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ABSTRACT 

Inledning 
Varje år sker flera hundra anmälningar om kränkande behandling och diskriminering i 
förskola och skola. Arbetet med värdegrundsfrågor är ständigt på tapeten i skolans värld men 
utan större framgång, trots vetskapen om denna ohälsa bland barn och elever i skolan har 
anmälningarna inte minskat. Forskning har visat att det normkritiska arbetet ligger till grund 
för att motverka kränkande behandling och diskriminering.  

Syfte 
Det här examensarbetet är en generell granskning av 21 förskolors likabehandlingsplaner där 
vi fokuserar på begreppet diskriminering och de sju diskrimineringsgrunderna. Syftet är att 
genom en diskursanalys undersöka hur likabehandlingsplaner i en kommun i Västsverige 
framställer begreppet diskriminering. Den här studien kommer att fokusera på de sju 
diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Studien 
kommer undersöka hur dessa begrepp beskrivs i likabehandlingsplaner samt hur mycket 
utrymme varje diskrimineringsgrund får. 

Metod 
I den här studien har vi genomfört en diskursanalys. Vi har granskat 21 olika 
likabehandlingsplaner från en och samma kommun där syftet har varit att se hur förskolor 
beskriver diskrimineringsbegreppet. Genom att göra en diskursanalys har vi fått insikt om 
språkets betydelse där ordval kan vara avgörande för läsarens förståelse. 

Resultat 
Resultatet visar att likabehandlingsplaner skiljer sig åt innehållsmässigt, några planer följer 
skolverkets rekommendationer för hur ett likabehandlingsarbete ska bedrivas. Flertalet av de 
insamlade likabehandlingsplanerna skulle kunna utvecklas vidare utifrån ett 
diskrimineringsperspektiv. Resultatet bidrar med en tydlig överblick om vilka 
diskrimineringsgrunder som ges mest utrymme i planerna och vilka som bör utvecklas.   
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1. INLEDNING 
Undersökningar från Friends1 (2016 s.8) har visat att ungefär två barn i varje klass utsätts för 
mobbning. Trots satsningar på arbete med värdegrundsfrågor och nya riktlinjer kring skolväsendets 
likabehandlingsplaner har den här siffran varit bestående sedan tjugo år tillbaka. Förskolan är första 
steget i utbildningssystemet och det är från tidig ålder arbetet kring värdegrundsfrågor behöver ta 
sin början. Pedagoger i förskolans verksamheter har ett stort ansvar för att tidigt förebygga 
mobbning, annan kränkande behandling samt diskriminering. Enligt Läroplan för förskola (Lpfö 98 
rev 2016, s.8) ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för att alla människor 
har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Dessa begrepp samt könsöverskridande 
identitet eller uttryck och ålder är de sju diskrimineringsgrunder vilka omfattas av 
diskrimineringslagen.  
 
Vi har under vår uppväxt i det svenska samhället fått lärdom om att alla människor har lika 
rättigheter och att vi alla är lika mycket värda. Idag lever vi i ett samhälle där det skiljer sig 
beroende på vilket kön du har, sexuell läggning, vilken etnisk tillhörighet samt religion du besitter, 
eller om du har någon form av funktionsnedsättning. År 2009 infördes Diskrimineringslagen (SFS 
2008:567) vilken syftar till att skydda den enskilda individen mot diskrimineringar. 
Diskrimineringsförbud råder inom flera olika samhällsområden, bland annat utbildningsområdet. 
Det innebär för oss blivande förskollärare att vi har ett ansvar att skydda alla barn i förskolan mot all 
form av kränkande behandling samt diskriminering. Enligt lag skall varje förskola upprätta en plan 
mot diskriminering och kränkande behandling vilken kan sammanföras till en enda plan och brukar 
då kallas för likabehandlingsplan (Svaleryd & Hjertson 2018, s.23).  
 
Arbetet kring likabehandling utgår från skollagen och diskrimineringslagen. Skollagen (SFS 
2010:800) skyddar barnen mot kränkande behandling medan diskrimineringslagen träder in 
när det handlar om trakasserier eller när en kränkande behandling har ett samband med någon 
av de sju diskrimineringsgrunderna. Varje verksamhet skall enligt skollagen (SFS 2010:800) 
upprätta en plan mot kränkande behandling, planen ska innehålla åtgärder samt en redogörelse 
när dessa åtgärder ska börja arbetas med, planen skall utvärderas och revideras varje år 
(Skolverket 2018). I januari 2017 ändrades bestämmelserna i diskrimineringslagen vilket 
medförde att varje verksamhet skall arbeta med aktiva åtgärder och dokumentation gällande 
trakasserier och diskrimineringar. Det här arbetet utgår från fyra steg; undersöka risker för 
diskriminering, analysera riskerna, åtgärda problem i verksamheten samt följa upp och 
utvärdera arbetet (Diskrimineringsombudsmannen 2018). Den enskilda verksamheten kan 
välja att slå dessa riktlinjer samman i en så kallad plan mot kränkande behandling och 
diskriminering. I vårt kommande arbete kommer denna plan kallas för likabehandlingsplan.  
 
Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi haft möjlighet att medverka vid revidering av 
förskolans likabehandlingsplan. Vid dessa samtal diskuteras de sju diskrimineringsgrunderna 
kopplat till de rådande normerna på förskolan. Att synliggöra rådande normer i samhället är grunden 
för att motverka diskrimineringar. Normer innebär idéer om hur någonting förväntas vara och vi 
pedagoger behöver anta ett normkritiskt förhållningssätt för att alla barn skall få möjlighet att vara 
den de själva vill vara (Svaleryd & Hjertson 2018, ss.76-77). Under utbildningens gång har vi byggt 
upp ett intresse om hur förskolorna arbetar normkritiskt för att motverka diskriminering utifrån de 
sju grunderna.  
 
                                                
1 Friends är en organisation vars uppdrag är att stoppa mobbing och diskriminering.   
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I det här examensarbetet kommer vi att genomföra en diskursanalys av likabehandlingsplaner från 
förskolor i en medelstor kommun i västra Sverige. Vi kommer specifikt inrikta oss på begreppet 
diskriminering och de sju diskrimineringsgrunderna.  
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1.1. Syfte  
Syftet är att genom en diskursanalys undersöka hur likabehandlingsplaner i en kommun i 
Västsverige framställer begreppet diskriminering. Den här studien kommer att fokusera på de 
sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
och ålder. Det kommer undersökas hur dessa begrepp beskrivs i likabehandlingsplanerna samt 
hur mycket utrymme varje diskrimineringsgrund får.    
 

- Hur beskriver förskolorna diskriminering samt de sju diskrimineringsgrunderna i sina 
likabehandlingsplaner?  

- Vilka diskrimineringsgrunder lägger förskolorna störst vikt vid i sina 
likabehandlingsplaner?  

 

1.2. Begreppsdefinition 
Nedan kommer vi presentera begreppen diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling för att förtydliga skillnaderna mellan dem. Det är återkommande begrepp genom 
hela studien.  
 

1.2.1. Diskriminering 
Diskriminering är när en individ missgynnas eller kränks direkt eller indirekt i samband med 
de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder. 
Direkt diskriminering framträder när någon behandlar lika individer olika exempelvis ger en 
flicka förtur i förskolans kö jämfört med en pojke för att förskolan vill ha fler flickor. Indirekt 
diskriminering sker när olika individer behandlas lika exempelvis när alla barn på förskolan 
serveras samma mat trots att ett barn ej äter kött på grund av religiösa skäl. Direkt och 
indirekt diskriminering kan endast ske om den som diskriminerar har ett maktövertag, 
exempelvis en förskollärare gentemot ett barn. När ett barn diskriminerar ett annat barn kallas 
det för trakasseri (Svaleryd & Hjertson 2018 ss.48-49).  
 

1.2.2. Trakasseri 
Om en kränkning i relation till diskrimineringsgrunderna sker då det samtidigt finns ett 
jämställt maktförhållande mellan aktörerna kallas det för trakasseri. Till exempel om ett barn 
kränker ett annat barn kopplat till någon av de sju diskrimineringsgrunderna faller de under 
trakasseri (SFS 2008:567).  

1.2.3. Kränkande behandling 
Kränkande behandling i förskolan råder under skollagen och definieras när en handling 
kränker ett barns värdighet utan att vara diskriminerande. Det kan till exempel vara 
nedsättande ord eller fysiskt våld. Om en kränkande handling endast sker en gång är det 
fortfarande kränkande behandling. När kränkande behandlingar uppstår vid upprepade 
tillfällen kallas det för mobbning (SFS 2010:800).  
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1.2.4. De sju diskrimineringsgrunderna 
Nedan följer en begreppsdefinition av diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder; 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder. 
Diskrimineringsombudsmannen, DO, är en myndighet som arbetar för nolltolerans av 
diskriminering i samhället. Styrande för DO är bland annat lagen mot diskriminering (SFS 
2008:567) och lag om Diskrimineringsombudsmannen (SFS 2008:568). Följande 
beskrivningar av diskrimineringsgrunderna är hämtade från DO´s hemsida 
(Diskrimineringsombudsmannen 2018). Till varje diskrimineringsgrund ges ett fiktivt 
exempel av hur diskriminering i förskolan kan ske, dessa är beskrivningar från Svaleryd och 
Hjertson (2018) då vi vill förtydliga hur diskriminering kan ske i relation till de olika 
diskrimineringsgrunderna. 
 

1.2.4.1. Kön  
Kön innefattar det biologiska könet kvinna/flicka eller man/pojke. Med biologiskt kön menas 
det kön en individ föds med.  
 

Joseph kommer in på förskolan, söker efter lekkamrater och springer in till kuddrummet 
och möts av ett “du får inte vara med, det ska bara vara tjejer med i denna leken.	  
(Svaleryd & Hjertson 2018, s.44) 

 

1.2.4.2. Könsöverskridande identitet eller uttryck 
Könsöverskridande identitet eller uttryck avses när individen inte identifierar sig med sitt 
biologiska kön. Genom sitt uttryck med till exempel kläder bryter individen samhällets 
normer kring hur kvinnor/flickor respektive män/pojkar förväntas vara. Det innefattar de 
flesta transpersoner. Har transpersoner planerat eller genomfört en könskorrigering omfattas 
de av diskrimineringsgrunden kön. 

Sedan flera månader tillbaka markerar Pelle, 7 år, att hon helst vill vara flicka och kallas 
hon och henne. En dag är Pelle ledsen när pappa kommer för att hämta henne. Hon 
berättar att hon inte fick följa med till biblioteket eftersom hon vägrade ta på sig ett par 
byxor. Pappa frågar personalen varför Pelle skulle byta från kjol till byxor och får 
svaret: “Det får vara någon måtta med de här fånerierna.” Pappan blir också uppmanad 
att i fortsättningen klä Pelle ordentligt eftersom att några barn börjat reta henne då hon 
bär klänning. (Svaleryd & Hjertson 2018, ss.45-46)  

 

1.2.4.3. Etnisk tillhörighet 
En individ kan ha en eller flera olika etniska tillhörigheter vilka innefattar en individs 
nationella och etniska ursprung eller hudfärg. Det är alltid individen själv som definierar sin 
etniska tillhörighet. 

Xiangsong pratar svenska med brytning och bli ofta retad av de andra barnen. “hahaha 
du sa fel, du säger alltid fel. (Svaleryd & Hjertson 2018 s.44) 
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1.2.4.4. Religion eller annan trosuppfattning 
Religion avser vilken religiös tro en individ har till exempel islam, judendom, hinduism och 
kristendom. Annan trosuppfattning innefattar de övertygelser vilka har ett samband eller 
grundar sig i en religiös tro till exempel ateism. 

Fatima mår dåligt varje dag när eftermiddagen närmar sig. De andra barnen brukar 
skratta åt Hennes mamma som bär muslimsk huvudduk. Hon berättar för fröken att hon 
blir ledsen, fröken tröstar men vidtar inga andra åtgärder.	  (Svaleryd & Hjertson 2018, 
ss.44-45) 

1.2.4.5. Funktionsnedsättning 
Diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning innebär att en person har varaktig nedsatt 
förmåga antingen fysisk, psykisk eller begåvningsmässigt. Tillfällig funktionsnedsättning 
innefattas inte i denna diskrimineringsgrund. En person har en funktionsnedsättning och är 
begränsad av omgivningen, personen i sig är inte funktionshindrad.  

