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Studiens  syfte  var  att  undersöka  och  analysera  pedagogers  erfarenheter  av  en  skriftlig 
utformad plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling i förskolan. Det är 
en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med pedagoger på förskolor.

Frågeställningarna som låg till  grund för studien var:  Hur upplever pedagogerna processen 
kring utformandet  av den skriftligt  utformade planen för  att  motverka  diskriminering och 
kränkande handling? Hur beskriver pedagogerna den skriftligt utformade planens användning 
i arbetet att motverka diskriminering och kränkande handling?  Vilka utvecklingsmöjligheter 
ser  pedagogerna  kring  den skriftligt  utformade  planen  som verktyg i  arbetet att  motverka 
diskriminering och kränkande handling?

Resultatet i studien visar bland annat att pedagogerna upplever processen kring utformandet 
av planen som svår då det till exempel var svårt att få tag i information. Användningen av 
planen beskriver  pedagogerna  som en punkt  på  dagordningen,  de  tycker  att  den  används 
samtidigt  som  den  upplevs  mer  som  en  pappersprodukt  än  som  ett  innehållsförankrat 
dokument. När det gäller utvecklingsmöjligheter kring planen ger pedagogerna uttryck för att 
de själva behöver mer kunskap i ämnet och planen behöver på olika sätt implementeras mer i  
verksamheten.
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The purpose of this study was to investigate and analyze teachers´ experiences of a written 
plan designed to counter discrimination and offensive behavior in preschool. It is a qualitative 
study based on interviews with educators at preschools.

The questions that formed the basis for the study was: How do preschool teachers experience 
the process of designing the written plan designed to counter discrimination and offensive 
action?  How  do  teachers  describe  the  use  of  the  written  plan  designed  to  combat 
discrimination  and offensive  action?  What  development  opportunities  do  the  teachers  see 
around the written plan designed as a tool in efforts to combat discrimination and offensive 
action?

The results of the study show that teachers experience the process of designing the plan as 
difficult as it was difficult to obtain information. The teachers describe the use of the plan as 
an agenda item, they think that it is used while it is perceived more as a paper product than as 
a content embedded documents. When it comes to development opportunities of the plan the 
teachers express that they need more knowledge on the subject and the plan needs to be more 
implemented in the preschool’s activity.
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1 Inledning
Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, 
den så kallade barn- och elevskyddslagen, började gälla 1 april 2006 (SFS 2006:67). Lagens 
syfte var att arbeta för alla barn och elevers lika villkor och motarbeta diskriminering och 
kränkande behandling. Redan i denna lag fanns det krav på att det varje år skulle upprättas en 
likabehandlingsplan på förskolor och skolor. Planen skulle innehålla främjande, förebyggande 
och förhindrande åtgärder i arbetet mot diskriminering och kränkning.  Från och med den 1 
januari  2009  styrs  arbetet  mot  diskriminering  och  kränkande  behandling  av  skollagen 
respektive diskrimineringslagen. Även i dessa lagar står det att förskolor och skolor ska arbeta 
fram planer i syfte att motverka all form av diskriminering och kränkande behandling.

Valet  av ämnesområde grundar  sig i  att  Utbildningsförvaltningen våren 2011 inspekterade 
förskolan som jag då arbetade på.  En brist  som förskolorna i den enheten blev ålagda att 
åtgärda  var  att  upprätta  en  plan  mot  diskriminering  och  kränkande  behandling. 
Utbildningsförvaltningen fann även andra utvecklingsområden men till skillnad från dessa var 
planen något som var tvunget att åtgärdas enligt lagstiftning. Detta fick mig att börja fundera 
kring hur det kan komma sig att det inte fanns en plan som levde upp till  det som lagen 
föreskrev,  alltså  hela  fem år  efter  det  att  lagstiftningen om diskriminering och kränkande 
behandling hade börjat gälla.

I Skolverkets rapport (2009 b) har de följt upp hur barn- och elevskyddslagen efterlevs på 
förskolor och skolor. De kom bland annat fram till att när det gäller förskolorna uppger 88 
procent att de har en likabehandlingsplan (som den benämndes då). Det Skolverket kan se är 
dock att även om det finns en plan är det inte samma sak som att den lever upp till det som 
står i lagen. Kartläggning saknas till exempel ofta liksom vad i verksamheten man har för 
avsikt att åtgärda vad gäller respektive diskrimineringsgrund. En brist som Forsman (2003) 
ser i verksamheten är att pedagogerna inte har tillräckligt med kunskap .

”As anyone knows who has worked in the field, implementation of new practice is the biggest 
challenge of all.” (Hollin & McMurran, 2001 i Fixsen et al., 2005 s. 11)

Citatet sätter ord på det jag ovan nämnt, nämligen att införa ett nytt arbetssätt eller i det här 
fallet en skriftlig plan mot diskriminering och kränkande behandling kan vid första anblicken 
tyckas som något enkelt. Men det är mycket som ska till för att det fullt ut ska implementeras. 
Pedagogerna behöver bland annat förstå, kunna och vilja (Lundquist, 1987) arbeta på det sätt 
som i det  här fallet  politiker har beslutat.  Jag vill med det här examensarbetet  undersöka 
pedagogers erfarenheter av en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Studien 
avser att bidra till en ökad förståelse om ett politiskt beslut som ska omsättas i praktiken i 
förskolans verksamhet och vänder sig till verksamma pedagoger, chefer och huvudmän men 
även till blivande förskollärare.
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1.1 Syfte och frågeställningar
Studiens syfte är att undersöka och analysera pedagogers erfarenheter av en skriftlig utformad 
plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling i förskolan. Syftet avgränsas 
till följande frågeställningar:

1. Hur upplever pedagogerna processen kring utformandet av den skriftligt utformade planen 
för att motverka diskriminering och kränkande handling?

2.  Hur  beskriver  pedagogerna  den  skriftligt  utformade  planens  användning  i  arbetet  att 
motverka diskriminering och kränkande handling?

3.  Vilka  utvecklingsmöjligheter  ser  pedagogerna  kring  den  skriftligt  utformade  planen 
som verktyg i arbetet att motverka diskriminering och kränkande handling?

1.2 Definition av relevanta begrepp
Diskriminering - att  ett barn blir orättvist  behandlat av förskolan på grund av kön, etnisk 
tillhörighet,  religion  eller  annan  trosuppfattning,  sexuell  läggning,  funktionshinder, 
könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder (DO, BEO & Skolinspektionen, 2009). 
Det  är  också  diskriminerande  om  barnet  blir  sämre  behandlat  för  dennes  förälders  eller 
syskons  kön,  etniska  tillhörighet  och  så  vidare.  Man  skiljer  på  direkt  och  indirekt 
diskriminering där det första innebär att ett barn blir orättvist behandlat och det andra sker när 
någon  handlar  på  ett  sätt  som  kan  sägas  eller  uppfattas  vara  neutralt  men  som  när  det 
tillämpas blir diskriminerande.

Trakasserier  och  kränkande  behandling -  att  ett  barn blir  utsatt  för  ett  handlande  som  är 
förnedrande och har med barnets värde att göra (DO, BEO & Skolinspektionen, 2009). Detta 
kan ta sig uttryck i bland annat slag och ord. Skillnaden mellan trakasserier och kränkande 
behandling är att trakasserier hör samman med diskrimineringsgrunderna medan kränkande 
behandling inte gör det.

Pedagog  –  i  studien  används  begreppet  pedagog.  Detta  inkluderar  både  barnskötare  och 
förskollärare.

Implementering – det finns olika definitioner av implementering men i den här studien lämpar 
sig Sannerstedts (2001) definition bäst: ”genomförande av politiska beslut” (s. 19)
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2 Bakgrund
I denna bakgrund beskrivs först hur svensk lagstiftning mot diskriminering och kränkande 
behandling  har  sett  ut  tidigare  och  hur  den  ser  ut  i  dagsläget  kopplat  till  förskolans 
verksamhet. Därefter behandlas vad som står i förskolans läroplan kring diskriminering och 
kränkande behandling. Dessa dokument styr arbetet i förskolan i Sverige och blir därmed en 
given  utgångspunkt för studien.

2.1 Från Barn- och elevskyddslag till Skollag och Diskrimineringslag
Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever 
(SFS  2006:67),  den  så  kallade  barn-  och  elevskyddslagen,  började  gälla  1  april  2006.  I 
regeringens proposition inför lagens införande står det bland annat att syftet med lagen skulle 
vara att de som innefattas av skollagen ska erbjuda alla barn och elever samma möjligheter 
och  motarbeta  diskriminering  på  grund  kön,  etnisk  tillhörighet,  religion  eller  annan 
trosuppfattning,  sexuell  läggning  eller  funktionshinder.  Verksamheterna  ska  även  hindra 
kränkande behandling som inte kan härledas till dessa diskrimineringsgrunder. För detta krävs 
ett preventivt arbete (Prop. 2005/06:38). En anledning till att regeringen ville införa denna lag 
var att de ansåg att barn och ungdomar inte hade tillräckligt skydd mot diskriminering och 
kränkande behandling i de lagar som fanns då dessa främst hade ett vuxenperspektiv i fokus. 
Längre fram i propositionen kan man läsa att denna lag har de mänskliga rättigheterna som 
utgångspunkt.  I  detta  ingår  bland annat  att  alla  barn  och elever  ska erbjudas  lika  villkor 
oavsett vem de är. Alla människor har samma värde och ska bli bemötta utifrån sådant synsätt  
(Prop.  2005/06:38).  För  att  säkerställa  det  lagstiftningen åberopar  skulle  det  upprättas  en 
likabehandlingsplan för de verksamheter som inkluderas av skollagen. Planens syfte skulle 
vara  att  arbeta  för  att  barn  och  elever  skulle  ha  samma  möjligheter  och  förebygga  och 
förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Den skulle innehålla 
arbetsområden som verksamheterna avsåg arbeta aktivt med under det kommande året och 
varje år skulle en uppföljning och översikt av den ske.

