påminns igen. Forskningen visar också att barn inte får vara så delaktiga i 
likabehandlingsarbetet som är önskvärt. Detta är relevant för oss som blivande förskollärare att veta 
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för att det gör oss medvetna om det och gör att vi kan försöka ändra på detta när vi kommer ut i 
yrkeslivet som förskollärare.   

Slutsatser 
Slutsatsen som vi kan dra av denna studie utifrån våra frågeställningar är att det finns innehållsliga 
skillnader i likabehandlingsplanerna i olika kommuner. Dessa skillnader gäller hur de är utformade, 
vilka som varit delaktiga i framskrivandet och vilka som ska vara delaktiga i verkställandet av 
likabehandlingsplanen i den praktiska verksamheten. Det är också skillnader i hur de olika 
diskrimineringsgrunderna används, i vissa likabehandlingsplaner används de mer och i vissa 
likabehandlingsplaner betydligt mindre. Men gemensamt för alla likabehandlingsplanerna är att de alla 
nämner diskrimineringsgrunderna eftersom att kommunala och statliga riktlinjer nämner att det är 
något som ska vara med. En skillnad är också att alla förskolor inte tar upp begreppet värdegrund i sin 
likabehandlingsplan och att vi tycker att det är lite underligt eftersom att det är just en värdegrund som 
hela förskolan och speciellt likabehandlingsarbetet vilar på.  

En annan slutsats vi kan dra är att forskning om likabehandlingsplaner är eftersatt. Tidigare nämnde vi 
att var femte elev på mellan och högstadiet känt sig kränkt av en annan elev (Friends 2015, s. 6). 
Dessutom kommer det i dessa tider flera barn med en annan religion eller etnicitet, som enligt oss 
riskerar att bli utsatta för diskriminering och kräkningar. Olika faktorer som till exempel biologiska, 
relationer eller samhällsfaktorer påverkar människors hälsa (Folkhälsomyndigheten 2016). Problem i 
skolan som till exempel diskriminering eller mobbning (relationer) eller en viss ålder eller ett visst kön 
(biologiska) kan påverka människans hälsa, dels för att det kan orsaka en inre oro och depression men 
även för att kan påverka hur andra bemöter en. Därför är det viktigt att forskningen och samhället 
uppmärksammar diskriminering, kränkningar och likabehandling. Detta för sätta fart på arbetet med 
att alla ska känna sig lika mycket värda och likabehandlade oavsett kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder.  

Vidare forskning 
Genom vår studie av likabehandlingsplaner har vi fått förståelse för likabehandlingsplanens 
utformning och att de kan skilja sig från en likabehandlingsplan till en annan. Vi kunde genom 
analyserna av de åtta likabehandlingsplanerna se att det fanns skillnader, men att de inte var så 
uppenbara. För att gå djupare i studien skulle det gå att ta reda på om det likabehandlingsplanerna 
skiljer sig mellan  kommunala och privata förskolor. För att ta reda på detta skulle en kvalitativ 
analysmetod vara användbar där fokus skulle ligga på att granska vad kommunen satt för riktlinjer och 
hur dessa verkställs i de kommunala förskolorna samt de privata förskolorna. Genom denna typ av 
vidare forskning går det att få reda på möjliga likheter och skillnader mellan de olika förskolorna. 
Frågorna som skulle kunna ställas i en sådan studie är: 

• Skiljer det sig mellan privat och kommunal förskola? 

• Hur ser arbetet med likabehandlingsplanen ut i förskolan?  

• Hur ser riktlinjerna för likabehandlingsplaner ut i olika kommuner? Finns det riktlinjer för 
privata förskolor? 
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Vi undersökte också hur förskolorna beskrev att de ska arbeta med likabehandling utifrån 
likabehandlingsplanen och hur barnen ska få vara delaktiga. Men det vi inte får reda på genom denna 
studie är hur förskolor arbetar praktiskt med att verkställa likabehandlingsplanen, det som sker på 
realiseringsarenan. Alltså inte bara hur de beskriver att de ska arbeta. Detta skulle kunna bli en ny 
studie. För att undersöka detta skulle man först behöva undersöka vad förskolorna säger att de ska 
göra genom en kvalitativ textanalys av likabehandlingsplaner och sen gå ut och göra fältobservationer 
för att undersöka hur detta verkställs praktiskt i förskolorna. 

Frågorna  som skulle kunna ställas i en sådan studie är:  

• Hur beskriver förskolorna att de ska arbeta i likabehandlingsplanen?  

• Vilka ska vara delaktiga? 

• Hur ser detta ut i praktiken?  

• Hur är barnen delaktiga? 
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