Sixten har Aspergers syndrom och koncentrationssvårigheter. Han kan inte vara med på 
samlingen utan får duka med de vuxna. Han känner sig utanför och vill in till de andra. 
(Svaleryd & Hjertson 2018, s.45) 

1.2.4.6. Sexuell läggning 
Sexuell läggning omfattar hetero-, homo- eller bisexuell läggning. Sexuell läggning handlar 
om vilket kön en individ blir attraherad av. 

Pelle och Antonio är bästisar. Pelle säger att han älskar Antonio och vill gifta sig med 
honom när han blir stor. Personalen skrattar och rättar Pelle att de nog kommer vara 
bästisar. Pelle och Antonio leker en dag att de ska gifta sig, de andra barnen retas och 
säger att de är äckliga. (Svaleryd & Hjertson 2018, s.46) 

1.2.4.7. Ålder 
Enligt lagen för diskrimineringsgrunden ålder innebär det den uppnådda levnadslängden. Det 
finns vissa undantagsregler för den här diskrimineringsgrunden då det ibland är tillåtet att 
särbehandla individer efter ålder. I förskolans verksamhet kan det vara relevant att 
åldersindelade grupper om det finns ett syfte till varför den här indelningen skall göras.  

Jakob är född sent på året och är sen i utvecklingen. Han leker mest med barnen som är 
ett år yngre. Hans föräldrar har beslutat att skjuta upp skolstarten ett år. Jakob är den 
enda sexåringen som går kvar i förskolan och inte har börjat i förskoleklass. De andra 
barnen retar honom ofta för det. Jakob blir ledsen. (Svaleryd & Hjertson 2018, s.47)  
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2. BAKGRUND  
Anmälningar gällande kränkande behandling till skolinspektionen och Barn och elevombudet 
fortsätter att öka för varje år (Skolinspektionen 2017). Det är ett växande problem vilket 
pedagoger inom utbildningsväsendet behöver arbeta aktivt och medvetet med för att motverka 
kränkande behandlingar, trakasserier och diskrimineringar. Det motverkande arbetet skall 
starta i förskolan och pedagogerna har tidigare haft en likabehandlingsplan att utgå från. Likt 
vi nämnt i inledningen är det nu två planer som förskolan behöver förhålla sig till den kan 
med fördel skrivas samman till en plan. I det här avsnittet kommer vi presentera de två lagar 
vilka “Plan mot kränkande behandling och diskriminering” vilar på. Det kommer behandla 
tidigare forskning kring hur normer ligger till grund för diskriminering, normers makt och 
normer i relation till de olika diskrimineringsgrunderna.   
 

2.1. Diskrimineringslag 
Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) består av sex kapitel där kap 1 paragraf 1 beskriver 
lagens syfte till att alla skall ges lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lagens ändamål att 
motverka diskriminering kan ske på sex olika vis bland annat indirekt och direkt 
diskriminering. Enligt kap 2 paragraf 5 skall det råda diskrimineringsförbud i förskolans 
verksamheter det innebär att pedagoger eller annan vuxen anställd inte får diskriminera barn. I 
3 kap handlar det om åtgärder vid diskrimineringsarbete där paragraf 20 beskriver hur 
utbildningsanordnaren skall arbeta aktivt med åtgärder samt skriftlig dokumentation. Det ska 
innehålla redogörelser kring det aktiva arbetet, planerade åtgärder och dess genomförande 
samt hur samverkan i verksamheten fungerar (SFS 2017:1128).    
 

2.2. Skollag 
Skollagen (SFS 2010:800) innehåller 29 kapitel där förskolan är en av de omfattade 
skolformerna. Lagen beskriver bland annat hur verksamheterna skall bedrivas men också mer 
specifika kapitel, till exempel kap 6 åtgärder mot kränkande behandling. Enligt paragraf 8 av 
skollagen skall det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling, det är huvudmannens 
uppdrag genom sin personal att se till att det här genomförs. Planen är till för att skydda barn 
och elever mot kränkande behandlingar, trakasserier samt diskriminering från andra barn samt 
vuxna. Pedagoger i förskola och skola är enligt lag skyldig att anmäla, utreda och vidta 
åtgärder när kränkande behandling, trakasserier och diskrimineringar uppmärksammas (SFS 
2010:800).  
 
 
2.3. Diskriminering uppstår i relation till normer 
Markström (2005 ss.208-209) har genom observationer, intervjuer och samtal genomfört en 
etnografisk studie, Förskolan som normaliseringspraktik - En etnografisk studie, där syftet är 
att undersöka vilka föreställningar som finns om förskolan och barnen i förskolan. En 
grundläggande föreställning angående förskolebarn är kravet att fungera i en grupp för att inte 
riskera att falla utanför normen. Normer betecknar de oskrivna regler i samhället om hur saker 
och ting förväntas vara nämligen det normala. När en individ inte följer normen blir hen 
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avvikande. Det är i gränslandet mellan norm och avvikelse diskrimineringar sker (Svaleryd & 
Hjertson 2018 s.79). Det svenska samhället vilar på massor av normer och utan dessa skulle 
samhället inte fungera och genom förståelse för normer skapas en förståelse för samhället 
(Baier & Svensson 2018, s.9).  

Martinson & Reimers (2015 s.11) beskriver ett exempel om hur det inte hade funnits 
homofobi om det inte fanns en heterosexuell norm. Att efterleva den heterosexuella normen 
anses vara normalt och förväntat medan homo- bi- eller asexuell faller utanför normen och 
anses vara annorlunda. Normer kan hindra individer från att våga kliva utanför normen 
eftersom det skapats förväntningar på hur individer ska leva. Att arbeta normkritiskt inom 
förskolan innebär inte att förskolan ska vara normlös utan att pedagoger synliggör och 
utmanar de existerande normerna (Svaleryd & Hjertson 2018 s.80-81). Enligt Svaleryd & 
Hjertson (2018 s.86) är den största risken att utsätta en individ för diskriminering om varje 
enskild person har sig själv som norm.  

Normer är kopplat till makt. De individer vilka befinner sig inom normen har ett outtalat 
maktövertag då dessa vanligtvis är majoritet i samhället. Personer inom normen har 
maktövertag att avgöra vilka som kan inkluderas och exkluderas i en norm. Om pedagoger 
inte utmanar normerna löper de normbrytande barnen stor risk för att bli trakasserade eller 
diskriminerade (Svaleryd & Hjertson 2018 s.80-81). Markström (2005 ss.208-209) menar att 
förskolan och skolans verksamheter producerar normer. Dessa normer omförhandlas med 
tiden, samtidigt som normer kan ta nya vinklar sitter större delen av dem i väggarna inom 
förskolans institution.      

2.4. Normer och makt i förskolan 
Dolk (2013 s.26) har skrivit en avhandling Bångstyriga barn, makt normer och delaktighet i 
förskolan vilken är en etnografisk studie med en aktionsforskningkomponent under ett års tid. 
Hon har genomfört observationer och ett aktionsforskningsarbete tillsammans med 
pedagogerna samt intervjuer med barnen. Dolk har i sin studie ett avsnitt om makt och normer 
där Michel Foucault’s tankar om makt ligger till grund. Han beskriver att makten som 
normerna har inte visar sig genom våld utan att människan anpassar sina egna viljor och 
tankesätt efter normerna. Normernas makt fokuserar alltså inte på någon form av straff utan 
normernas makt handlar om att få människor att göra vad anses vara rätt och då kunna 
förebygga att någon individ använder sig av “fel” beteende.  
 
Bartholdsson (2008 s.18) har i sin avhandling Den vänliga maktutövningens regim- om 
normalitet och makt i skolan sammanfattat att den vänliga maktutövningen syftar till att få ett 
önskvärt beteende av barn och elever och att de följer normen, men maktutövningen sker utan 
att det märks för barnen. Vänlig maktutövning sker av god vilja från pedagogerna och är 
omsorgsinriktad. Dolk (2013 ss.99-101) presenterar den vänliga maktutövningen vilken ofta 
är förekommande i förskolan och kan visa sig vid den fria leken, till exempel vid 
aktivitetskort. Enligt Foucault (2002 s.98) är förutsättningen för att få individer att göra som 
man vill att man håller denna vänliga maktutövning osynlig för dem. Enligt Dolks (2013 s.91) 
beskrivning av aktivitetskort är syftet att barnen skall ges en känsla av möjlighet att påverka 
sin situation och att välja själv. Den här delaktigheten går att problematisera då barnen ofta 
ges möjlighet att vara delaktiga men på pedagogernas villkor. Barnen kan genomskåda 
pedagogernas osynliga maktutövning genom att känna sig begränsade i sina lekval och att den 
fria leken inte längre blir fri. Skolverket (2013, s. 63) förklarar att barn och elever skall göras 
delaktiga i sina verksamheter men det handlar inte om att individen bestämmer allt själv. Det 
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skall däremot finnas möjlighet att påverka sin vardag på förskolan genom att få vara med i 
samtalen kring hur och varför beslut fattas.   
 

2.5. Normer om etnicitet och religion i förskolan 
Lunneblad (2006) har i sin avhandling Förskolan och mångfalden: en etnografisk studie på en 
förskola i ett multietniskt område genomfört en etnografisk studie där han analyserar den 
kulturella mångfalden. Han redogör för hur normer kan beskrivas i vad som anses vara 
normalt och naturligt i ett sammanhang och där begreppet inte passar sig framställer de 
individer som faller utanför normen. Ett exempel beskriver hur svenskan är det naturliga 
språket och att det inte passar sig att tala andra språk i vissa situationer (Lunneblad 2006 
ss.154-155).  
 
Lunneblad (2006 s.15) beskriver hur begreppet etnicitet traditionellt sett pekar på individer 
vilka delar normer, värderingar och kulturella uttryck. Lahdenperä (1997 s.68) beskriver i sin 
studie likt Lunneblad (2006) att etnisk kultur handlar om att grupper av individer delar 
förståelse, mening och känsla. Genom att människor delas in i etniska tillhörigheter ökar 
risken för att det skapas gränser mellan olika etniciteter i samhället (Lunneblad 2006 s.18).  
Lunneblad (2006 ss.24-26) beskriver att interkulturell pedagogik är ett lärande mellan 
individer genom möten med olika personer från olika kulturella och etniska bakgrunder. Att 
ha ett interkulturellt förhållningssätt kan synliggöra hur människors liv påverkas av 
stereotyper, fördomar och sociala orättvisor. Lahdenperä (1997) beskriver ett interkulturellt 
förhållningssätt att det är ett nytt sätt för individer att förhålla sig till varandra oavsett 
bakgrund. Lunneblad (2009) har skrivit artikeln “En målsättning för de Andra -
Förskolepedagogers tal om barn och föräldrar under planering och utvärdering på en 
förskola med en kulturellt blandad barngrupp” där han presenterar hur pedagogernas tal om 
barn och föräldrar kan bidra till att reproducera etniska och kulturella identiteter. Han redogör 
för hur förskolan skall vara en plats för alla och att barnen skall få möjlighet att känna 
tillhörighet med sin egen kultur samtidigt få förståelse och respekt för andra kulturer. 
Pedagogerna i artikeln använder uttrycket “de andra föräldrarna” (invandrarföräldrar) vilket 
ger dem en exkluderande position i förskolan och det skapar en vi och dem känsla, uttrycket i 
sin tur bidrar till att barnen delas upp efter etnisk tillhörighet eller religion.  
  
I artikeln Barnehager og høytidsmarkering- En gjennomgang og diskusjon av begrunnelser 
knyttet til manglende markering av ikke-kristne høytider av Toft och Toft Rosland (2014) 
beskrivs hur kristendomen är normen i den norska förskolan och varför det är svårt att 
uppmärksamma andra religioner än kristendomen i förskolan. Deras studie visar att det är 
bristande kunskap från pedagogerna om hur andra högtider firas samtidigt finns det ett visst 
motstånd från icke-kristna föräldrar att deras högtider skall firas i förskolan. Pedagogerna 
önskar hjälp från föräldrar med andra religioner eftersom det är svårt att undervisa någonting 
de själva inte känner tillhörighet till. Resultatet i studien visar att de barn med annan religion 
än den kristna kan gå miste om sitt identitetsskapande samtidigt som de kristna barnen inte får 
möjlighet att lära sig om fler religioner och traditioner, vilket är ett mål i den norska 
läroplanen. Förskolans läroplans-mål ger förskollärarna riktlinjer om hur de ska arbeta för att 
förskolan skall vara till för alla. 
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2.6. Normer om kön, sexuell läggning och könsöverskridande 
identitet eller uttryck 
I följande stycke kommer vi presentera avhandlingar och artiklar kring 
diskrimineringsgrunderna kön, sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck.  