Samma år som barn- och elevskyddslagen trädde i kraft kom också ”Förordning om barns och 
elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling” (SFS 
2006:1083). Denna förordning (se bilaga 1) gör gällande att barn eller elever ska vara med när 
planen utformas och även när uppföljning och översikt av den sker. Hur detta ska gå till och i 
vilken utsträckning barn eller elever ska medverka avpassas till hur gamla respektive mogna 
de är.

När diskrimineringslagen (2008:567) trädde i kraft 1 januari 2009 ersatte den de civilrättsliga 
diskrimineringslagarna  (Prop.  2007/08:95).  I  och  med  detta  upphörde  också  barn-  och 
elevskyddslagen  eftersom  diskrimineringslagen  täcker  även  utbildningsverksamheten. 
Därmed  flyttades  diskrimineringsförbudet  till  diskrimineringslagen  och  annan  kränkande 
behandling flyttades till skollagen (SFS 2010:800). En följd av detta är att det numera är krav 
på  att  upprätta  två  planer,  ”Plan  mot  kränkande  behandling”,  Skollagen,  och 
”Likabehandlingsplan”,  Diskrimineringslagen  (bilaga  1).  I  Skolverkets  allmänna  råd 
(SKOLFS 2012:10) menar man att det kan finnas stora vinster med att föra samman dessa till 
en plan. Om man väljer att skriva en plan är det viktigt att det tydligt framgår att planen  
inkluderar likabehandlingsarbetet och arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har ansvar för att se till att diskrimineringslagen följs 
och  Barn-  och  elevombudet  (BEO)  och  Skolinspektionen  ansvarar  för  att  kapitlet  om 
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kränkande behandling i skollagen efterlevs (SKOLFS 2012:10). Om det visar sig att det inte 
finns  en  plan  för  en  verksamhet  eller  att  planen  som  finns  inte  stämmer  överens  med 
skollagen och diskrimineringslagen kan det leda till att huvudmannen får betala skadestånd.

2.2 Förskolans läroplan
Förskolans läroplan (Skolverket 2010) gör gällande att förskolan på ett aktivt sätt ska arbeta 
med  demokrati  och  mänskliga  rättigheter.  I  detta  ingår  bland  annat  att  jobba  mot 
diskriminering och kränkande behandling. Diskrimineringsgrunderna finns uppräknade även i 
Läroplanen där enda skillnaden jämfört med diskrimineringslagen (SFS 2008:567) är att det 
efter sexuell läggning står ”hos någon anhörig”.
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3 Litteratur och tidigare forskning
I  denna del  redovisas  olika  studier  som har  utarbetats  om planer  mot  diskriminering och 
kränkande behandling i svensk förskola och skola. Därefter följer en redogörelse för hur detta 
arbete  kan  utvecklas.  Slutligen  beskrivs  implementeringens  ramverk  och 
implementeringsprocessen.

Förutom utredningar och undersökningar som Skolverket har genomfört har det även skrivits 
examensarbeten kring planer mot diskriminering och kränkande behandling.  Här  följer  ett 
urval av dessa uppsatser som har förskolan som utgångspunkt. Frithioff (2010) har valt att 
med  stöd  av  observationer  och  intervjuer  undersöka  om  förskolorna  har 
likabehandlingsplaner,  om  det  märks  i  förskolans  verksamhet  och  planens  eventuella 
användning. Hennes slutsats är att arbetet med likabehandling inte syns i verksamheten på det 
sätt  som  planerna  gör  gällande.  Lystad  (2009)  undersöker  med  hjälp  av  text-  och 
innehållsanalys  om  likabehandlingsplanerna  i  förskolan  har  förändrats  sen 
diskrimineringslagen  kom,  hur  förskolorna  som  hon  undersöker  arbetar  med  respektive 
diskrimineringsgrund och om det är någon av grunderna som förskolorna jobbar mer med. 
Studiens resultat visar att diskrimineringsgrunderna ofta finns med i planerna men hur man 
jobbar med respektive grund saknas. Av diskrimineringsgrunderna är det kön som det skrivs 
mest om medan religion eller annan trosuppfattning får minst utrymme. Samtidigt får annan 
kränkande behandling  ett  mycket  större  utrymme i  planerna  än  diskrimineringsgrunderna. 
Brejnak,  Eliasson  &  Johansson  (2011)  har  genom  intervjuer  undersökt  om 
likabehandlingsplanerna  på  förskolorna  går  efter  Skolverkets  riktlinjer  och  genom 
observationer  undersökt  om pedagogerna jobbar med planen på ett  medvetet  sätt  och om 
planens innehåll går ihop med hur det ser ut i praktiken på förskolan. Deras resultat visar på  
bristfälligheter i pedagogernas sätt att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling. 
De  kan  inte  heller  se  att  likabehandlingsplanerna  används  i  verksamheten. 
Likabehandlingsplanerna som de har valt att studera är också olika sinsemellan.

Ovan  har  jag  gett  exempel  på  examensarbeten  som  behandlar  arbetet  kring 
likabehandlingsplaner  med  förskolans  verksamhet  i  fokus.  Strömberg  (2009)  tar  svenska 
skolan som utgångspunkt men på grund av att hennes studie har liknande tankegångar som 
min väljer jag att kort presentera det. Strömbergs syfte med studien är att utröna om barn- och 
elevskyddslagen har implementerats i de undersökta skolorna. Med hjälp av intervjuer tar hon 
reda på hur ledning och personal i skolan förstår lagen om förbud mot diskriminering och 
annan  kränkande  behandling  av  barn  och  elever,  hur  man  arbetar  med  planen,  hur 
utformningen av den gick till, om planen är ett levande dokument och om personalen behöver 
någon form av hjälpmedel i detta arbete. Strömberg kan inte se att skolorna har ändrat sitt sätt 
att  arbeta med dessa  frågor  efter lagens  införande.  Hon ser  inte heller  kopplingar  mellan 
skolans verksamhet och lagens innehåll. Strömberg identifierar även olika villkor som behövs 
när man jobbar förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling.

Syftet med Forsmans (2003) avhandling,  Skolans texter mot mobbning: reella styrdokument  
eller hyllvärmare, är att ”beskriva, analysera och tolka innebörden av vad som kommer till 
utryck i skolrelaterade texter mot mobbning” (s. 27). Hans resultat visar att några av texterna 
har en del material som skulle kunna användas som en grund i arbetet mot mobbning. Det blir 
dock tydligt att flera av texterna är otillräckliga och Forsman drar därmed slutsats att de inte 
kan fungera som det verktyg som det är tänkt att de ska göra. Bristerna består bland annat i att 
skolorna inte tar hjälp av de organisationer i samhället som jobbar mot mobbning. Forsman 
tycker  vidare  att  texterna  har  en  för  snäv  syn  på  mobbning  och  liknar  ibland  mer 
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bruksanvisningar.  Hans slutsats blir  att det bland annat behövs mer utbildning kring detta 
ämne för de som jobbar i skolan. Trots att Forsmans avhandling skrevs för tio år sen anser jag 
att den är relevant för min studie då hans resultat och slutsatser fortfarande är aktuella.

3.1 Att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling
Syftet  med Skolverkets allmänna råd  (SKOLFS 2012:10) är att  visa hur all  personal som 
omfattas av skollagen ska arbeta  för  lika villkor  och hur de  ska  jobba förebyggande och 
åtgärdande i arbetet mot trakasserier och kränkande behandling. Skriften tar också upp hur de 
ska arbeta mot diskriminering och kränkande behandling. Om personalen inte kan visa att 
man  på  ett  likvärdigt  sätt  efterlever  lagstiftningen  kring  diskriminering  och  kränkande 
behandling ska de allmänna råden följas. De som stiftar lagar tycker inte det räcker med ett  
förbud  mot  diskriminering  och  kränkande  behandling.  Därför  måste  huvudmannen  på  ett 
målmedvetet sätt arbeta främjande och förebyggande med dessa områden, allt för att hindra 
förekomsten av diskriminering och kränkande behandling. Att arbeta främjande innebär att 
det  som  är  positivt  i  verksamheten  vad  gäller  likabehandling  lyfts  fram  och  att  det 
upprätthålls. Att arbeta förebyggande handlar om att urskilja situationer i verksamheten som 
kan  öka  risken  för  diskriminering  eller  kränkande  behandling  och  på  så  sätt  minska 
förekomsten av dessa. Arbetet med att främja och förebygga ska ta sin utgångspunkt i berörd 
verksamhet och därför avpassas till åldern på de barn eller elever som befinner sig där och ska 
resultera i en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Huvudmannen måste på en 
gång  starta  en  utredning  om det  kommer  fram  att  diskriminering  eller  annan  kränkande 
behandling har  påträffats  i  verksamheten och även se till  att  det  får  ett  stopp.  (SKOLFS 
2012:10)

När barn- och elevskyddslagen började gälla 2006 genomförde Skolverket och olika ombud 
konferenser av olika slag för att informera om den nya lagen (Skolverket, 2009b). Dessutom 
har  olika informationsmaterial  om lagen delats  ut,  bland annat  Skolverkets  allmänna råd. 
Skolverkets (2009a; 2009b) slutsats i båda rapporterna angående arbetet mot diskriminering 
och kränkande behandling är att förskolor och skolor är i behov av mer hjälp i arbetet att 
implementera barn- och elevskyddslagen (som den hette då). 