2.6.1 Könsnormer i förskolan 
Hellman (2010) har skrivit avhandlingen Kan batman vara rosa? där syftet är att undersöka 
normer om pojkighet i förskolan. Hon har genomfört ett etnografiskt fältarbete i form av 
deltagande observationer. Hellman (2010, ss.31-33) beskriver i sin avhandling att den 
maskulina könsnormen behöver utmanas från flera olika perspektiv. Barnen har sig själva och 
sina egna erfarenheter kring de stereotypiska könsrollerna som utgångspunkt vilket såklart 
skiljer sig från varandra, exempelvis hur pojkar med utländsk bakgrund från arbetarklassen 
definierar den manliga könsrollen som dominant medan pojkar med medelklassbakgrund ser 
den manliga könsrollen som en akademisk maskulinitet. Normer i förskolan styr vilken chans 
till inträde barn har i leken, genom att inte befinna sig inom till exempel maskulinitetsnormer 
i en ”pojkig” lek i förskolan är risken för exkludering stor. Hellman beskriver hur barn lär sig 
att de ska förhålla sig till rådande normer för att undvika utanförskap vilket bidrar till 
begränsningar i konstellationerna efter barnen behöver välja lekkamrater efter kön och ålder 
(Hellman 2010, ss.31-33).  
 
Dolk (2013) beskriver hur pedagoger kan försöka motverka könsnormer i förskolan genom att 
använda sig av den fria leken. Ett exempel är när barnen får möjlighet att välja aktivitet med 
hjälp av de aktivitetskort pedagogerna har förutbestämt. Det innebär att pedagogerna indirekt 
väljer aktiviteter åt barnen samt vilka som skall medverka i just den leken. Det här blir en 
vänlig maktutövning, vilket innebär att pedagogerna försöker styra barnen med hjälp av olika 
strategier för att uppnå en könsblandad lekkonstelation (Dolk 2013, ss.108-111) .  
 

2.6.2. Heteronormen 
Bengtsson (2013) beskriver i sin avhandling Jag sa att jag älskade han men jag har redan 
sagt förlåt för det- Ålder, genus och sexualitet i skolans tidigare år hur genusbegreppet 
hänger samman med heterosexualitetsnormen. Genus handlar om hur flickor respektive pojkar 
förväntas vara och se ut utifrån sitt biologiska kön. Dessa normer kopplade till genus/kön 
påverkar vem pojkar respektive flickor förväntas bli kär i, gifta sig med och bilda familj 
tillsammans med. När det finns förväntningar på hur pojkar och flickor ska vara och se ut 
skapas indirekta förväntningar på hans/hennes sexuella läggning. Det antas av omgivningen 
att en flicka ska förälska sig i en pojke vilket bidrar till att vi har en heterosexualitetsnorm i 
samhället. Genom att ha en annan typ av sexuell läggning blir individen avvikande 
(Bengtsson 2013, ss.34-35). Utifrån en observation i avhandlingen framställs ett exempel hur 
köns- och sexualitetsnormer återskapas under en dansaktivitet. I vissa specifika danser finns 
det outtalade regler att dansen ska genomföras av en förande man och en följande kvinna. 
Dessa förväntningar på att en kvinna paras ihop med en man samt hur de olika könen ska bete 
sig spär på heteronormen och sker omedvetet i flera av skolans inslag (Bengtsson 2013, 
ss.139-140).   
     

2.6.3. Barns könstillhörighet  
Cutas och Giordano´s (2013) artikel Is it a boy or a girl? Who should (not) know children’s 
sex and why? utgår från ett specifikt fall där en familj valt att inte berätta för omgivningen om 
barnets biologiska kön och diskuterar om det överhuvudtaget är viktigt att veta om barnets 
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biologiska kön. Det hävdas å ena sidan att identitetsskapande är fast förankrat i könet då det 
kommer att påverka hur barnet kommer att behandlas och till exempel vilka fritidsintressen 
som kommer att uppmuntras. Å andra sidan är det just denna identitetsskapande som 
begränsar barnet att nå sin fulla potential. Poängen med att hålla könet hemligt för 
omgivningen är att barnet ska kunna göra allt både pojkar och flickor förväntas göra. På detta 
vis menar vissa att diskriminering mot barn vilka bryter mot de traditionella könsmönstren 
kan minska. Att utesluta könsdiskriminering av barn är lösningen inte att hålla könet hemligt 
menar Cutas och Giordano, utan istället behöver normer vidgas och arbeta med respekt och 
acceptans.  
 

2.7. Normer kring funktionsnedsättning och ålder i förskolan 
Skogman (2004) har i sin studie Funktionshindrade barns lek och aktivitet -En studie av 
struktur och utförande i förskolan syfte att beskriva förskolans kontext för barn med 
funktionshinder samt att göra en analys om anpassande aktiviteter för barn med 
funktionsnedsättning. Hon har använt sig av deltagande observationer på fem olika förskolor. 
Barn med någon form av funktionsnedsättning faller utanför normen i förskolan, det beror på 
att den miljön barnen vistas i inte är anpassad för alla. Skogman (2004) hävdar att förskolans 
miljö är avgörande för hur ett barn oavsett funktionsnedsättning ges möjlighet att vara 
delaktig i aktiviteter och integreras tillsammans med de andra barnen.   
 
Hellman, Heikkilä och Sundhall (2014) har skrivit en artikel, Don’t be such a baby, vilken är 
baserad på en etnografisk studie där forskarna undersökt normer kring kön och ålder i 
förskolan. Metoden för artikeln innefattar observationer av barngrupp samt intervjuer av 
pedagoger. Studiens resultat visar att de äldre barnen reproducerar åldersnormerna till de 
yngre barnen genom leken. När yngre och äldre barn leker tillsammans är det viktigt för de 
yngre barnen att undvika “bebis-rollen” och istället beskriver sig själv som “stora och starka”. 
Ett exempel från studien är hur avdelningarna på förskolor har olika status beroende på ålder. 
Barnen kallar ofta varandras grupper på “den lilla barngruppen” och “den stora barngruppen” 
där den stora barngruppen har en högre status och ligger högre i hierarkin (Hellman, Heikkilå 
& Sundhall 2014, ss.331-333). En studie från Skolverket (2009, s.77) visar likt Hellman, 
Heikkilä och Sundhall (2014) att det finns en åldershierarki på förskolan. De äldre barnen har 
en högre status på förskolan än de yngre. Barn som inte uppträder enligt de förväntningar som 
åldern innebär riskerar barnet att bli kränkt av andra barn.  
 
Dolk (2013 ss.30-32) menar att det finns både tydliga och otydliga normer kring ålder i 
relationer mellan barn och pedagoger på förskolan. Det blir en tydlig åldershierarki där vuxna 
hamnar överst och barnen längst ned, den här dominansordningen blir sällan ifrågasatt. Det 
faller sig naturligt eftersom de vuxna har ett ansvar för barnen i och med det större makt att 
påverka deras vistelse på förskolan. Den här maktordningen kan inte tas bort men 
pedagogerna bör vara medvetna om att den finns och reflektera över dess påverkan. 
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3. METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER  
I det här examensarbetet kommer vi genomföra en diskursanalys av förskolors 
likabehandlingsplaner. Diskursanalys framställs på ett varierande sätt av olika forskare då den 
används i en mängd olika vetenskaper. Det kan därför vara problematiskt att beskriva 
diskursanalys som ett entydigt begrepp. Gemensamt för forskare är att diskursanalys har i 
syfte att systematiskt analysera texter och dokument (Bergström & Boréus 2012, s.355).  
 
Enligt Winther Jorgensen och Phillips (2000 ss.11-12) är det vanligt att diskursanalys vilar på 
socialkonstruvistisk teoretisk grund. Socialkonstruvism innebär att verkligheten är socialt 
konstruerad. De tar hjälp av Vivien Burrs fyra premisser för att förstå socialkonstruvism som 
teori. Första steget är att vara kritisk till den kunskap som anses självklar vidare till hur våra 
tankar om världen och människorna har förändrats och fortsätter förändras över tid. Det tredje 
steget handlar om hur kunskap skapas i sociala sammanhang och att människor inom samma 
domän skapar vad som är sant och falskt. Till sist beskrivs sambandet mellan kunskap och 
människors handlingar som påverkande faktorer i det sociala sammanhanget, det innebär att i 
vissa situationer är en handling naturlig medan i en annan situation kan samma handling vara 
helt otänkbar.  
 
Michel Foucault betraktas som diskursanalysens fader och är i likhet med socialkonstruvistisk 
teoretisk grund intresserad av att undersöka vad som kan sägas och vad som är helt otänkbart, 
och reglerna kring vad som är sant eller falskt inom en viss diskurs alltså vad är sanning. 
Foucault fokuserar på makten som skapar vår sociala omvärld. Makt syns inte bara i en 
hierarkisk ordning utan finns och förflyttar sig mellan olika aktörer. Makten är både 
begränsande och skapande i vår omvärld, makten styr vad som kan sägas och hur det kan 
sägas vid ett visst sammanhang, det begränsar vad vi inte kan säga (Winther Jorgensen & 
Phillips 2000, ss.19-21). I vår studie blir det relevant att analysera maktperspektivet i 
likabehandlingsplanerna dels för att se diskrimineringsgrundernas olika utrymme samt ordens 
makt kring diskrimineringsbegreppet.  
 
 
 

3.1. Metod 
Diskursanalys som metod hjälper oss att studera hur språket framställer verkligheten. Det 
innebär att analysera hur språket används, vad och hur de framställer någon form av diskurs. 
Diskursanalys kan vara ett bra verktyg för att förstå ords innebörd och vad språket egentligen 
innehåller och förmedlar. Vid genomförande av en diskursanalys är det ett måste att vara 
objektiv till orden men samtidigt ha en förståelse för ordens kraft. Ett ord är aldrig bara ett ord 
utan mycket mer än så (Bolander & Fejes 2015, ss.90-92).  
 
Bergström & Boréus (2012, ss.21-23) förklarar att när forskare studerar språket (i språket 
innefattas texter, verbalt språk, bilder och annan kommunikation) kan det vara relevant att 
titta utifrån två aspekter; innebördsaspekt samt interpersonell aspekt. Innebörds aspekten är 
likt det låter på vilket sätt författarna väljer att uttrycka sina tankar och idéer, vad texterna 
innehåller. Den interpersonella aspekten handlar om hur författare använder språket i sociala 
relationer, till exempel för att informera. Författarna får då fundera över på vilket sätt de 
formulerar sin text och vilka som ska läsa texten. För oss i vår studie är det främst intressant 
att studera vad det är för innehåll pedagogerna beskriver gällande diskriminering och de sju 
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diskrimineringsgrunderna i sina likabehandlingsplaner. Vi kommer därför att hålla oss till 
innebörds aspekten när vi gör vår diskursanalys (Bergström & Boréus 2012, s.26).   
 

3.2. Genomförande och urval  
Vi beslutade oss för att göra en diskursanalys i ett tidigt skede eftersom vi var intresserade av 
hur de sju diskrimineringsgrunderna framställs i likabehandlingsplaner för förskolan. Inför 
datainsamlingen behövde vi bestämma oss för vilket fokus studien skall rikta sig mot. Vi har 
formulerat två frågeställningar utifrån vårt syfte; Hur beskriver förskolorna diskriminering 
samt de sju diskrimineringsgrunderna i sina likabehandlingsplaner? Vilka 
diskrimineringsgrunder lägger förskolorna störst vikt vid i sina likabehandlingsplaner? 
 
Vi var intresserade av att göra en sammanställning av vad likabehandlingsplaner beskriver 
utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Det var då praktiskt att välja ett begränsat område att 
göra denna undersökning i, där av valet att hålla oss inom en kommun. Det har dessutom 
sedan 2010 blivit hårdare krav från skollagen (SFS 2010:800) att huvudmannen skall bli 
informerad vid incidenter kring kränkande behandling, trakasserier och diskriminering i 
skolans miljöer. På de kommunala förskolorna är kommunen huvudnämnd medan de 
fristående förskolorna är det en styrelse (Svaleryd & Hjertson 2018 s.28). I den första 
kommunen vi vände oss till fick vi pratat med verksamhetschefen och hon informerade om ett 
stort förändringsarbete kring likabehandlingsplanerna. Under hösten skulle alla kommunala 
planer få en gemensam grund och förtydligande om hur en likabehandlingsplan skall 
upprättas. Verksamhetschefen avrådde oss att göra en studie på planer från tidigare år, därför 
valde vi att rikta oss mot en annan kommun. Vi valde att avgränsa oss till en närliggande 
kommun inom Västsverige då vi var beroende av att ha möjligheten att själva åka och samla 
in planerna. Vi har samlat planer från både kommunala och privata förskolor och har 
sammanlagt fått in 21 planer av totalt 51. 8 av dem är från fristående medan 13 är från 
kommunala.   
 
Mejl skickades till alla förskolechefer med en beskrivning av vårt syfte och förfrågan om 
tillgång till deras senast sammanställda likabehandlingsplan, det innebär att vi har planer från 
2016/2017, 2017/2018 och 2018/2019. Vi förklarade att om det inte var möjligt att mejla 
dessa planer till oss kunde vi personligen hämta dokumenten på förskolan. Det här gjorde vi 
vid ett tillfälle annars fick vi resterande på mejl. Eftersom de privata förskolorna inte faller 
under offentlighetsprincipen (SFS 2009:400) och därmed inte är skyldiga att dela med sig av 
sin plan skickades endast ett mejl ut med en förfrågan om de var villiga att delge sina planer. 
Från de kommunala förskolecheferna fick vi blandat resultat då vi sammanlagt fick skicka två 
påminnelsemejl till fem av förskolecheferna eftersom vi inte fick något gensvar. Det var totalt 
42 mejl som skickades ut och sammanlagt fick vi in 21 stycken planer mot kränkande 
behandling och diskriminering.  
 
Medan vi inväntade likabehandlingsplaner påbörjades arbetet med bakgrund, tidigare 
forskning och metod. Vi bestämde att insamlandet av planer fick ta tre veckor, då vi vid den 
tiden behövde starta analysarbetet.  
 

3.3. Etik 
Vetenskapsrådet har sammanställt fyra etiska riktlinjer för att skydda deltagande individer i 
studien. De första är att informera om studiens syfte. Det andra är att säkerställa att deltagaren 
har fått information om att det är deltagaren själv som bestämmer om sin medverkan. Det 
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finns ett konfidencitetskrav att obehöriga inte kan genomskåda vilka deltagare studien berör. 
Den sista av dessa fyra punkter beskriver vikten av att insamlad data endast är till för 
forskningen (Christoffersen & Johannessen 2015, s.46). Eftersom vi använder oss främst av 
offentliga handlingar det vill säga de kommunala förskolornas likabehandlingsplaner följer vi 
inte de fyra forskningsetiska principerna fullt ut. Det gäller inte på samma sätt för oss utan vi 
har tolkat dessa i relation till studiens material. Vi har informerat förskolecheferna om syftet 
med vår undersökning samt att vi kodat förskolornas planer med siffror från 1-21. Vi nämner 
inte förskolornas namn eller i vilken kommun studien genomförs då det inte är relevant i 
förhållande till vårt syfte eftersom det är en generell sammanställning och inte en jämförelse 
av likabehandlingsplaner.  
 
Forskare är ansvariga för forskningen och de tolkningar som görs av verkligheten. Data 
sorteras bort och forskaren behöver alltid motivera varför dessa val har genomförts. I vårt 
kodnings arbete har vi valt att klippa bort det som inte rör våra frågeställningar vi har dock 
sparat detta “skräp material” för att ha möjligheten att bearbeta detta en gång till. 
Reliabiliteten stärks när syftet står i centrum för studien. Egna tolkningar och värderingar 
måste åsidosättas för att vara objektiv till materialet och ha ett reflekterande samt 
strukturerade arbetssätt. Trots detta kan en forskare aldrig påstå att hen nått absolut sanning 
(Löfdahl 2014, ss.52-53). Vid en diskursanalys bidrar forskare alltid med sitt subjektiva 
handlande och forskaren kan aldrig på avstånd studera sitt material helt objektivt (Bolander & 
Fejes 2015 s.94) 
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4. ANALYS  
Inför analysen fick vi inspiration av Bolander & Fejes (2015 s.97) vilka beskriver hur en 
diskursanalys kan genomföras. Likt dem har vi utgått från frågor när vi analyserat materialet. 
Frågorna vi har funderat över och hade som utgångspunkt var: 

• Vad sägs om diskriminering/diskrimineringsgrunderna? 
• Hur talas det om diskriminering/diskrimineringsgrunderna?  
• Vad anses som sanning om diskriminering/diskrimineringsgrunderna? 
• Vad är det som tas för givet/osynliggörs kring begreppet 

diskriminering/diskrimineringsgrunderna?  
 
Vi har genomfört analysen i fyra steg där vi började i det stora och granskade 
likabehandlingsplanerna i sin helhet. I andra steget fokuserade vi på begreppet diskriminering. 
Tredje steget var en analys av varje enskild diskrimineringsgrund och det fjärde avslutande 
analyssteget var att se vad som togs för givet och osynliggjordes om begreppet diskriminering 
samt diskrimineringsgrunderna. Bolander & Fejes (2015 s.97) förklarar att dessa analyssteg 
kommer att flyta samman under hela analysen men genom att stapla upp de fyra stegen är det 
ett sätt att beskriva hur processen har gått till.  
 
Första steget i vår kodning var att läsa hela planerna för att se hur de var uppbyggda och vilka 
rubriker de innehöll. Detta gjordes för att se om vi kunde utläsa vart beskrivningen av 
begreppet diskriminering nämnts utifrån rubrikerna eller under vilka rubriker vi kunde hitta 
beskrivningar av diskriminering. Vi gick igenom varje plan digitalt och färgkodade 
beskrivningar av begreppet diskriminering eller stycken som berört diskriminering. På detta 
sätt fick vi fram under vilka rubriker diskriminering nämnts. Vi skapade ett stapeldiagram för 
att se var beskrivningar av begreppet nämnts flest gånger.  
 
Efter det skrevs alla likabehandlingsplaner ut och allt material som hade relation till begreppet 
diskriminering och diskrimineringsgrunderna samt trakasserier klipptes ut. Vi skapade nio 
olika “korgar” en för varje diskrimineringsgrund; kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning, ålder. En korg för data som innehöll hur likabehandlingsplanerna beskriver 
begreppet diskriminering och i den sista korgen samlades det bortvalda materialet då det inte 
var i relation till frågeställningarna, en skräpkorg. Det här är ett arbetssätt likt Boréus och 
Bergström (2012, ss.55-55) beskrivande av kodscheman. Ett kodschema hjälper till att sortera 
ut det relevanta ur texterna. I nästa steg bearbetades materialet i relation till begreppet 
diskriminering. Här läste vi varje utsaga och ställde vad och hur frågor till det som sagts. Vad 
innebär “vad är diskriminering” medan hur förklarar “hur talas det” om diskriminering. Vi 
färgkodade ytterligare en gång efter vad och hur samt efter vad som står om 
diskrimineringsgrunden utifrån lagen och en sista färg för då det benämndes med de andra 
diskrimineringsgrunderna.  
 
I det tredje steget analyserade vi varje diskrimineringsgrund för sig här ställde vi vad och hur 
frågor samt räknade antalet gånger varje begrepp nämnts och i vilket sammanhang. Fjärde 
steget behandlade begreppet sanning och vad som osynliggörs. Begreppet sanning handlar 
inte om vad som är vetenskapligt bevisat sant utan riktar sig till vad de utvalda utsagorna 
inom en viss domän, i vårt fall likabehandlingsplaner inom en viss kommun, representerar. 
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Det vill säga vad som beskrivs på liknande sätt eller menar samma saker blir diskursanalysens 
sanning (Winther Jorgensen & Phillips 2000, s.19). 
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5. RESULTAT  
I följande stycke kommer vi presentera diskursanalysens resultat i relation till syfte och 
frågeställningar. Vi inleder med en beskrivning av likabehandlingsplanernas generella 
uppbyggnad och sen förklaring av diskrimineringsbegreppet. Därefter följer 
diskrimineringsgrunderna var och en för sig, här har vi gjort en kvantitativ undersökning av 
antalet gånger begreppen nämns vilket redovisas i ett diagram. Hela resultatet beskriver det 
som anses vara sanning i likabehandlingsplanerna. Avslutningsvis ges en kort 
sammanfattning av resultatet kopplat till de två frågeställningarna. 
 

5.1. Generell struktur 
De flesta likabehandlingsplaner liknar varandra i sin uppbyggnad. Vanligt förekommande 
rubriker är inledning, bakgrund, vision, mål, främjande och förebyggande arbete samt 
utvärdering. Planerna skiljer sig i sidantal från en sida till 16 sidor. Det är skillnader kring hur 
utförliga de är under varje rubrik. Resultatet av första steget i analysarbetet visar att det inte 
går att utläsa vart beskrivning av begreppet diskriminering framställs i planerna utifrån 
rubrikerna. Med hjälp av vårt stapeldiagram kan vi utläsa att beskrivning av begreppet 
diskriminering sammanlagt framkommer 23 gånger. Främst nämns det under inledning & 
bakgrund samt under rubriken definitioner. Förklaring av begreppet diskriminering benämns 
tre gånger vardera under rubrikerna främjande och förebyggande samt riktlinjer och rutiner. 
Under rubrikerna syfte, vad är diskriminering?, mål, grunduppgifter, varför likabehandling?, 
styrdokument nämns det endast en gång.  
 
Rubriker Antal gånger 

Definitioner 5 

Syfte 1  

Vad är diskriminering? 1 

Inledning & Bakgrund 6 

Mål 1 

Främjande & Förebyggande 3 

Grunduppgifter 1 

Varför likabehandling? 1 

Styrdokument 1 

Riktlinjer & Rutiner 3 

Figur 1. Rubrik i likabehandlingsplaner. 
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5.2. Hur beskriver förskolorna diskriminering samt de sju 
diskrimineringsgrunderna i sina likabehandlingsplaner?  
Begreppet diskriminering ges i de flesta fall liknande förklaringar. Återkommande kring 
diskriminering är att behandla någon sämre, att någon missgynnas, handlingar som utesluter 
eller kränker men det är främst antalet beskrivande ord som skiljer sig. I ett fall besvarar 
likabehandlingsplanen frågan -Vad är diskriminering? med att “vi kommer jobba vidare med 
vad diskriminering innebär för oss under året” (Plan 2 s.2). Två av 21 likabehandlingsplaner 
har tydliga beskrivningar av alla sju diskrimineringsgrunder samt begreppet diskriminering.  
 

Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än 
andra barn och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna; kön, 
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
Diskriminering kan vara antingen indirekt eller direkt.	  (Plan 10 s.6) 

 
 Diskriminering är att behandla vissa människor sämre så att det missgynnas i 
förhållande till andra. Det kan drabba såväl hela grupper som individer. (Plan 1 
.s1) 

 
Det andra citatet ger en kortare beskrivning av diskriminering än det första. Innehållet skiljer 
sig dels i benämning av de sju diskrimineringsgrunderna samt förklaring att diskriminering 
också innefattar en maktrelation mellan aktörerna, i första citatet tydliggörs det genom att 
skriva skola och barn. I plan 4 (s.2) beskrivs maktrelationen följande  

 
Diskriminering innebär att någon missgynnas och förutsätter att personen som 
utsätter har någon makt det vill säga maktutövande position. I förskola kan 
endast huvudmannen eller personal anses skyldig till diskriminering i juridisk 
bemärkelse.   