Men det är inte tillräckligt att bara ge mer stöd och material. Det krävs en ökad medvetenhet 
kring vilka normer som styr verksamheten för att kunna åstadkomma en förändring i arbetet 
mot diskriminering och kränkande behandling (Skolverket, 2009a). För att möjliggöra detta 
behöver pedagogerna tid till att fundera och samtala kring ämnen som berör verksamhetens 
värdegrund.  För  att  lagstiftningen  ska  kunna  implementeras  fullt  ut  krävs  det  enligt 
Skolverket (2009a) att de anställda har ett ”normkritiskt perspektiv” (s. 101). Nordenmark och 
Rosén (2008) anser att detta perspektiv ska genomsyra allt som görs i förskola och skola för 
att på så sätt kunna förebygga diskriminering och kränkande behandling. De menar att det 
finns  vissa  komponenter  i  detta  förändringsarbete  som  har  en  avgörande  betydelse  (det 
fetstilta i texten nedan är Nordenmark & Roséns benämningar):

- Ledningens roll. Det är huvudmannens ansvar att se till att förskolor och skolor uppfyller 
lagens krav.  För att  kunna stötta  berörda verksamheter  och tillhandahålla de resurser som 
behövs i detta arbete behöver huvudmännen utbildning och kunskap. (Nordenmark & Rosén, 
2008). Skolverket (2009a; 2009b) skriver också om huvudmännen och deras ansvar.

-  Vikten  av  en  god  organisation.  Hur  detta  förändringsarbete  organiseras  påverkar 
slutresultatet. Ett sätt att befästa arbetet är att blanda in många aktörer - barn/elever, föräldrar, 
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pedagoger. Förutom detta breda engagemang kan det också vara bra att ha en grupp som 
arbetar specifikt med dessa frågor. I denna grupp kan det ingå personer från olika delar av 
verksamheten men också personer med särskild kunskap kring de områden som är aktuella 
(Nordenmark & Rosén, 2008).

- Förändring och utveckling - en del av det ordinarie arbetet. Detta arbete att förändra och 
utveckla  ska  ingå  mitt  i  den  pågående  verksamheten,  så  kallad  ”mainstreaming”  eller 
”integrering” (Nordenmark & Rosén, 2008). Om ledningen tilldelar en grupp att skapa en plan 
vid sidan om övrig verksamhet kan det sedan bli problematiskt att få planen att fungera och 
bli ett levande dokument. Det kan också leda till att personerna i gruppen lär sig mycket som 
övrig personal går miste om. Dessutom kan ledningens roll i arbetet vara dold eller till och 
med  obefintlig.  För  att  förändringsarbetet  ska  förankras  bör  det  istället  inkludera  hela 
verksamheten och allt som ingår i denna (Nordenmark & Rosén, 2008).

-  Delaktighet och inflytande är  en väsentlig del när förskola och skola arbetar med lika 
villkor. Barns, elevers och föräldrars erfarenheter och kunskap bör tas tillvara då de också är 
en del av verksamheten (Nordenmark & Rosén, 2008).  Även Rigby (2001) menar att det är 
eftersträvansvärt  att  barn/elever  och  föräldrar  görs  delaktiga  i  denna  process.  Skolverket 
(2009a; 2009b) skriver också i sina rapporter om att barn och elever i ännu större utsträckning 
bör involveras i arbetet  mot diskriminering och kränkande behandling; både vad gäller de 
skriftliga planerna men även när förskolor och skolor ser över hur man kan främja, förebygga 
och åtgärda.  Enligt förordning om barns och elevers deltagande i  arbetet  med planer mot 
diskriminering och kränkande behandling (SFS 2006:1083) ska barn och elever vara med när 
planer mot diskriminering och kränkande behandling utformas, utvärderas och revideras.

- Trygghet - en förutsättning för förändring. ”Prestigelöshet, stöd, att bli lyssnad till, att ha 
inflytande, demokratiskt arbetssätt och tillit” är ord som Nordenmark och Rosén (2008) tar 
upp som bör gälla arbetet med barnen och eleverna men även bland personalen. Allt för att 
man ska känna sig trygg.

-  Resurser i form av pengar, tid, kunskap, villighet med mera är viktigt för att möjliggöra 
förändringsarbetet. (Nordenmark & Rosén, 2008).  Forsman (2003) och Skolverket (2009b) 
trycker också på dessa områden. Speciellt att pedagogerna ska få tid avsatt för detta arbete. 

-  Kunskap - en bas för förändring. När en plan ska utformas är kunskap nödvändigt men 
även  när  man  arbetar  för  lika  villkor  i  verksamheten.  Ett  sätt  att  öka  kunskapen  bland 
personalen är att utbilda dem. Forsman (2003) och Skolverket (2009b) har i sina respektive 
studier dragit samma slutsats. Nordenmark och Rosén (2008) menar att kunskap om hur man 
kan arbeta förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling och kunskap kring ett 
normkritiskt perspektiv är två viktiga områden för personal att få utbildning kring. 

-  Hinder  och  motstånd kan  bestå  i  att  personalen  saknar  kunskap  och  intresse  för 
förändringsarbetet  och  att  man  är  osäker  på  vad  som förväntas  av  en.  En  annan  typ  av 
motstånd  kan  vara  att  ledningen  ger  vaga  och  otydliga  direktiv  och  visar  på  bristande 
engagemang vilket leder till att de inte är den stödjande funktionen som de ska vara.

Planen  mot  diskriminering  och  kränkande  behandling  blir  i  detta  förändringsarbete  ett 
verktyg, inte själva målet  enligt  Nordenmark och Rosén (2008). Forskning visar att dessa 
planerade  åtgärder  är  betydelsefulla  och  kan  vara  effektiva  medel  för  att  minska 
diskriminering och kränkande behandling (Olweus, Sharp & Smith, Rigby, Ross, Petersen & 
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Rigby, i Rigby, 2001). I detta arbete är det viktigt att personalen har kommit överens om 
vilken/vilka strategier och metoder de ska använda sig av.

3.2 Om Implementering

3.2.1 Implementeringens ramverk
Fixsen,  Naoom, Blase,  Friedman och Wallace (2005) har kommit  fram till  att  det  saknas 
generella ramverk och begrepp när det talas om implementering. De har i sin genomgång av 
litteratur och forskning i ämnet kunnat identifiera följande fem grundläggande delar inom 
implementering:

Källa - en blandning av det som ska implementeras och hur detta ska implementeras.
Mål - användaren av det som är tänkt att implementeras och det organ som organiserar och 
stödjer detta arbete.
Kommunikationslänk - en eller flera personer som förmedlar det som ska implementeras 
och säkerställer att resultatet blir som planerat.
Återkoppling - kontinuerlig information som meddelar hur det går att genomföra det som ska 
implementeras.
Inflytande -  ovanstående komponenter influeras av till  exempel ekonomiska och politiska 
faktorer i samhället.

Dessa delar bildar tillsammans följande begreppsram (se Figur 1):

Figur 1. Implementeringens ramverk (min översättning efter Fixsen et al., 2005, s. 12).

3.2.2 Implementeringsprocessen
Implementering tar tid, ofta 2-4 år. (Fixsen et al., 2005). Det kan liknas det vid en process 
snarare  än  en  engångsföreteelse.  Fixsen  et  al.  sammanställer  sex  steg  i  implementerings-
processen:

Utforskande och Införande

Det hela börjar med att någon vill använda sig av en ny idé vilket leder till att man börjar söka 
information och undersöka olika möjligheter för att kunna genomföra detta. Meningen med 
detta  utforskande  är  att  göra  en  bedömning  av  hur  olika  komponenter  förhåller  sig  till 
varandra och på så sätt avgöra om man ska gå vidare i processen eller inte. Man kartlägger till  
exempel användarnas behov för att kunna se för- och nackdelar med den nya idén. Om man 
beslutar att gå vidare i processen blir följden en plan för hur man har tänkt implementera den 
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nya  idén.  Där  bör  också  framgå  när  och  vad  som  ska  göras,  allt  för  att  underlätta  de 
kommande stegen i implementeringsprocessen.

Installation

Detta steg innefattar olika arbetsuppgifter som behöver göras innan själva implementeringen 
kan börja. Man ser över vilka resurser och stöd som kommer att behövas i form av pengar, tid,  
personal, material med mera.

Inledande implementering

Implementering är en komplicerad process eftersom det innebär en omställning för enskilda 
personer och organisationer i stort. Vad som gör implementeringen komplicerad är att denna 
omställning väldigt sällan inträffar på samma gång i en organisation. För att möjliggöra denna 
omställning krävs bland annat  utbildning, träning, handledning och tid. I en undersökning 
baserat på forskning om utbildning och handledning av lärare som skulle implementera en ny 
metod  blev  resultatet  som  figur  2  visar  (Joyce  &  Shower,  2002  i  Fixsen  et  al.,  2005). 
Utbildning som bara bestod av teori och diskussion resulterade i lite kunskap och färdighet 
och i klassrummet använde de inte metoden överhuvudtaget. När man sen genomförde träning 
och lärarna fick öva och dessutom få återkoppling på det de gjorde ökade kunskapen och 
förmågan successivt, men fortfarande var det ingen som använde metoden i klassrummet. Det 
var först när övriga träningskomponenter kompletterades med handledning i klassrummet som 
lärarna började använda metoden i klassrummet.