 
När ett barn kränker annat barn eller vuxen annan vuxen där aktörerna inte har någon 
maktskillnad och kränkningen sker i relation till diskrimineringsgrunderna kallas det för 
trakasserier. Trakasserier beskrivs i enstaka planer i samband med begreppet diskriminering. 
Det förekommer ett exempel där trakasserier beskrivs som att ett barn känner sig hotat, kränkt 
eller illa behandlad (Plan 10 s.6). Majoriteten av planerna benämner inte begreppet 
trakasserier utan enbart diskriminering.  
 
I två av planerna visar analysen på att diskriminering kan ske på olika sätt, direkt och indirekt 
diskriminering. En av planerna beskriver utförligt med konkret exempel hur direkt och 
indirekt diskriminering kan ske i förskolan. De båda planerna använder samma ordval vid 
beskrivning av direkt diskriminering nämligen “missgynnas” vilket bidrar till samma innehåll 
oavsett ordantal. Vid beskrivningen av indirekt diskriminering skiljer sig de båda planerna åt i 
sin förklaring. Förskolan som valt att skriva behandla alla lika lämnar utrymme för att varje 
läsare själv kan tolka innebörden på olika sätt.  
 

Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett 
förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev 
på ett sätt som har samband med diskrimineringsgrunderna. Om exempelvis 
alla barn serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever som 
på grund av religiösa skäl eller på grund av en allergi behöver annan mat. (Plan 
10 s.6)  
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Indirekt diskriminering- man kan också diskriminera genom att behandla alla 
lika. (Plan 14 s.3)   

 
Beskrivningar av hur diskriminering inte skall ske i förskolan framställs i 
likabehandlingsplanerna genom meningar med att behandla alla lika, allas lika värde, ge 
samma möjligheter och barns lika rättigheter och möjligheter. Planerna talar om 
diskriminering på liknande sätt även om de inte använder samma benämningar. Begreppet 
behandla alla lika kan problematiseras då det kan innebära indirekt diskriminering. Det är ett 
begrepp vilket nämns i likabehandlingsplanerna men inte tas upp i varken diskrimineringslag 
(SFS 2008:567) eller läroplan för förskola (lpfö 98 rev. 2016) därför kan behandla alla lika 
ifrågasättas eller om det behöver förklaras ytterligare för att den fria tolkningen inte ska bidra 
till förvirring. 
 
Diskrimineringslagen och läroplanen är ofta återkommande vid beskrivning av 
diskriminering både som citat eller omskrivet. Gemensamt för hur diskriminering beskrivs 
enligt lagen i likabehandlingsplanerna är begreppet förbud mot diskriminering. Vi kan utläsa 
förbudet mot diskriminering i flera planer trots att det inte beskriver de med samma ord.  
 

På vår förskola ska alla barn känna sig trygga och bli respekterade för den de är 
oavsett kön, könsidentitiet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. På vår 
förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande 
behandling. (Plan 9 s.2) 

 
Vi ska skapa en positiv och utvecklande lärmiljö för alla barn, där ingen utsätts 
för diskriminering, trakasserier, eller annan kränkande behandling. (Plan 19 
s.10) 

 
I många planer kan det utläsas att nolltolerans mot diskriminering skall råda på förskolorna. 
Ett annat sätt att beskriva hur det talas om diskriminering är att diskutera de aktiva åtgärderna 
och det främjande arbetet för att förebygga diskriminering. Det är delvis i enlighet med hur 
Diskrimineringsombudsmannen (2018) beskriver att arbetet mot diskriminering i förskolan 
skall genomföras. Plan 11 (s.6) redogör hur det förebyggande arbetet mot kränkningar kan 
ske.  

Alla pedagoger har kunskap om plan mot kränkande behandling och 
diskriminering och pedagogerna arbetar medvetet efter den… Vi pratar om 
känslor, empati och om kränkande ords betydelse tillsammans med barnen. 
(Plan 11 s.6)  

 
Flera av planerna ger konkreta exempel om hur det förebyggande arbetet bedrivs på 
förskolan. Alla verksamma skall vara medvetna om planens betydelse och ha kännedom om 
diskrimineringsbegreppet för att inte kränkning och diskriminering skall ske, medvetet eller 
omedvetet (Plan 1 s.2).  

5.2.1. Kön 
54 gånger kan vi utläsa att begreppet kön nämns i likabehandlingsplanerna utav dessa handlar 
två utsagor om vad diskrimineringsgrunden kön är. Enligt plan 14 (s.4) handlar kön om barns 
könstillhörighet medan plan 10 (s.3) beskriver att kön avser om någon är kvinna eller man. 
Den sistnämnda planen har ett konkret exempel på hur könsdiskriminering kan se ut i 
förskola. Vid sju tillfällen kopplar likabehandlingsplanerna begreppet kön till 
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diskrimineringslagen samt läroplan för förskola. Åtta gånger nämns kön i samband med alla 
diskrimineringsgrunder. 
 

Arbetslaget skall verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över 
och utrymme i verksamheten.	  (Plan 5 s.5) 

 
Flera gånger beskrivs vikten av att ge barnen lika stort utrymme och inflytande i 
verksamheten oavsett könstillhörighet. Det lyfts fram konkreta exempel på hur miljön skall 
användas av både pojkar och flickor samt att skapa könsneutrala lekar genom att blanda 
barngruppen oavsett kön samt erbjuda varierat material (Plan 7 s.4 & Plan 19 s.6). Flera 
utsagor kring kön handlar om hur pedagogerna kan arbeta för att motverka traditionella 
könsmönster med hjälp av barnlitteratur och att utmana barnen att tänka normöverskridande.  
Pedagogernas förhållningssätt till pojkar respektive flickor framställs vara viktigt i 
likabehandlingsplanerna.  
 

Pedagogerna tänker på hur vi talar till pojkar respektive flickor, röstläge, ordval 
mm. Vi bemöter tillsammans med barnen traditionella könsmönster vi möter i 
böcker, sånger mm. (Plan 10 s.13) 

 
Vi kan se att diskrimineringsgrunden kön får mest utrymme för sig själv och är den grund 
som nämns flest gånger. Det är den grund i likabehandlingsplanerna vilken ges flest konkreta 
exempel om hur arbetet mot diskriminering skall genomföras.  
 

5.2.2. Könsöverskridande identitet eller uttryck 
Könsöverskridande identitet eller uttryck är den diskrimineringsgrund som får minst utrymme 
av alla diskrimineringsgrunder den nämns 23 gånger där de i flesta fall är i relation till de 
andra grunderna. Den här grunden får olika benämningar; Könsidentitet eller könsuttryck, 
könsöverskridande identitet, könsidentitet. Vad som sägs om könsöverskridande identitet eller 
uttryck tas upp i två olika planer. Enligt plan 14 (s.4) handlar det om förskolans ansvar att 
arbeta mot föreställningar kring hur de biologiska könen förväntas vara och se ut. Den 
korrekta definitionen av könsöverskridande identitet eller uttryck är enligt DO “Med 
könsidentitet och könsuttryck avses i lagen att någon inte definierar sig som kvinna eller man 
eller genom sin klädsel (eller på annat) sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön än det 
som registrerats för hen vid födelsen. Begreppen omfattar dels en persons mentala eller 
självupplevda könsbild, dels hur någon uttrycker det som kan kallas personens sociala kön, 
till exempel genom kläder, kroppsspråk, smink eller frisyr.” En av 21 likabehandlingsplaner 
har redogjort för den här diskrimineringsgrunden likt denna beskrivning.  
 
Till skillnad från de andra diskrimineringsgrunderna är det vid ett tillfälle könsöverskridande 
identitet eller uttryck ges ett exempel på hur man kan motverka diskriminering. Plan 15 (s.4) 
talar om hur barnen skall få utvecklas utan stereotypa roller och bilder och att transföräldrar 
skall känna samma trygghet att lämna sina barn på förskolan som alla andra föräldrar.  
 

5.2.3. Etnisk tillhörighet 
Diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet nämns 48 gånger. Den här 
diskrimineringsgrunden får ett stort utrymme för sig själv även om de flesta gånger benämns i 
relation till de andra grunderna då tillsammans med främja allas lika värde och behandla alla 
lika. För att svara på frågan vad som sägs om diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet är 
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det likt vid de andra planerna två likabehandlingsplaner som gör en redogörelse för 
begreppet. De beskriver att med etnisk tillhörighet menas att alla människor har en eller flera 
etniska tillhörigheter. Det innebär vilket ursprung man har och vilken hudfärg man har samt 
vilken kultur man kommer från (Plan 10 s.4 & Plan 14 s.2). 13 av dessa 48 utsagor handlar 
om hur det talas om etnisk tillhörighet. Interkulturellt förhållningssätt tas upp i flera planer 
där förskolorna strävar efter att arbeta utifrån detta förhållningssätt. 
  

Vi strävar efter att alla barn ska utveckla sin förmåga att leva sig in i och 
respektera andra språk, kultur och värderingar. Alla barn ges förutsättningar för 
att känna stolthet över sig själv och sin etniska tillhörighet. (Plan 19 s.6) 

 
Utsagorna kring etnisk tillhörighet liknar varandra men beskrivs med olika ord. 
Likabehandlingsplanerna tar upp att uppmuntran av barns olikheter samt respekt för 
skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Ordet respekt återkommer 
genomgående i flera olika planer. Det ges flera exempel på hur arbetet mot diskriminering 
konkret skall genomföras. Plan 20 (s.7) arbetar, enligt planen, med att lyfta fram barns olika 
språk genom barnlitteratur och musik samt att använda bilder, texter och leksaker för att 
påvisa olika kulturella skillnader, likheter och olikheter. Enligt plan 7 (s.5) arbetar 
pedagogerna med att diskutera barnens olika utseende.  
 

5.2.4. Religion eller annan trosuppfattning 
48 gånger tas religion eller annan trosuppfattning upp i de likabehandlingsplanerna vi 
granskat. Likt alla diskrimineringsgrunder kan begreppet religion eller annan trosuppfattning 
främst utläsas i samband med främja allas lika värde och behandla alla lika. Begreppet tas 
upp fem gånger i samband med diskrimineringslagen och läroplan för förskola, i lagen 
redogörs det rådande förbud mot diskriminering vid denna grund. Två planer beskriver vad 
diskrimineringsgrunden säger för förskolan nämligen att ett barn inte får missgynnas på grund 
av hans eller hennes religion (Plan 14 s.2). Den ena av dessa två ger konkreta exempel på hur 
trakasserier kan ske i relation till religion eller annan trosuppfattning. 

 
Axel går i Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens söndagskola. Hans 
dagbarnvårdare säger “ush, vilket trams! Ska du bli en sådan där bibel 
fanatiker? [Trakasserier]  
Salima blir ledsen eftersom några av de andra barnen brukar skratta åt hennes 
mamma som bär muslimsk huvudduk när hon kommer och hämtar henne. En 
av barnskötarna tröstar Salima, men vidtar inga andra åtgärder. [Trakasseri] 
(Plan 10 s.4)  

 
Hur det talas om religion eller annan trosuppfattning sker med hjälp av exempel där ett flertal 
planer påvisar betydelsen av att prata om likheter och skillnader mellan religioner och ta 
tillvara på variationen av religiösa åskådningar. Ett begrepp som ofta nämns i samband med 
diskrimineringsgrunden är religionsfrihet och mångkulturellt samhälle.  
 

Vi försöker hålla oss neutrala kring religioner men vi firar våra traditionella 
högtider så som Jul, Midsommar och Påsk. (Plan 7 s.5)  

 
Ovanstående citat innehåller begreppen försöker och våra traditionella högtider. Det är 
begrepp vilka kan misstolkas då det påvisar att man inte tror fullt ut på att vara neutral i dessa 
frågor. Våra traditionella högtider kan tolkas att det finns ett vi och de, citatet utgår från de 
kristna traditionerna.  
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5.2.5. Funktionsnedsättning 
Den här diskrimineringsgrunden ges olika benämningar i likabehandlingsplanerna, 
majoriteten benämner det som DO (2018) gör nämligen funktionsnedsättning medan de vid 
17 tillfällen kallas för funktionshinder. Hinder har synonymerna svårighet, besvär, hämning 
och motstånd medan nedsättning har synonymer försämring, minskning och reduktion. 
Sammanlagt tas begreppet upp 40 gånger och främst skrivs det i relation till de andra 
grunderna och begreppen vi tidigare nämnt främja allas lika värde och behandla alla lika. 
Två planer beskriver vad som sägs om diskrimineringsgrunden och de använder sig utav 
dessa två olika förklaringar.  
 

Funktionshinder- förskolan har ett ansvar att arbeta mot att inget barn ska 
missgynnas pga fysiska, psykiska eller intellektuella funktionshinder. Som 
funktionshinder räknas både sånna som syns, som tex att sitta i rullstol, och 
sådana som inte syns, tex ADHD, allergier och dyslexi. (Plan 14 s.2) 

 
Funktionsnedsättning. Med funktionshinder menas i diskrimineringslagen 
varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en 
persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid 
födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. DO använder sig av 
Handisams beteckning funktionsnedsättning- och inte funktionshinder eftersom 
hindren finns i samhället och inte hos personen. 
         (Plan 10 s.4) 

 
Funktionshinder bör problematiseras då det blir motsägelsefullt i relation till 
Diskrimineringsombudsmannens (2018) förklaring av diskrimineringsgrunden, då hindret inte 
ligger hos individen utan i samhället. Begreppen anpassa verksamheten och respekt för det 
enskilda barnets förmågor och förutsättningar återkommer frekvent i 
likabehandlingsplanerna och framstår som att det är miljön som skall anpassa sig och inte den 
funktionsnedsatta individen. Därför kan användandet av definitionen funktionshinder 
diskuteras.  
 

5.2.6. Sexuell läggning  
Diskrimineringsgrunden sexuell läggning nämns 38 gånger i alla 21 planerna. Det är endast 
två planer som förklarar innebörden med vad sexuell läggning innebär, där den (Plan 14 s.2) 
ena beskriver att sexuell läggning innefattar homo- bi- och heterosexualitet. I plan 10 (ss.4-5) 
beskrivs det på samma sätt men det ges konkreta exempel på hur diskriminering samt 
trakasseri sker i samband med sexuell läggning.  
 

Det har gått bra på förskolan tills James äldre bror kommer på besök. Några av 
barnen har hört när deras storasyskon i negativa ordalag kallat James bror för 
bög. Nu får James inte vara med att leka eftersom han har en “äcklig” storebror. 
Eftersom en av de vuxna på förskolan hör ordväxlingen utan att reagera känner 
James att han inte har någon att vända sig till. [Trakasserier] 

 
Vid beskrivandet av diskrimineringsgrunden sexuell läggning är det tillsammans med 
begreppet diskriminering och de övriga diskrimineringsgrunderna och nämns i samband med 
främja allas lika värde samt behandla alla lika. Fyra planer ger konkreta arbetssätt för att 
barnen skall ges kännedom om olika typer av familjekonstellationer genom samtal och 



 
 

22 

barnlitteratur. Ord som ofta förekommer i hur det talas om sexuell läggning är känna sig 
respekterade, känna sig trygga, känna sig välkomna.  
 
I en av planerna (Plan 15 s.5) beskrivs ett mål med arbetet kring sexuell läggning att barnen 
på förskolan skall få kännedom om att vi människor kan och har rätt till att vara annorlunda. 
Ordet annorlunda har flera synonymer bland annat avvikande och olik, ordet annorlunda i det 
här sammanhanget påvisar den heteronormen svenska samhället följer och att annat skulle 
vara avvikande. Följande stycke i planen redogör hur arbetet för att skapa förståelse för olika 
sexuella läggningar sker genom uppmärksammande av Pridefestivalen och Prideflaggans 
betydelse. Förskolan jobbar enligt likabehandlingsplanen på ett målinriktat sätt för att främja 
olikheter kring den sexuella läggningen. Det går dock att problematisera ordvalet annorlunda.  
 

5.2.7. Ålder 
Begreppet ålder tas upp totalt 41 gånger i de 21 likabehandlingsplanerna. Endast en plan 
(Plan 10 s.5) beskriver vad ålder innebär enligt diskrimineringslagen, nämligen uppnådd 
levnadslängd. De redogör för hur det vid vissa tillfällen är tillåtet att särbehandla på grund av 
ålder i enlighet med skollagen (2010:800). Åldersdiskriminering framkommer i samband med 
diskrimineringslagen och tillsammans med de andra diskrimineringsgrunderna. Flera av 
planerna beskriver vilka typer av åtgärder de arbetar med och att de delar in barnen i grupper 
efter ålder och mognad. Sex planer tar upp begreppet vi tidigare beskrivit som att främja 
allas lika värde där hälften ger exempel på hur pedagogerna behöver reflektera över 
gruppindelningar i förskolan för att det skall bli gynnsamma istället för att bara fokusera på 
åldersindelning. Ett konkret exempel på hur de yngre barnen behöver stöd vid vissa 
aktiviteter är följande: 
 

Alla barn på vår förskola har lika rättigheter till alla leksaker och allt material 
som vi erbjuder barnen. Vi kommer styra aktiviteterna och samlingarna mer så 
alla får samma yta. Vi kommer även låta de yngre barnen gå ut före de äldre så 
de har samma möjlighet till att välja vilka leksaker de vill leka med. (Plan 15 
s.7)  

 
Majoriteten av planerna beskriver barns ålder med ordvalen yngre och äldre barn. Dock 
använder ett flertal planer andra benämningar på barns ålder då de kallar de yngre barnen för 
små barn.  
 

Vi vuxna inom förskolan vet och verkar utifrån att små barn inte alltid förstår 
sitt eget agerande och att deras inlevelse i andras känslor är begränsande. Det är 
därför viktigt att vi vuxna utgår från att lägga grunden, till att de ska stärka sin 
egen identitet, självkänsla, självkännedom och självförtroende. (Plan 2 s.5) 

 
En plan redogör för hur barns förmåga till samspel med andra barn är åldersbaserade, små 
barn testar gränser medan de äldre barnen förväntas “ha en större medvetenhet i relationen till 
andra barn” (Plan 3 s.4). Tre andra planer använder sig av ordval som framställer det som att 
pedagogerna vet hur alla små barn förväntas vara.  
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5.3. Vilka diskrimineringsgrunder lägger förskolorna störst vikt vid i 
sina likabehandlingsplaner?   
Med hjälp av de tidigare analysstegen ser vi vad som föreställs som sanning, nedan 
presenteras vad som tas för givet eller osynliggörs. Med hjälp av en tabell för att svara på vår 
andra frågeställning kan vi påvisa vilken av diskrimineringsgrunderna som ges mest utrymme 
och vilka grunder som inte nämns lika ofta.  

 
Figur 2. Antal benämningar av de sju diskrimineringsgrunder. 
 
Gemensamt för alla diskrimineringsgrunder är att likabehandlingsplanerna konsekvent 
använder sig av uttrycken främja allas lika värde samt behandla alla lika. Dessa 
formuleringar är det alla insatser och konkreta exempel i likabehandlingsplanerna hänvisar 
till. Alla barn ska få göra samma saker, leka med allt material, vistas i alla miljöer, tilltalas på 
samma sätt och utveckla sina egna förmågor.  
 

De olika mötesplatserna används på hela förskolan oavsett om det är pojkar 
eller flickor. (Plan 7 s.4) 
Alla barn ges förutsättningar för att känna stolthet över sig själv och sin etniska 
tillhörighet. (Plan 12 s.5) 
Strävar efter att alla barn möter varandra med respekt oavsett förmågor. (Plan 
19 s.8) 

 
Utifrån de sju grunderna är sanningen att kön ges mest utrymme. Vi kan se det dels genom att 
det nämns flest gånger, 54 gånger och vid färgkodningen är det kön som har mest textmängd. 
Begreppet biologiskt kön osynliggörs i sin korrekta benämning men läsaren kan ändå utläsa 
begreppet då med återkommande exempel som talar om pojkar och flickor. Av analysen kring 
diskrimineringsgrunden kön osynliggörs begreppet jämställdhet, då det beskrivs på andra sätt 
som flickor och pojkar skall få lika stort inflytande och utrymme.  
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Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning benämns 48 gånger var och liknar 
varandra i färgkodningen. Det som anses som sanning, alltså det som det talas mest om, kring 
etnisk tillhörighet är resonemangen kring språk, kultur och värderingar. Interkulturellt 
förhållningssätt benämns vid ett fåtal gånger och blir det begrepp som osynliggörs men 
framkommer genom insatser gäller språk, kultur och värderingar. Om Religion eller annan 
trosuppfattning förekommer begreppet högtider som kan ges möjlighet till att få kännedom 
kring andra religioner. Det talas mycket om att alla skall få ha sin tro och att familjens 
önskemål skall vävas in i verksamheten. Vid en plan kan det utläsas vilken religion som anses 
som norm (Plan 7 s.5) men i övriga planer går det inte att avgöra att någon specifik religion 
eller trosuppfattning framkommer. Inom denna diskrimineringsgrund finns det ingen religion 
eller trosuppfattning som tas för givet och då varken synliggörs eller osynliggörs de olika 
religionerna. 
 
När diskrimineringsgrunderna funktionsnedsättning och ålder tas upp handlar det mycket om 
barns egen förmåga och deras förutsättningar utefter ålder eller funktionsnedsättning. Kring 
ålder träder pedagogens roll fram som betydande för att avgöra barnets förmågor och 
utveckling, exempelvis vad ett barn förväntas klara av utifrån sin ålder. Pedagogen ges en roll 
som “bestämmare” när det handlar om ålder, alltså att ålder framställs som begränsande. Till 
skillnad från funktionsnedsättning när pedagogerna främst fokuserar på att ge de 
funktionsnedsatta barnen förutsättningar att delta på lika villkor i form av att till exempel 
ändra miljön.  
 
Sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck är de två 
diskrimineringsgrunder vilka får minst utrymme i likabehandlingsplanerna. Sexuell läggning 
tar upp likabehandlingsplanernas mål om att barnen skall få kännedom om hur olika familjer 
kan se ut. Vad vi kan utläsa riktar sig den här diskrimineringsgrunden främst till vuxna och 
deras sexuella läggning. Genom analysen ser vi att barnens sexualitet inte framkommer och 
där av osynliggörs. Det är en utmaning att analysera könsöverskridande identitet eller uttryck 
eftersom det är lite material som beskriver diskrimineringsgrunden för sig själv och endast en 
plan har formulerat mål och insats till den här grunden. I diskussionen kommer det här 
diskuteras vidare om varför könsöverskridande identitet eller uttryck inte tas upp fler gånger.  
 

5.4. Sammanfattning 
Sammanfattningsvis definieras diskriminering genom att någon missgynnas eller behandlas 
sämre i relation till någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Det framkommer hur 
diskriminering är maktrelaterat, alltså för att diskriminering kan ske behöver det finnas en 
maktrelation mellan aktörerna. Likabehandlingsplanerna framställer hur förskolorna skall 
undvika diskriminering genom att behandla alla lika, se till allas lika värde, ge samma 
möjligheter och arbeta för barns lika rättigheter och möjligheter. Tydligt framgår det att det 
skall råda nolltolerans mot diskriminering. Två av likabehandlingsplanerna redogör för varje 
enskild diskrimineringsgrund och ger en beskrivning av begreppet diskriminering. I dessa 
planer ges exempel på hur diskriminering kan ske i förskolan. De som beskriver hur arbetet 
mot diskriminering kan ske tar också upp främjande och förebyggande arbetssätt samt vilka 
åtgärder som personalen behöver genomföra för att motverka kränkande behandlingar och 
diskriminering. Majoriteten av planerna förhåller sig till begreppet diskriminering genom att 
hänvisa och citera till diskrimineringslagen och till läroplanen för förskola. Den 
diskrimineringsgrunden som likabehandlingsplanerna lägger störst vikt vid är kön följt av 
etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Ålder och funktionsnedsättning 
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samt sexuell läggning definieras näst intill lika många gånger medan könsöverskridande 
identitet eller uttryck nämns i särklass minst gånger.  
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6. DISKUSSION  
I diskussionen kommer vi att reflektera och diskutera resultatet från vår diskursanalys. Vi 
kommer inleda med en diskussion om likabehandlingsplanernas uppbyggnad, vårt resultat 
kommer diskuteras mot skollag och Diskrimineringsombudsmannen eftersom det är dessa 
riktlinjer likabehandlingsplanerna skall förhålla sig till. Vidare kommer begreppet 
diskriminering kopplat till vårt resultat diskuteras för att sedan gå vidare med att 
problematisera resultatet kring de sju diskrimineringsgrunderna. Vi kommer styrka studiens 
resultat i det här diskussionsavsnittet med litteratur samt forskning. Vi kommer hänvisa till 
läroplan för förskola, diskrimineringslag samt skollag i vår diskussion för att textinnehållet i 
våra likabehandlingsplaner utgår från dessa dokument. I genomförandet av analysen är det 
tolkningar utifrån studiens syfte och teoretiska perspektiv som ligger till grund för resultatet. 
Det gör att dessa tolkningar kan skilja sig från vad pedagogerna på förskolorna menade när de 
skrev likabehandlingsplanerna.  
 