TRÄNINGSKOMPONENTER Kunskap Färdighet Användning i klassrummet

Teori och Diskussion 10 % 5 % 0 %

.. + Träning 30 % 20 % 0 %

.. + Övning och återkoppling på 
träning

60 % 60 % 5 %

.. + Handledning i klassrummet 95 % 95 % 95 %

Figur 2. En sammanfattning av en meta-analys av effekterna av träning och handledning 
gällande lärarnas implementering i klassrummet (min översättning efter Joyce & Shower, 
2002 i Fixsen et al., 2005, s. 30).

På  ett  tidigt  stadium  i  detta  steg  i  implementeringsprocessen  kan  rädsla  och 
förändringsmotstånd vara faktorer som försvårar detta komplicerade arbete. Detta kan leda till 
en tuff start och en del kanske ifrågasätter det som ska implementeras.

Full drift

Implementering av en ny metod har skett när den används på ett integrerat sätt i den pågående 
verksamheten. De vinster som man räknade med när man ville implementera metoden märks i 
denna fas bland användarna genom att de skickligt använder metoden. Om vi tittar på figuren 
ovan  (se  Figur  1)  så  är  källan  och  målet  på  samma  nivå  i  detta  steg  i 
implementeringsprocessen, vilket innebär att användaren har implementerat det som var tänkt 
att implementeras.
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Förändring

Det kan efterhand uppstå situationer när de anställda ifrågasätter det som har implementerats 
och vill hitta nya metoder och sätt att arbeta efter. En del av dessa ändringar kommer inte att 
vara  önskvärda  och  kommer  upplevas  som  en  fara  vad  gäller  trovärdigheten  i  den  nya 
metoden (Adams, 1994; Mowbray et al., 2003; Yeaton & Sechrest, 1981 i Fixsen et al., 2005). 
Andra förändringar kommer däremot att vara efterlängtade och kommer ses som något som 
tillför  den  nya  metoden något  positivt  (Winter  & Szulanski,  2001 i  Fixsen  et  al.,  2005). 
Eftersom  man  inte  på  förhand  vet  vad  konsekvensen  av  en  förändring  kommer  bli 
rekommenderar man att implementera den nya metoden på det sättet som det var tänkt från 
början (Dissemination Working Group, 1999 i Fixsen et al., 2005).

Varaktighet

Målet  på  det  här  stadiet  är  att,  trots  förändringar  gällande  personal,  ekonomi  och  andra 
påverkande  faktorer,  fortsätta  arbeta  med  den  nya  metoden  som  implementerats  i 
verksamheten.
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4 Teoretiska utgångspunkter
I  den  här  delen  beskrivs  de  teoretiska  utgångspunkter  som  används  i  studien  vilka  är 
implementeringsteori respektive det sociokulturella perspektivet.

4.1 Implementering
Sannerstedt (2001) definierar implementering som ”genomförande av politiska beslut” (s. 19). 
När dessa beslut inte genomförs så som det var tänkt uppstår implementeringsproblem.

För  att  förklara  implementeringsproblematiken  använder  sig  Sannerstedt  (2001)  av  den 
klassiska  styrningsmodellen  (Lundquist,  1987  i  Sannerstedt,  2001).  I  politiken  finns  det 
beslutsfattare och verkställare där rollen som beslutsfattare bland annat innefattar att styra och 
kontrollera att beslut genomförs och verkställarens roll är, som namnet avslöjar, att verkställa 
dessa beslut, att implementera dem. Styrningen kan se ut på olika sätt. Den kan vara direkt 
genom att beslutsfattaren meddelar verkställaren vad som ska göras eller indirekt när det mer 
handlar  om  att  villkoren  för  att  verkställa  beslutet  berörs.  Kontrollen  innebär  att 
beslutsfattaren efteråt informeras om huruvida verkställaren har rättat sig efter styrningen.

När man talar  om implementering gör man det  ofta  utifrån perspektiven top-down,  alltså 
uppifrån-ner,  eller  bottom-up,  det  vill  säga nerifrån-upp (Sannerstedt,  2001).  Uppifrån-ner 
utgår från beslutsfattarna medan nerifrån-upp utgår från verkställarna. Dessa perspektiv leder 
till  olika  infallsvinklar  i  implementeringsforskning beroende  på  om man tar  det  politiska 
beslutet som utgångsläge eller om man startar med att granska verksamheten som bedrivs.

För  att  förklara  implementeringsproblem  kan  man  titta  på  faktorer  som  beslutsfattaren 
behöver uppfylla för att implementering ska ske. Men man kan också titta på verkställaren 
och se vad som krävs av denne för att ett beslut ska genomföras. Lundquist (1987) tar upp tre 
krav för att implementering ska ske: 

Understand - förstå
Can - kan
Will - vill (översättningarna är från Sannerstedt, 2001, s. 29). 

Om verkställaren förstår beslutet och kan och vill genomföra det leder det sannolikt till att 
implementering sker. För att förstå krävs det att styrningen är tydlig och klar och för att kunna 
krävs det att verkställaren tilldelas de medel som behövs i form av tid, pengar, personal med 
mera.

Sannerstedt  (2001)  menar  att  problem med implementering  ska  ses  som något  normalt  i 
politiken då det är många personer med olika roller och uppgifter som är inblandade.

Då  studiens  frågeställningar  utgår  från  processen  kring  planens  utformande,  planens 
användning samt dess utvecklingsmöjligheter menar jag att det i implementeringsteorin finns 
begrepp som är relevanta för förståelsen av mitt resultat. Jag kommer i den tolkande analysen 
av resultatet samt i resultatdiskussionen använda mig av begreppen förstå, kan och vill och 
top-down-perspektivet.
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4.2 Sociokulturellt perspektiv
Säljö (2000) menar att kunskap inledningsvis är något som existerar människor emellan och 
blir  först  därefter  något  som  enskilda  människor  kan  tillgodogöra  sig.  Sedan  kommer 
kunskapen tillbaks i  andra situationer där kommunikation förekommer och kan resultera i 
olika  typer  av  redskap,  eller  artefakter  som  Säljö  kallar  dem  (Säljö,  2000,  s.  29).  Just 
kommunikation är en kärna i sociokulturellt perspektiv när det gäller hur människor lär och 
utvecklas. När kommunikation sker får människor del av varandras kunskaper och förmågor. 
För att ytterligare förstå hur människor lär och tar till sig ny kunskap behöver vi enligt detta 
perspektiv inse att det sker med hjälp av medierande redskap. Dessa redskap, som kan vara 
både  materiella  och  verbala,  ”medierar”/förmedlar  (Säljö,  2000,  s.  81)  det  som  sker 
runtomkring oss. Det innebär att människors sätt att tänka och uppfatta världen påverkas av 
den kultur som vi lever i och de redskap som finns.

Säljö menar att språket är vårt mest betydelsefulla ”medierande redskap” (s. 82). Om man 
undersöker hur människor tillägnar  sig kunskap är språket en avgörande faktor för denna 
process genom att språket gör världen begriplig för oss. När vi kommunicerar med varandra 
leder det till att vi får ta del av andra människors sätt att benämna och framställa saker och 
ting  i  vår  omvärld.  ”Språket  är  samtidigt ett  kollektivt,  interaktivt  och individuellt 
sociokulturellt redskap.” (s. 87)

När man tittar på hur kunskap uppstår  ur ett  sociokulturellt  perspektiv är  utgångspunkten 
medierande redskap och hur dessa utvecklas, både på individ- och gruppnivå. När man vill 
lära  sig  något  gäller  det  att  kunna tillgodogöra  sig  dessa redskap genom att  förstå  deras 
innebörd  och  funktion.  Människor  gör  bland  annat  det  när  de  interagerar  med  andra 
människor.  Detta kan ske när människor tänker,  både på egen hand och tillsammans med 
andra. Det sociokulturella perspektivet gör gällande att tänkandet kan ses som ett gemensamt 
skeende genom att det sker både i och mellan människor, vi tänker både enskilt och i grupp 
(Lave, 1988 i Säljö, 2000). Om man väljer att se det på det här viset blir inte tänkande något  
som  var  och  en  gör  för  sig  själva  utan  vi  tänker  tillsammans  genom  att  göra  varandra 
delaktiga  i  våra  tankemönster.  På  så  sätt  försöker  vi  tillsammans  förstå  genom  att 
kommunicera med varandra. En följd av ett samtal är därför att de personer som har deltagit  
kommer att dela det man har pratat om och eventuellt kommit fram till, man når en tillfällig 
samförståelse för det man pratar om. Om det är ett problem som ska lösas kan olika förslag 
komma upp som man i stunden äger tillsammans och den som vill kan utveckla dessa.

Då  studiens  syfte  är  att  undersöka  och  analysera  pedagogers  erfarenheter  av  en  skriftlig 
utformad plan anser jag att det sociokulturella perspektivet är av intresse då det bland annat 
gör gällande att interaktion människor emellan är en förutsättning för lärande. För att öka den 
teoretiska  förståelsen  av  mitt  resultat  kommer  jag  därför  i  den  tolkande  analysen  samt  i 
resultatdiskussionen använda mig av begreppen kommunikation och medierande redskap.
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5 Metod
I  metodkapitelet  redogörs  för  metodval,  rekrytering  och  urval  av  intervjupersoner, 
genomförande av intervjuerna,  bearbetning och analys,  studiens trovärdighet  och slutligen 
forskningsetik.

5.1 Metodval
Studien utgår från en kvalitativ ansats. Forskaren vill med denna ansats försöka förstå och få 
fördjupad kunskap om hur  de  intervjuade  personerna  uppfattar  sin  omvärld  (Bell,  2000). 
Eftersom studiens syfte är att undersöka och analysera pedagogers erfarenheter av en skriftligt 
utformad plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling i förskolan anser jag 
att den kvalitativa ansatsen är lämplig då jag främst eftersträvar kvalitet inte kvantitet.

Som metod för att samla in data till studien valdes kvalitativa intervjuer. Syftet med denna typ 
av intervjuer  är  att  uppmärksamma och urskilja särdrag  och egenskaper hos det  man vill 
studera  (Patel  &  Davidsson,  2003).  Kvale  (1997)  definierar  den  kvalitativa  forsknings-
intervjun som ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld 
i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens ting” (s. 13). Till skillnad från ett vanligt samtal där 
man oftast ger och tar på ett balanserat sätt är det i en intervju forskaren som styr samtalet och 
det  finns  en  tanke  och  ett  mål  med  det  som  tas  upp.  Forskaren  ställer  frågor  och 
intervjupersonen svarar.

När jag förberedde mig inför intervjuerna läste jag metodlitteratur om hur forskare genomför 
sådana  samtal.  Intervjufrågorna  skapades  utifrån  mina  frågeställningar  (se  bilaga  2).  Jag 
försökte få dessa frågor att bli lättförståeliga, korta och fria ifrån komplicerade ord för att öka 
möjligheten till dialog (Kvale, 1997).

5.2 Rekrytering och urval
Sex intervjuer genomfördes på två förskolor i samma enhet. Att det blev just dessa förskolor 
beror  på  att  jag  hade  kontakt  med  dem  sedan  tidigare.  Eftersom  studien  syftade  till  att  
undersöka och analysera pedagogers erfarenheter av en skriftlig utformad plan tyckte jag att 
det var av intresse att utforska hur olika pedagoger uppfattar en och samma plan. Enheten 
består egentligen av tre förskolor. Min ursprungliga tanke var att intervjua två pedagoger från 
respektive  förskola,  alltså  sex  stycken  totalt.  Det  finns  en  plangrupp  som  har  varit 
huvudansvarig för utformandet av planen. Alla förskolor inom enheten är representerade i 
denna grupp. Jag tänkte intervjua en pedagog från plangruppen och en annan pedagog från 
alla tre förskolorna. När jag kontaktade en av förskolorna var inte intresset så stort att delta i 
intervjun. Då ändrade jag min plan och bestämde mig för att endast genomföra intervjuer på 
de  två  andra  förskolorna.  Eftersom pedagogen  som var  med i  plangruppen från  den  ena 
förskolan var mammaledig intervjuade jag pedagogistan som arbetar på alla tre förskolorna då 
även hon ingick i plangruppen. 

Jag tillfrågade pedagoger som hade arbetat i minst sex år på förskolorna då jag ville att de  
skulle  ha  arbetat  både  före  och  efter  kravet  att  skriva  planer  mot  diskriminering  och 
kränkande behandling infördes. För att få reda vilka personer som arbetat så länge frågade jag 
pedagogistan som arbetar på alla tre förskolorna. Hon räknade upp ett antal personer som jag 
skrev upp. Fyra av pedagogerna tillfrågade jag på plats och två pedagoger ringde jag. Alla 
fick möjlighet att fundera innan de gav besked. Jag ansåg inte att pedagogernas utbildning 
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spelar någon roll i  min studie. Därför har både barnskötare och förskollärare intervjuats. I 
tabell 1 finns en presentation av intervjupersonerna.

Tabell 1. Presentation av intervjupersonerna.
Intervjuperson Förskola Utbildning Började arbeta i 

förskolans värld
Började arbeta 
på nuvarande 

förskola

Med i 
plangruppen

Kristina A Förskollärare 1982 2000 Nej

Emma B Barnskötare 1985 1985 Nej

Katarina B Förskollärare 1976 1980 Nej

Inger A Barnskötare 1996 1996 Ja

Johanna A Förskollärare 1979 1979 Ja

Elin A Förskollärare Vet ej 1998 Nej

5.3 Pilotintervju
Inledningsvis  genomförde  jag  en  pilotintervju  med  en  pedagog  för  att  undersöka  hur 
intervjufrågorna  uppfattades,  och  på  så  vis  ha  en  chans  att  justera  frågorna  innan själva 
datainsamlingen påbörjades. Fejes och Thornberg (i Fejes & Thornberg, 2009) betonar vikten 
av att träna sig i att intervjua. På så sätt kan intervjuaren dels öva upp sin intervjuteknik, dels 
upptäcka  och  identifiera  eventuella  svårigheter  och  problem  som  kan  uppstå  i 
intervjusituationen;  allt  för  att  lära  sig  att  bemästra  det  hantverk  som intervjuer  är.  Efter  
pilotintervjun fick jag tänka om kring några av frågornas konstruktion och karaktär då dessa 
kändes som ”förhörsfrågor”, vilket inte var min avsikt med intervjuerna längre fram.

5.4 Genomförande
Intervjuerna genomfördes enskilt med pedagogerna på den förskola som de arbetar på. Vi satt 
i  ett rum som pedagogerna själva valde med stängd dörr och ingen intervju blev avbruten 
förutom en då intervjupersonen hämtade ett glas vatten. För att få det mer avslappnat och 
undvika ett det skulle kännas som ett förhör hade jag tagit med enhetens likabehandlingsplan 
(som deras  plan mot diskriminering och kränkande behandling heter)  så att de kunde titta i 
den om de ville. Några av pedagogerna hade med sig en egen som de tittade i. Jag hade frågat 
om jag  fick  spela  in  intervjun  i  samband med att  pedagogerna  blev  tillfrågade  kring  att 
medverka vilket  alla  gav sitt  godtyckande till.  För  säkerhetsskull  frågade jag även precis 
innan intervjun började för  att  de  skulle  känna sig  bekväma när  jag satte  på diktafonen. 
Intervjuerna  tog  30-50  minuter.  Patel  och  Davidsson  (2003)  skriver  om  frågornas 
standardisering  respektive  strukturering.  Om  man  tittar  på  frågornas  strukturering  i  min 
intervju, hur de är utformade och vilken ordning de kommer i, så var den i grunden hög. Detta 
på grund av att jag utgick från samma frågeformulär i alla intervjuer. Jag följde dock inte detta  
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slaviskt. Ibland hände det att intervjupersonens svar inkluderade flera frågor samtidigt och då 
hoppade jag över att ställa dessa frågor. Det hände också att jag ställde följdfrågor för att  
förstå  eller  följa  upp  något  som  intervjupersonen  sa.  Dessa  fanns  inte  med  bland  de 
förberedda frågorna utan uppstod i stunden. När jag valde att gå ifrån intervjufrågorna eller 
kastade om ordningen på dem blev struktureringen låg. Frågornas standardisering (Patel & 
Davidsson, 2003), hur mycket utrymme som intervjupersonen får att svara på en fråga med 
sina egna ord, var oftast  låg i intervjuerna.  Ibland kunde dock frågornas karaktär göra att 
svaren blev ganska korta. Men det var fortfarande intervjupersonens egna ord i svaren. Vid 
enstaka tillfällen ställde jag en typ av ledande frågor men var då medveten om det och jag 
kommenterade även det under själva intervjun.

5.5 Bearbetning och analys
För att bearbeta intervjuerna har jag valt en kvalitativ analys. Målet med denna form av analys  
är ”att identifiera och bestämma ännu icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, 
egenskaper och innebörder med avseende på a) variationer b) strukturer och c) processer” 
(Starrin i Starrin & Svensson, 1994 s. 23). Den stora utmaningen i denna typ av analys är att  
ur  den  stora  mängden  insamlade  data  bringa  någon  slags  ordning  och  mening  (Fejes  & 
Thornberg i Fejes & Thornberg, 2009).

Intervjuerna transkriberades ordagrant så tätt inpå själva intervjutillfället som möjligt. Detta 
resulterade i 49 A4-sidor transkriberad text. De tankar som jag fick under detta moment skrev 
jag ner för att kunna gå tillbaka till. Vid en kvalitativ analys går forskaren från helheten i det 
empiriska  materialet  till  dess  delar  (Starrin  &  Svensson,  1994).  När  alla  intervjuer  var 
genomförda skrev jag ut transkriberingarna och läste dem många gånger. Jag läste och strök 
över svaren med olika färgpennor utefter studiens frågeställningar. Därefter upprättade jag ett 
dokument  för  varje  frågeställning  och  ”klistrade  in”  svar  som  jag  kopierade  från 
transkriberingen. Sedan skrev jag ut dessa dokument och läste dem ett antal gånger. Därefter 
koncentrerade  jag  svaren  till  ett  eller  ett  par  ord  i  marginalen,  alltså  en  form  av 
meningskoncentrering (Kvale, 1997). Kvale skriver att denna metod för analys av intervjuer 
innebär  att  man,  precis  som  ordet  säger,  koncentrerar  meningar,  man  gör  en  slags 
sammanfattning  av  svaren  i  intervjun.  Dessa  ord/meningar  fick  sedan  vara  grunden  för 
tankekartor som jag skapade till varje frågeställning. Därefter arbetade jag med detta material 
för att  kunna urskilja mönster/kategorier i dessa tankekartor, kategorisering (Kvale, 1997). 
När  jag  hade  gjort  det  under  en  period  utformade  jag  kategorier  under  respektive 
frågeställning.  Dessa  kategorinamn är  alltså  skapade av  mig och presenteras  i  tabell  2.  I 
tabellen är det fetstilta frågeställningarna och det övriga är kategorierna. Efter det skapade jag 
nya dokument för  varje  frågeställning med dessa kategorier  och resultatdelen var  därmed 
påbörjad.