6.1. Likabehandlingsplaners uppbyggnad 
Enligt skollagen (SFS 2010:800) skall varje förskola upprätta en plan mot kränkande 
behandling och diskriminering där det skall framgå hur ett aktivt arbete bör ske i förskolan. 
Från vårt resultat menar vi att några av de granskade planerna kan utvecklas. Det finns planer 
som inte nämner diskriminering eller någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Det finns de 
planer som tar upp begreppen men inte redogör för någon form av aktivt arbete för att hindra 
diskriminering. Genom hela analysen beskriver endast två planer vad varje enskild 
diskrimineringsgrund betyder och en av dessa planer ger konkreta exempel på hur trakasserier 
och diskriminering kan ske. Från januari 2017 är det lag på att förskolans verksamheter skall 
arbeta med aktiva åtgärder och dokumentation när det rör trakasserier eller diskriminering 
(Diskrimineringsombudsmannen 2018). Då vi har planer från 2016/2017-2018/2019 kan det 
vara en bidragande faktor att planerna inte uppfyller de kriterier lagen kräver. Majoriteten av 
planerna är från 2017 och framåt vilket vi då menar bör ha ett mer utförligt innehåll kring 
trakasserier och diskriminering. Det skall sägas att det finns flera planer vilka arbetar 
målinriktat med att kartlägga trakasserier och diskriminering samt vilka insatser som skall 
göras. Vi har 21 planer med ett varierat innehåll.  

 
6.2. Diskussion av diskrimineringsbegreppet 
Enligt lagen mot diskriminering (SFS 2008:567) betyder diskriminering att någon behandlas 
sämre än någon annan i en jämförbar situation och att särbehandlingen är i relation till någon 
av de sju diskrimineringsgrunderna. I de likabehandlingsplaner vi granskat ges liknande 
förklaringar som att behandla någon sämre, någon missgynnas och handlingar som utesluter 
eller kränker. I vårt resultat framställs begreppen behandla alla lika och främja allas lika 
värde tillsammans med diskrimineringsbegreppet.  

Vi menar att använda sig av begreppet behandla alla lika utan att ge en tydlig förklaring i 
planerna om vad det innebär blir diffust. Om förskolan ordagrant behandlar alla lika innebär 
det i sig en indirekt diskriminering. I definitionsavsnittet beskrev vi att det är indirekt 
diskriminerande att behandla olika individer lika, till exempel vid måltidssituationer. Vi 
förstår att förskolorna inte har för avsikt att indirekt diskriminera någon individ genom att 
använda begreppet behandla alla lika, det kanske kan uppfattas irrelevant eftersom läsaren 
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förmodligen kan läsa mellan raderna vad likabehandlingsplanerna menar. Denna 
diskursanalys har för oss inneburit att vi tittat djupare på texter och dess språk ur ett nytt 
perspektiv och då blir dessa beskrivande begrepp otydliga för oss. Vi menar att om läsaren tar 
begreppet behandla alla lika rakt av blir det ett felaktigt bemötande av barnen, eftersom alla 
barn är olika och det inte är enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567) rätt att behandla alla 
lika. Genom att använda sig av begreppet “likvärdigt” istället för “lika” skulle det medföra en 
mer korrekt beskrivning om hur barn i förskolan bör bemötas (Svaleryd & Hjertson 2018, 
ss.70-71). Att använda sig av uttrycket främja allas lika värde, vilket majoriteten av planerna 
har gjort, ger en mer korrekt benämning av hur arbetet med diskriminering bör beskrivas.  

Markström (2005 ss.178-180) problematiserar uttrycket behandla alla lika. Med begreppet 
behandla alla lika kan man å ena sidan se att förskolan ska vara en neutral plats där alla har 
samma rättigheter och förutsättningar, alltså skydda barnen från att uppleva orättvisor och 
olikheter. Om man å andra sidan inte ser olikheter är risken stor att det skapas ett “normalt” 
sätt att vara. Markström menar att barnen har olika förutsättningar vilket inte går att bortse 
från.  

6.3. Diskriminering och makt 
Vårt resultat visar att diskriminering är maktrelaterat. Plan 4 (s.2) beskriver att det är en 
förutsättning att personen som utövar diskriminering har någon form av maktutövande 
position gentemot den diskriminerade. När aktörerna besitter samma maktposition exempelvis 
barn och barn kallas det trakasserier (Plan 10 s.6).  

Resultatet av diskursanalysen visar hur begreppet diskriminering framkommer betydligt fler 
gånger än trakasserier. I likabehandlingsplanerna beskrivs diskriminering beskrivs som ett 
gemensamt begrepp, alltså att planerna inte skiljer på direkt, indirekt diskriminering och 
trakasserier. Här ser vi ett utvecklingsområde då likabehandlingsplanerna med fördel skulle 
kunna beskriva begreppen var och en för sig. Direkt och indirekt diskriminering innebär att 
maktrelationen existerar medan vid trakasserier gör den inte det. Vi anser för att motverka 
diskriminering och trakasserier i förskolans verksamhet behöver alla pedagoger vara 
medvetna om begreppet diskriminerings olika betydelser samt skillnaden mellan dessa 
begrepp. Definitionerna behöver tydligt framställas i likabehandlingsplanerna eftersom 
dokumentet ska ligga till grund för hur förskolans pedagoger ska arbeta. Risken kan annars 
vara att diskriminering sker omedvetet. Dolk (2013 ss.26-27) beskriver att normer är kopplade 
till makt och skapar osynliga regler för hur en individ förväntas vara och uppträda. Normernas 
makt får människor att göra vad som förväntas i enlighet med samhället, det kan då bli en 
svårare väg att gå om en individ bryter mot det som förväntas, alltså normen. Den som bryter 
mot normen anses vara den som gör fel. Det är först när en individ faller utanför normen som 
diskriminering kan ske (Svaleryd & Hjertson 2018 s.79). I vårt resultat beskriver 
likabehandlingsplanerna arbetet för att motverka traditionella normer, bland annat 
könsnormer. Det sker exempelvis genom att utmana barnens tankar om traditionella 
könsmönster vid bokläsning (Plan 10 s.13). Resultatet ger konkreta exempel på hur förskolans 
pedagoger kan arbeta för att utmana och vidga normer som råder på förskolan och då anser vi 
att risken för diskriminering kan minskas.  

I våra likabehandlingsplaner definieras begreppet makt i relation till hur diskriminering kan 
ske kopplat till en hierarkisk ordning där pedagoger har en maktposition över barnen. Medan 
forskning och litteratur har bidragit till en förståelse om hur makt är kopplat till normer som 
kan skapa utanförskap för de som avviker från normen.  
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6.4. Diskussion om kön, könsöverskridande identitet eller uttryck 
och sexuell läggning 
Innan vi påbörjade vårt arbete hade vi föreställningar om vilka diskrimineringsgrunder som 
skulle ges mest utrymme och kön var en av dem. Från våra tidigare erfarenheter har genus 
ofta varit i fokus i förskolan och det har diskuterats om hur arbetet för att öka jämställdhet 
mellan könen skall bedrivas. Resultatet bekräftar att kön är den diskrimineringsgrund som 
likabehandlingsplanerna främst talar om. Konkreta exempel som nämns innehåller 
beskrivningar om hur könsnormerna behöver utmanas och hur pedagogernas förhållningssätt 
till pojkar respektive flickor ska vara likvärdigt. Utsagornas resultat om hur könsnormer skall 
utmanas handlar främst om att använda sig av barnlitteratur. Dolk (2013 ss.129-130) 
beskriver hur en förskola i hennes studie använder sig av litteratur för barn som ett hjälpmedel 
för att påvisa goda förebilder och hur de traditionella könsmönstren utmanas av böckernas 
karaktärer. Genom att använda goda förebilder kan berättelsen om karaktärernas historia 
framhäva det positiva med att bryta mot normen. Samtidigt menar Dolk (2013 ss.129-130) att 
detta arbetssätt inte är tillräckligt utan att det är viktigt att ta del av litteratur som beskriver 
verkligheten i samhället och dess maktstrukturer, i barngruppen kan sedan diskussioner 
uppkomma om varför samhället inte är jämställt mellan könen.  
 
När det gäller vårt resultat av diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller 
uttryck framkommer inga konkreta exempel på hur det här bör arbetas med. Endast en allmän 
beskrivning om hur barnen på förskolan skall utvecklas utan stereotypa roller. Hellman (2010, 
ss.198-200) beskriver hur vissa situationer kan påverka barnen att inte våga överskrida de 
olika könsrollerna. Dessa sammanhang är ofta då barnen riskerar att bli sedda. Det kan 
kopplas samman med normernas makt och att barnen drar sig undan då de vet att de är 
avvikande och gör “fel” i förhållande till den rådande normen. Enligt Cutas och Giordano 
(2013) är det av stor vikt att barnen oavsett könstillhörighet ges samma möjligheter att få vara 
och uttrycka sig. Genom att utvidga normer kring vad som ryms och accepteras inom kön och 
könsöverskridande identitet kan diskriminering minskas. Vi menar att det kan vara bra att som 
pedagog själv överskrida könsnormen, till exempel genom klädsel och att ta roller i leken som 
utmanar könsstereotyper.  
 
Likt de två diskrimineringsgrunderna som just nämnts beskrivs arbetet mot diskriminering i 
relation till sexuell läggning snarlikt. Litteratur och samtal kring hur olika 
familjekonstellationer kan se ut framställs med konkreta exempel i likabehandlingsplanerna. 
Vårt resultat av analysen visar hur det främst är de vuxnas sexuella läggning som tas upp och 
att barnen inte förväntas ha en sexuell läggning. Genom att inte konkretisera barnens egna 
sexuella läggningar i förskolans verksamheter kan det tolkas som att förskolan antar att alla 
barn är heterosexuella eller asexuella. Bengtsson (2013 ss.139-140) beskriver hur 
heteronormen är den sexuella norm som råder i förskolan. Det förväntas att en flicka skall bli 
kär i en pojke och det här framställs i flera av förskolans lekar. Förvisso står det inte utskrivet 
i likabehandlingsplanerna att barnen antas vara heterosexuella men vi menar att 
osynliggörandet av den sexuella läggningen kan bidrar till att den heterosexuella normen 
reproduceras. Hellman (2010, ss.209-210) beskriver hur en puss-lek idealiseras, inom den här 
leken finns två grupper pojkar respektive flickor. Reglerna är att flickor jagar pojkar eller 
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tvärtom, det skapas då outtalade förväntningar om att följa heteronormen. I resultatet påvisade 
vi hur ordet annorlunda användes som något avvikande från heteronormen och det är i lekar 
likt denna ett “annorlunda” beteende inte ges något utrymme.  
 
 
 

6.5. Diskussion om etnisk tillhörighet och religion eller annan 
trosuppfattning 
I resultatet kring etnisk tillhörighet beskriver likabehandlingsplanerna begreppet 
interkulturellt förhållningssätt. I likabehandlingsplanerna påvisas kulturella olikheter men 
också det gemensamma för alla människor oavsett etnisk tillhörighet. Vid 
diskrimineringsgrunden religion eller annan trosuppfattning visar resultatet att arbetet ska 
grundas i att se likheter samt olikheter och att förskolorna beskrivs verka för ett 
mångkulturellt samhälle. Lunneblad (2006, s.24) beskriver hur interkulturellt och 
mångkulturellt förhållningssätt är begrepp som ligger nära varandra. Ett interkulturellt 
förhållningssätt bidrar till att synliggöra likheter och olikheter mellan kulturer, etniska 
tillhörigheter samt religiösa åskådningar vilket tas upp i likabehandlingsplanernas konkreta 
exempel.  
 
Etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning benämns lika många gånger i de 21 
likabehandlingsplaner som granskats. Arbetet för att motverka diskriminering kring dessa 
grunder beskrivs på liknande sätt, nämligen genom att uppmärksamma likheter och olikheter. 
Lunneblad (2009) problematiserar arbetet med att ta upp olikheter mellan etniciteter då de 
finns en risk att det skapas en vi och dem känsla, där vi är norm och dem är avvikande. Toft 
och Toft Rosland (2014) beskriver dock vikten av att barnen får ta del av skillnader och 
olikheter för att utveckla förståelsen för andras religiösa åsikter och traditioner. Arbetet kring 
att diskutera likheter och olikheter i förskolan behöver därför ha ett tydligt syfte för att inte 
omedvetet återskapa traditionella normer. Likt vi presenterade i bakgrunden uppstår 
diskriminering i relation till normer. 
 
Förskolan skall enligt lpfö (98 rev 2016 s.4) arbeta för att barnen skall utveckla en respekt för 
varje individ oavsett bakgrund. I diskursanalysen framställdes begreppet respekt flera gånger i 
samband med etnisk tillhörighet. Respekt är ett mångtydigt begrepp då det har synonymer 
som att man ska visa omtanke och hänsyn samtidigt som det har synonymer som uppskattning 
och erkännande. Respekt kan kopplas till fruktan och rädsla. Det här är återigen ett begrepp 
som kan tolkas olika beroende på läsaren och läsarens erfarenheter. När vi tolkar läroplanen 
och likabehandlingsplanens användande av begreppet respekt sammankopplar vi främst till 
synonymerna hänsyn och omtanke. Detta kan ha att göra med våra erfarenheter från 
förskolans värdegrundsarbete där respekt ofta används som “positivt” och välmenande. 
Utifrån synonymerna fruktan och rädsla kopplar vi samman respekt med makt. 
 

6.6. Diskussion om funktionsnedsättning och ålder 
Likt vi presenterade i resultatet benämns diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning ibland 
som funktionshinder där vi förklarade skillnaderna på dessa två begrepp. Vi tog upp att en av 
våra utsagor använde sig av begreppet funktionshinder som att: 
 

Förskolan har ett ansvar att arbeta mot att inget barn ska missgynnas pga fysiska, 
psykiska eller intellektuella funktionshinder. Som funktionshinder räknas både 
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sånna som syns, som tex att sitta i rullstol, och sådana som inte syns, tex ADHD, 
allergier och dyslexi. (Plan 14 s.5)  

 

Den andra meningen i citatet beskriver rullstolsburna, barn med ADHD, allergier eller dyslexi 
som funktionshindrade men att ha en funktionsnedsättning betyder inte att individen är 
funktionshindrad i alla sammanhang. Funktionshinder påvisar ett hinder i miljön istället för 
hos individen. Enligt Skogman (2004 s.8) handlar funktionshinder om den kontext ett 
funktionsnedsatt barn befinner sig i. Vi tolkar det som att likabehandlingsplanerna i sina 
konkreta exempel egentligen riktar sig till att anpassa miljön men använt sig av fel benämning 
av diskrimineringsgrunden. Det blir återigen tydligt med hjälp av diskursanalys som metod att 
språket genom ordval kan bidra till misstolkningar. 
 
De flesta beskrivningar där likabehandlingsplanerna benämner ålder handlar ofta om 
åldersindelning. Våra egna erfarenheter angående ålder i förskolan är att det ofta benämner de 
yngre barnen som små barn, precis som de görs i vissa likabehandlingsplaner. Plan 2 (s.4) 
uttrycker sig i termer att vuxna vet att små barn inte alltid förstår sitt handlande och att de har 
svårt att tänka sig in i andras känslor. Vi tolkar att pedagogerna vill skapa en större förståelse 
för små barn och deras handlingar. Enligt ovanstående utsaga tolkar vi det som att 
pedagogerna i likabehandlingsplanen använder sig av en vänlig maktutövning. Bartholdsson 
(2008, ss.17-18) beskriver den vänliga maktutövningen som omsorgsfull och vänlig samtidigt 
som den med hjälp av styrningar bidrar till önskvärda beteenden hos barnen. Vi kan utläsa i 
likabehandlingsplanerna hur pedagogerna använder sig av den vänliga maktutövningen när de 
delar in barnen i gynnsamma grupper, främst efter ålder men också mognad. 
 
När begreppet små barn används i likabehandlingsplanerna finns det anledning att tro att 
motsatsordet till små, nämligen stor, brukas på förskolan. Hellman (2014, s.342) menar att 
normer om ålder relateras till inkompetens då föreställningen är att små barn inte klarar lika 
mycket som stora barn. Ålder är en statusmarkör bland barn där de vill uppfattas som stora. 
Genom att likabehandlingsplanerna använder sig av begreppet små barn sänks statusen och 
förväntningarna på de yngsta barnen vilket vi anser är motsägelsefullt för innebörden av ett 
likabehandlingsarbete. 
 

6.7. Metoddiskussion 
Att använda diskursanalys som metod har för oss bidragit till en djup förståelse för våra 
likabehandlingsplaners innehåll. Den här metoden ger möjlighet till att systematiskt analysera, 
strukturera och kategorisera texter och individuella ord. Diskursanalys har genom analysen 
hjälpt oss vara kritiska till materialet, vi har vänt och vridit på begrepp och försökt se 
utsagorna ur olika perspektiv. Våra frågor vid analysen; vad sägs, hur talas det om, vad tas för 
givet och vad osynliggörs har hjälpt oss se varje utsaga ur olika vinklar. I vårt fall hade vi en 
viss uppfattning om vad materialet beskrev om diskriminering när vi läst dem vid ett första 
tillfälle men efter vårt resultat ser vi ett annat utfall.  
 
Vi är överens om att diskursanalys kan vara en relevant metod att använda sig av i vårt 
kommande yrke. Av egna erfarenheter från förskolans verksamhet kan det vara lätt att hänvisa 
till läroplanen och andra styrdokument som använder sig av flera abstrakta begrepp till 
exempel främja allas lika värde när det talas om värdegrundsfrågor. Hur det sen visar sig 
konkret i verksamheten eller att det kan betyda olika saker för varje enskild pedagog är något 
som sällan diskuteras. Att analysera det talande språket eller bild och text kan bidra till att 
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förstå den djupare innebörden och leda till att pedagogen, arbetslaget samt förskolan kan 
arbeta mer konkret med till exempel värdegrundsfrågor. Det hade varit av intresse att 
genomföra en Diskursanalys av barnböcker inom ett visst tema för att undersöka vilka normer 
som råder för att se om böckerna utmanar eller har en tendens att spä på normer.  
 

6.8. Didaktiska konsekvenser 
Resultatet visar att flera av planerna skulle behöva vidareutvecklas då de ska vila på både 
skollag och diskrimineringslag. Vi menar att likabehandlingsplanerna bör vara mer utarbetade 
och med konkreta inslag om hur varje förskola arbetar mot diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. Som vi presenterade i inledningen har lagändringen från januari 2017 
medfört nya arbetssätt för hur arbetet mot diskriminering skall bedrivas. Utifrån 
diskrimineringsombudsmannens (2018) rekommendationer är arbetet med aktiva åtgärder 
betydelsefullt för att förebygga och motverka kränkande behandling och diskriminering. 
Syftet med detta arbete är att förhindra att något barn far illa. Arbetet med aktiva åtgärder ska 
ske i fyra steg. Det börjar med att undersöka risker för diskriminering och trakasserier, här 
behöver personalen synliggöra normer som råder på just deras förskola. Det kan också vara att 
kartlägga platser som barnen känner sig otrygga på, förslagsvis kan personalen tillsammans 
med barnen gå en ”trygghetsvandring”. Det andra steget är att analysera det som framkommer 
från undersökningen av risker till exempel varför vissa ytor upplevs som otrygga för barnen, 
det kan vara avsaknad av insyn från vuxna. Nästa steg i arbetet handlar om åtgärder. Det skall 
tydligt framgå under vilken period arbetet ska genomföras samt vem som ansvarar för att 
åtgärderna sker. Exempelvis kan det vara uppdelning av pedagoger så att de ytor som 
framkommit från analysen som en risk blir uppmärksammad. Sista steget i detta arbete är att 
följa upp och utvärdera hela åtgärdsarbetet för att ta lärdom. Förskolans arbete med aktiva 
åtgärder skall vara levande och aldrig anses vara färdigt.  
 
Vi menar att en likabehandlingsplan bör innehålla definitioner av viktiga begrepp som 
kränkande behandling, diskriminering, trakasserier, direkt- och indirekt diskriminering och 
mobbing. Detta för att alla i förskolans verksamhet skall vara införstådda om begreppens 
betydelse och kunna ingripa när något barn eller vuxen far illa. Planen bör också ta upp varje 
enskild diskrimineringsgrund med konkreta exempel på hur trakasserier och diskriminering 
kan uppstå. Här anser vi att det normkritiska arbetet ligger till grund för att bli medveten om 
hur normer kan begränsa barnen. Det är pedagogernas ansvar att vidga och utmana rådande 
normer. Planen skall innehålla beskrivningar av arbetet med aktiva åtgärder. En 
likabehandlingsplan ska vara synlig för barnen och vårdnadshavare samt revideras varje år.    
 
Det här examensarbetet har gett oss kunskap som vi kommer att ta med oss i våra kommande 
arbetslag. En likabehandlingsplan ska vara ett slags “bevis” på att aktivt arbete med 
likabehandling genomförs. Vi har sett en stor variation av likabehandlingsplaner och dess 
innehåll, denna variation är något vi diskuterat under arbetets gång. Vi menar att det skulle 
vara en fördel att ha gemensamma riktlinjer för hela kommunen om vad en plan ska innehålla, 
förslagsvis det vi nämnt i föregående stycke. Det är viktigt att varje förskola sedan gör planen 
till sin egen och utgår från förskolans specifika förutsättningar. Vi har en förhoppning att 
arbetet med värdegrundsfrågor får mer fokus i förskolan och då kanske siffran på hur många 
barn som blir utsatta i skolväsendet kan minska.  
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6.9. Fortsatt forskning 
Avslutningsvis visar studiens resultat att kön är den diskrimineringsgrund som nämns flest 
gånger medan könsöverskridande identitet eller uttryck knappt tas upp i 
likabehandlingsplanerna. Det här är en intressant iakttagelse då vi menar att förskolorna bör 
kunna arbeta med dessa grunder på liknande sätt till exempel genom litteratur och samtal. Vi 
funderar på om saknaden av konkreta exempel vid könsöverskridande identitet eller uttryck 
beror på för lite kunskap av vad grunden innebär eller om det anses som “irrelevant” för 
förskolan på grund av barnens ålder. Det här förblir en obesvarad fråga men skulle vara 
intressant att fortsätta forska kring.  
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8. BILAGOR 
 
Mail till förskolechefer 
 
Hej! 
  
Vi är två studenter från Högskolan i Borås, Campus Varberg som går sista terminen på 
förskollärarprogrammet. I vårt examensarbete kommer vi att genomföra en anonym 
dokumentanalys, det kommer inte att framgå vilken förskola som skriver vad i sin 
likabehandlingsplan utan arbetet syftar till en generell sammanställning av x kommuns 
likabehandlingsplaner. Eftersom detta dokument är offentliga handlingar vill vi begära ut de 
senast färdigställda likabehandlingsplanerna. Planen behöver alltså inte vara från 2018 utan vi 
vill ha in den aktuella, just nu befintliga likabehandlingsplanen. Är det så att det inte finns 
möjlighet att maila de till oss kommer vi gärna till förskolorna och samlar in planen i 
pappersform.  
  
Vi behöver snarast få tillgång till dina förskolors likabehandlingsplaner, hur går vi 
tillväga på bästa sätt för att samla in dessa?  
  
Vid funderingar kring offentliga handlingar bifogar vi länken: 
http://www.allmanhandling.se 
Har ni ytterligare frågor vänligen kontakta oss via mail. 
  
Med Vänliga Hälsningar 
Michaela Danielsson & Therese Olsén 
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