Tabell 2. Studiens frågeställningar och kategorier.
Processen kring planens 
utformning

Planens användning Planens 
utvecklingsmöjligheter

Uppifrånstyrd Agendastyrt dokument Pedagogutveckling

Delaktighetsambition Innehållsförankrat dokument Verksamhetsutveckling

Informationsbrister Passivt dokument Föräldrakontaktutveckling
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Efter resultatet gör jag en tolkande analys av resultatet med hjälp av implementeringsbegrepp 
och begrepp inom sociokulturell teori. Dessa begrepp finns även med i resultatdiskussionen.

5.6 Studiens trovärdighet
Kvale (1997) menar att ”Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatets konsistens” (s213). 
Vidare menar han att  intervjuresultatets  kvalitet  ligger till  grund för kvalitén hos studiens 
analys  och  resultat.  Kvale  talar  om  intervjuns  kvalitet  med  utgångspunkt  i  intervjun, 
intervjupersonen  och  intervjuaren.  Dessa  aspekter  är  alltså  avgörande  för  kvaliteten  på 
intervjun. Ett sätt att mäta reliabiliteten, trovärdigheten, i min studie är att kritiskt granska 
intervjufrågorna (Bell, 2000). Det har jag gjort dels genom att titta på hur jag gick tillväga när 
jag skapade dem men även hur intervjuerna gick till. Som jag skrev tidigare genomfördes en 
pilotintervju för att kontrollera hur frågorna kunde uppfattas eller tolkas. Det ledde det till att 
jag omarbetade en del av frågorna. Efter denna korrigering anser jag att intervjufrågorna är 
tillförlitliga. Pilotintervjun fick mig också att inse hur svårt det är att intervjua och hur mycket 
det  är  upp  till  mig  som  intervjuare  hur  intervjun  faller  ut.  Jag  ville  undvika  att 
intervjupersonerna skulle känna att jag förhörde dem utan att syftet var att få ta del av deras 
tankar  och  erfarenheter  kring  deras  likabehandlingsplan.  Eftersom  det  är  människor  som 
genomför intervjuer föreligger det alltid en risk för bias, skevhet, då intervjuaren kan inverka 
på det som intervjupersonen säger (Bell, 2000). Intervjuaren behöver inte ens vara medveten 
om att detta sker. Genom att jag så tätt inpå intervjuerna som möjligt transkriberade dem gav 
det mig tillfälle att lära av mina misstag och bli uppmärksam på hur frågorna kunde tas emot.

Jag är medveten om att transkriberingen inte är exakta kopior av det som sades i intervjuerna 
utan har  tolkats  av mig bland annat  genom hur  jag grammatiskt  valde att  skriva ner  det  
intervjupersonerna  sa  (Kvale,  1997).  Jämfört  med  att  bara  ha  fört  anteckningar  under 
intervjuerna  anser  jag  ändå  att  transkriberingarna  är  tillförlitliga.  Att  dessutom  ha 
inspelningarna  kvar  och  kunna  lyssna  på  dem  vid  behov  ökar  tillförlitligheten  då 
intervjupersonen inte alls har samma möjlighet att gå tillbaks i materialet om denne bara för 
anteckningar.

Validiteten, giltigheten, i mina frågor visar om de har beskrivit det som de skulle beskriva. Ett 
sätt  att  testa  frågornas  validitet  var  att  skicka  dem  till  min  handledare  men  också  att 
genomföra pilotintervjun. Efter dessa åtgärder ansåg jag att intervjufrågorna var valida.

5.7 Forskningsetik
Vetenskapsrådet (2002) skriver om ”individskyddet” och delar upp detta i följande fyra krav:

Informationskravet innebär att  forskaren delger intervjupersonen syftet  med studien.  Detta 
gjorde jag genom att i  samband med att  pedagogerna tillfrågades delge arbetets syfte. Jag 
stannade  dock  vid  det  eftersom jag  inte  ville  att  de  skulle  tänka  för  mycket  innan eller 
förbereda sig. Forskaren ska även berätta att det inte finns något tvång med att delta i studien. 
Annan information som på något sätt kan inverka på beslutet att delta eller ej innefattas också 
i detta krav. Jag berättade att intervjun skulle ta max en timma, att de fick komma med förslag 
på lämplig tid, att jag skulle ta mig till deras förskola och genomföra intervjun och att jag 
skulle spela in intervjun.
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Samtyckeskravet innebär  att  forskaren  behöver  intervjupersonens  medgivande  att  delta  i 
studien. Jag frågade alla pedagoger om de ville låta sig intervjuas. De behövde inte svara på  
en gång utan kunde tänka på det ett tag om de ville det.

Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonen försäkras om att dennes identitet inte på 
något sätt kommer att röjas i studien. I samband med att pedagogerna tillfrågades upplyste jag 
om att de kommer vara anonyma och ingen kommer att få veta att de har deltagit i intervjun. 
Vid transkriberingen gav jag intervjupersonerna  fingerade  namn så att  ingen utomstående 
skulle kunna förstå vem som deltog. När jag skickade transkriberingen till  min handledare 
avidentifierade jag även allt som skulle kunna avslöja vem som intervjuades eller på vilken 
förskola respektive pedagog arbetar.

Nyttjandekravet innebär att det bara är forskaren som får använda det insamlade materialet. 
Pedagogerna fick reda på att det bara var jag som skulle lyssna på intervjuerna och att det de 
sa enbart skulle användas i mitt arbete.
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6 Resultat
Studiens syfte är att undersöka och analysera pedagogers erfarenheter av en skriftlig utformad 
plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling i förskolan.

I det här kapitlet presenteras studiens resultat. Resultatet tar sin utgångspunkt i studiens tre 
frågeställningar  som  visar  sig  i  rubrikerna  Processen  kring  planens  utformning,  Planens 
användning och Planens utvecklingsmöjligheter. Under dessa rubriker finns kategorier som 
beskriver  pedagogernas  erfarenheter  av  en  skriftligt  utformad  plan  för  att  motverka 
diskriminering  och  kränkande  behandling  i  förskolan,  vilket  är  studiens  syfte.  Eftersom 
planen  som  har  upprättats  på  de  förskolorna  heter  likabehandlingsplan  förekommer  den 
benämningen i texten och ibland benämns den bara planen.

6.1 Processen kring planens utformning
Pedagogernas  upplevelser  av  processen  kring  utformandet  av  planen  för  att  motverka 
diskriminering  och  kränkande  behandling  beskrivs  här  med  hjälp  av  tre  kategorier: 
Uppifrånstyrd,  Delaktighetsambition  och  Informationsbrister.  Kategorierna  speglar 
innebörden  av  utformandeprocessen  av  planen  i  förskolans  verksamhet  ur  ett 
pedagogperspektiv.

6.1.1 Uppifrånstyrd
Pedagogerna beskriver processen kring utformandet av planen som ett initiativ från aktörer 
som Skolverket, rektor, Skolinspektionen eller kommunen, det vill säga som ett direktiv från 
någon  överordnad  instans  eller  person.  Utformandeprocessen  kan  karaktäriseras  som 
uppifrånstyrd.

Samtliga pedagoger har någon form av teori om vem som gav dem i uppdrag att skriva en 
plan. Några berättar att Skolverket gjorde en inspektion som resulterade i att de fick skriva om 
sin plan.  De flesta  nämner  sin  rektor  som den som satte  igång arbetet.  Några pedagoger 
använder sig av ordet ”uppifrån” när de talar om vem som initierade planskrivandet. Följande 
citat illustrerar perspektivet:

Kristina: nej likabehandlingsplanen det är ju direktiv som våran rektor har fått 
nånstans uppifrån att det ska finnas en skriven så.

En  pedagog  skiljer  sig  från  de  andra  genom  att  hon  varken  nämner  rektorn  eller 
Skolinspektionen. Hon tror att direktiven att skriva en plan kommer från kommunen. Även 
hon använder termen ”uppifrån”:

Katarina: det antar jag att det är kommunen. Det, jag vet inte men jag antar det. 
Allting brukar komma uppifrån.

6.1.2 Delaktighetsambition
Pedagogernas  upplevelser  är  att  processen  kring  utformandet  av  planen  innehåller  en 
delaktighetsambition. Delaktighetsambitionen avser en ambition där grupper av aktörer ska 
vara  inkluderade  i  processen.  Aktörer  som  pedagogerna  berättar  om  är  plangruppen, 
pedagoger, barn och föräldrar.
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Plangruppen

När det hade klargjorts att det skulle skrivas en plan beskriver pedagogerna att det bildades en 
grupp som skrev ett första utkast till planen. Hur denna grupp bildades finns det olika tankar 
kring. En del pedagoger berättar att det var utifrån intresse medan några säger att det var 
rektorn som tillfrågade och kom med förslag på personer.  En pedagog menar att gruppen 
skulle bestå av barnskötare och förskollärare:

Inger: det var både utifrån, jag höll på och säga intresse och att det skulle vara 
blandat vad heter det förskollärare och barnskötare och så var det pedagogistan. 

Pedagoger

Pedagogerna  berättar  att  plangruppen skrev ett  första  utkast  till  planen som sedan övriga 
pedagoger fick ut på remiss för att kunna kommentera och ställa frågor kring. I samband med 
att planen var ute på remiss fick pedagogerna tillfälle att på personalmöten fundera kring den 
och diskutera dess innehåll.  En pedagog minns att  de bland annat talade om hur den här 
planen förhöll sig till andra dokument som de hade:

Kristina: jag tror att pratet gick väldigt mycket att det var svårt att skilja på 
likabehandlingsplanen och det här jämställdhetsplan och jag du vet, värdegrund 
och det går liksom, vi tyckte att det flöt in i varandra så här.

En annan pedagog berättar att de hade diskussionsgrupper där de samtalade kring innebörden 
av vad en likabehandlingsplan är. Vad står den för? Hur ska den användas? Vad ska den vara 
ett stöd för? Detta var frågor som man funderade kring. Två av pedagogerna minns det mer 
som att  man funderade kring planens innehåll,  till  exempel  om det  var  något  som skulle 
läggas till eller tas bort.

Det som sen kommenterades av pedagogerna kring planen verkar mest ha varit formalia. En 
idé nämndes var följande:

Johanna:  det  här  med  ansvar  så  var  det  någon  som tyckte  att  man  skulle 
precisera vems ansvaren var för då är det mycket lättare att se just det det här är 
vårat ansvar och har det inte blivit gjort så får dom gruppen stå för det annars 
så är det ingen som tar ansvar så då gick vi in och skrev ut det här vem som 
ansvarar för. Så det var en sån där bra sak som, som vi inte hade tänkt på.

När det gäller själva skrivandet av planen berättar pedagogerna att plangruppen tog hjälp av 
några  kollegor  som  var  bra  på  det.  Här  gällde  det  också  mest  formalia  som  fotnoter, 
innehållsförteckning, upplägg av texten med mera.

Föräldrar

Enligt  pedagogerna  har  föräldrarna  också  varit  delaktiga  i  att  utforma  planen.  En  del 
pedagoger berättar  med säkerhet  att det var så medan en del  är lite mer osäkra.  På varje 
förskola  i  enheten  finns  det  ett  föräldraråd  som  har  fått  läsa  planen  och  komma  med 
synpunkter:

Kristina: jag tror att föräldrarådet har fått läsa den och komma med synpunkter. 
(...) Och jag vet att det kom synpunkter från några föräldrar med jag kom inte 
ihåg vad.
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En  pedagog  skiljer  sig  från  de  andra  genom att  hon  på  frågan  om föräldrarna  har  varit 
delaktiga i utformandet av planen menar att den bara har visats för föräldrarna.

Barn

Pedagogerna är eniga kring att barnen inte har varit med i utformandet av planen. Däremot 
kommer en del in på i anknytning till det att barnen är delaktiga på så sätt att förskolorna har 
barnråd, några av barnen har intervjuats och den kommer dem till del genom att man arbetar  
enligt planen:

Emma: Men barnen har inte varit inblandade i processen att ta fram den. Dom 
är bara delaktiga sen när vi jobbar med den då.

6.1.3 Informationsbrister
Processen  kring  utformandet  av  planen  karaktäriseras  enligt  pedagogerna  av 
informationsbrister.  Upplevelsen  av  brist  berör  innehållet  i  planen men också  formen för 
själva utformningen.

Pedagogerna upplever att det var svårt att få tag i information kring hur planen skulle skrivas.  
De som satt med i plangruppen har ganska utförliga beskrivningar kring detta. En utav dem 
verkar ha varit med i utformandet av planen som fanns innan den nya skrevs. Den gamla 
verkar skola och förskolorna i enheten ha skrivit tillsammans. När de blev ålagda att skriva en 
ny plan var det mycket som var otydligt. Dels var det oklart om förskolorna och skolan skulle 
skriva en gemensam plan igen eller varsin, dels var det svårt att hitta information om vad 
planen skulle innehålla. Följande citat illustrerar detta:

Inger: Sen däremot så var det ju väldigt flummigt där under några år (...) Och 
sen så 2009 (...) då fanns det ordentliga regler liksom, vad ska finnas med (...) 
Och då blev det ju genast mycket lättare (...) För det, vi visste ju inte riktigt vad  
den  skulle  innehålla.  Så  då  påbörjades  det  ett  arbete  med  skola-förskola 
tillsammans (...) Och när vi hade påbörjat arbetet där och så sen så så hade ju 
dom tagit reda på till fullo, och då var det så, nej förskolans för sig skolans för 
sig.

Den andra pedagogen som satt med i plangruppen berättar att de fick leta sig fram för att hitta 
material när de skulle skriva planen. Eftersom hon hade mindre tid i barngrupp var det främst 
hon som ägnade sig åt  detta  sökande. Det hon hittade vidarebefordrade hon till  de andra 
pedagogerna i plangruppen.

Även ett par av pedagogerna som inte ingick i plangruppen har uppfattat att det inte var helt 
lätt att få tag i information:

Elin: Och jag tror inte det fanns så enkelt att tillgå, det var rätt komplicerat.
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6.2 Planens användning
Pedagogernas beskrivning av planens användning i arbetet att motverka diskriminering och 
kränkande  behandling  är  strukturerad  utifrån  tre  kategorier:  Agendastyrt  dokument, 
Innehållsförankrat  dokument  och  Passivt  dokument.  Kategorierna  speglar  innebörden  av 
planens användning i förskolans verksamhet ur ett pedagogperspektiv.

6.2.1 Agendastyrt dokument
Kategorin agendastyrt dokument karaktäriseras av en användning av planen utifrån att den 
finns med som en punkt på dagordningen vid olika möten i förskolan.

När pedagogerna berättar om användningen av planen gör de det bland annat utifrån när det är 
tänkt att den ska tas upp och behandlas, både av pedagoger och barn. Här utgår alltså deras 
svar från dagordningen, agendan. En gång i månaden har pedagogerna APT (arbetsplatsträff). 
I planen står det att det varje APT ska lyftas en likabehandlingsfråga och ansvarig för detta är 
rektorn.  Pedagogerna  berättar  att  de  under  läsåret  som  gått  har  haft  fortbildning  kring 
Bornholmsmodellen och därför har APT-tillfällena gått åt till detta. När de resonerar kring hur 
planen används återkommer många till att de inte har diskuterat planen på APT och att de 
därmed inte har använt planen som det var tänkt:

Emma: Och det står ju här vi ska plocka fram varje APT ska våran rektor lyfta 
upp en likabehandlingsfråga varje gång och det har ju inte hänt en gång under 
det här läsåret.

Pedagogerna berättar  att  de barnråd ett  par gånger per termin och därigenom görs barnen 
delaktiga. Detta är en punkt som står i planen och därför blir det ett sätt att använda planen, att  
man gör det som står i den. De har bland annat fört ett samtal kring ordet demokrati och 
innebörden av det. Regler i matsalen är en annan sak som de har diskuterat.  Syftet  är att 
barnen ska få känna att de är med och påverkar. Några av barnen har intervjuats angående 
trivsel och välmående på förskolan säger pedagogerna. Hittills har det  skett  en gång men 
tanken är att det ska ske på återkommande basis. Precis som barnrådet är det pedagogistan 
som har hållit i dessa intervjuer.

6.2.2 Innehållsförankrat dokument
Ett innehållsförankrat dokument avser planens användning där innehållet i planen är i fokus. 
Innehållet  i  planen  kan  direkt  relateras  till  händelser  och  situationer  uppkomna  i  den 
vardagliga verksamheten. En pedagog berättar till exempel att de på hennes avdelning har haft  
många samtal kring en situation som uppstod förra året och då har de ibland resonerat utifrån 
planen. Här styrs användningen av en situation:

Inger: Men där har vi pratat jättemycket och erbjöd jag, eller vi, att vi var inte 
med  vid  tillfället  men ni  får  gärna  komma hit,  vi  kan  sätta  oss  vi  har  en 
likabehandlingsplan, men dom ville inte det då

När  det  gäller  användningen  av  planen  i  verksamheten  talar  några  av  pedagogerna  om 
förhållningssättet,  hur pedagogerna är mot barnen, hur barnen är mot varandra men också 
pedagogernas relation till föräldrarna.
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Elin:  jag  tror  den  (likabehandlingsplanen)  används  varje  dag.  Jag,  jag  tror 
faktiskt det, både med föräldrar och att vi tänker till när vi pratar med barnen 
och när vi pratar med föräldrarna och, ja. Den används väldigt mycket fast vi 
kanske inte tänker på det. Och det är därför det är så svårarbetat för den är, det 
här är lite tyst kunskap ibland, man har det med sig och man, men gör och sen 
när man ska läsa om det så blir det så självklart så att du ja, jo, sitter du här, ja,  
jag gör ju så här och det här känner jag igen att det här gjorde jag så sent som 
igår och ja, just nu håller vi på och pratar om det här med hur man är mot 
varandra och. Hela tiden.

Det  är  en pedagog som menar att  de är bra på att  använda planen eftersom de använder 
läroplanen:

Emma: mm, vi tittar egentligen rent krasst mer läroplan egentligen och det här 
är också hämtat ur läroplanen så den har vi med som ett aktivt dokument när vi 
jobbar så vi kan koppla ihop detta. (...)

En pedagog tycker inte att de är så bra på att ha med den i verksamheten:

Johanna:  Och  sen  kanske  vi  är  dåliga  på  och  jobba,  alltså  använda  den  i 
vardagen och det behöver vi bli bättre på, använda den

6.2.3 Passivt dokument
Emma: om jag ska va ärlig så är det inget dokument som vi har levande som vi 
plockar fram och läser i och så.

Ovanstående citat visar på att pedagogerna kopplar samman planens användning med hur ofta 
de läser dokumentet och utifrån dessa svar kan planen beskrivas som ett passivt dokument. 
Kategorin passivt dokument kännetecknas av planen mer som en pappersprodukt än som ett 
innehållsförankrat dokument. En pedagog menar att de inte läser planen så ofta. Om de läser 
den så är det i samband med när den ska revideras. En annan pedagog berättar att det var 
första gången som hon läste den inför intervjun.
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6.3 Planens utvecklingsmöjligheter
Pedagogernas  syn  på  utvecklingsmöjligheter  vad  gäller  planen  som verktyg  i  arbetet  att 
motverka  diskriminering  och  kränkande  behandling  beskrivs  med  stöd  av  tre  kategorier: 
Pedagogutveckling,  Verksamhetsutveckling  och  Föräldrakontaktutveckling.  Kategorierna 
speglar  innebörden  av  planens  utvecklingsmöjligheter  i  förskolans  verksamhet  ur  ett 
pedagogperspektiv.

6.3.1 Pedagogutveckling
Pedagogutveckling  avser  ett  av  pedagogerna  identifierat  behov  att  utveckla  den  egna 
kompetensen gällande innehåll i planen. Kategorin berör behovet av både interna och externa 
kompetensutvecklingsinsatser.

Pedagogerna upplever inte att de har haft de diskussioner som de från början hade tänkt kring 
planen. Det skulle på varje APT lyftas en likabehandlingsfråga men dessa möten har ägnats åt 
annat det senaste läsåret. Så vad gäller utvecklingsmöjligheter är det många pedagoger som 
tar upp just att de vill och känner ett behov av att diskutera planen och dess innehåll mer:

Inger: Men för det står ju liksom, rektorns ansvar, där liksom på varje APT ska 
en likabehandlingsfråga diskuteras. Och det tror jag är jätteviktigt för det är ju 
så som vi har använt när vi skulle liksom plugga in våran läroplan så att säga, 
så är det ju så då har man ju haft uppgifter till varje APT att nu ska vi fundera 
över detta och nu ska vi. Och det är ju så man får göra för och förankra den hos 
sig själv. Och det kan jag ju känna att där behöver vi verkligen liksom bli bra 
på det och trycka på det gentemot (...) att. Det är så lätt, det är ju jättebra att  
man har dokument men när ska man ta till det?

Förutom  denna  interna  kompetensutveckling  ser  några  pedagoger  även  ett  behov  av 
föreläsningar angående ämnen som berör likabehandlingsfrågor. En pedagog som är med i 
plangruppen berättar att de har tittat efter kurser och föreläsningar men att det inte är helt 
enkelt att hitta.

6.3.2 Verksamhetsutveckling
Kategorin  verksamhetsutveckling  karaktäriseras  av  en  utveckling  där  planens  innehåll 
kommer till  användning i  förskolans  verksamhet på ett  mer aktivt  och medvetet  sätt.  Det 
handlar om att implementera och förankra planen i den dagliga verksamheten.

Pedagogerna har många idéer kring hur detta skulle kunna gå till. De har till exempel barn 
från olika länder på förskolorna och ser att de skulle kunna utveckla sitt arbetssätt kring detta 
genom att synligöra och arbeta mer aktivt med frågor som berör kulturell mångfald.

En pedagog vill att de ska bli bättre på att involvera barnen när de arbetar med planen. Ett sätt 
är att berätta för barnen att det finns en likabehandlingsplan och på ett enkelt sätt förklara vad 
den innebär och varför det finns en sådan.

Ett annat sätt som en pedagog ser att de kan förankra planen i verksamheten är att bli bättre på 
att introducera vikarier och nya kollegor till den.
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Ytterligare  ett  sätt  att  utveckla  arbetet  med  likabehandlingsplanen  skulle  kunna  vara  att 
observera  barngruppen  utifrån  de  olika  diskrimineringsgrunderna.  Följande  citat  från  en 
pedagog illustrerar detta:

Elin: om man ser vad de leker för lekar och hur dom fungerar så kan man 
plocka ut någon bit ur den här och lyfta lite det lite speciellt då just med den 
gruppen. Just nu så är det mycket, man behöver inte leta negativa beteenden för  
det utan bara känna att just nu vore det nog bra om vi tog tag i det här med 
tjejer och killar. Dom leker blandat men ändå kan man lyfta frågan. Tycker 
dom att det finns material? Tycker dom att dom tänker på olika sätt eller hur 
tänker dom och hur gör dom och, och på småbarn kan man gå ner och titta gör 
dom olika redan där, eller vad man känner. Och så lyfter man en bit och så 
jobbar man med den. (...) Att man sätter på dom glasögonen en liten period. 
(...) eller etnicitet eller

6.3.3 Föräldrakontaktutveckling
Pedagogerna  ser  utvecklingsmöjligheter  vad  gäller  planens  användning  som  verktyg  i 
föräldrakontakten. Kategorin föräldrakontaktutveckling kännetecknas dels av att i mötet med 
föräldrar  använda  planen  som  ett  redskap  att  ta  till  när  något  har  hänt  som  berör 
diskriminering eller kränkande handlingar, dels när föräldrar uttrycker sig på ett sätt som inte 
stämmer överens med planen och dess innehåll. Följande citat är ett exempel på det:

Johanna: det har varit en, diskussioner med någon som tycker att mitt barn ska 
inte gå i skolan med den och den och den, alltså hur, hur rimmar det med den 
här? Alltså så kanske man skulle ha tagit fram den här och pratat runtikring den 
för då blir det ju inte personligt på dig och ditt barn utan det är vår, vår plan ser 
ut så här och så här jobbar vi med alla barn och att alla ska känna sig lika 
viktiga och.

Ett annat tillfälle när pedagogerna ser att de kan bli bättre på att använda planen är i samband 
med  utvecklingssamtalen.  Detta  är  ett  samtal  när  pedagoger  och  föräldrar  sitter  ner  och 
samtalar kring barnen och att då ha planen som ett verktyg är ett exempel som pedagogerna 
ger när det gäller vidareutvecklandet av planen. 

En pedagog uttrycker att det är viktigt att vara väl förtrogen med planen ur den aspekten att  
det kan komma en förälder som har läst den noga och därför är  insatt  i  planen och dess 
innehåll, och för att kunna ha ett konstruktivt samtal med föräldern gäller det att pedagogerna 
har koll på planen och dess innehåll.

En annan pedagog visionerar kring hur det skulle vara att ha öppna samtal tillsammans med 
föräldrarna  kring  barns/människors  olikheter.  Planen  skulle  då  kunna  användas  som  ett 
verktyg:

Inger: tänk om dom skulle komma, om man har olika, man har olika bakgrund, 
man  har  olika  religioner,  man  har  olika  familjekonstellationer  allt  möjligt, 
alltså just  att  vi  har olika åsikter,  men, tänk och få  lov om vi  hade fått  en 
diskussion. För då är det det där  alltså att,  att alla har lika värde det är ju  
jätttelätt och säga och det hoppas man ju att det är, men är det rättvist att bete 
sig likadant mot alla eller tycka eller vara
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6.4 Sammanfattning av resultatet
Pedagogerna beskriver att direktivet att skriva en plan kom ”uppifrån” och att dessa direktiv 
var otydliga och inte helt enkla att förstå. De beskriver vidare att processen att utforma planen 
kännetecknades av delaktighet i form av att en grupp pedagoger bildade en plangrupp som 
utarbetade ett förslag som sen övriga pedagoger fick ut på remiss. Enligt pedagogerna har 
föräldrarna också gjorts delaktiga i utformandeprocessen.

Pedagogerna  framställer  planens  användning  som en punkt  på  dagordningen.  Innehållet  i 
planen  kopplar  de  till  sådant  som sker  i  verksamheten.  Ett  annat  sätt  som pedagogerna 
beskriver planens användning är att den mer är en pappersprodukt än ett innehållsförankrat 
dokument.

Vad gäller  planens utvecklingsmöjligheter kopplar pedagogerna detta till  sin egen vilja att 
utvecklas i detta arbete, att planen ska implementeras och förankras i verksamheten och att 
den kan användas mer i kontakten med föräldrarna.

6.5 Tolkande analys
Om man för in Lundquists (1987) krav för att implementering ska ske i denna analys kan man 
se att pedagogerna genom sin upplevelse av informationsbrist inte har fått möjlighet att förstå 
hur de ska göra eller  vilken information de ska använda sig av i  utformandet  av planen. 
Styrningen har inte varit tydlig och klar. De upplever inte att de kan använda planen som ett 
agendastyrt  dokument  då  de  inte  har  fått  möjlighet  att  diskutera  planen  på  APT 
(arbetsplatsträff)  som det  står  i  planen.  Däremot berättar  pedagogerna att  de  vill utveckla 
planen och dess användning på olika sätt. Vidare upplever pedagogerna utformandeprocessen 
av planen som uppifrånstyrd vilket kan tolkas som ett top-down-perspektiv (uppifrån-ner) då 
detta utgår från beslutsfattarna (Sannerstedt, 2001). Det var någon ”uppifrån” som initierade 
planskrivandet.

Pedagogerna  beskriver  gång  på  gång  att  de  vill  samtala  och  diskutera  planen  och  dess 
innehåll. Om man relaterar detta behov till det sociokulturella perspektivet är kommunikation 
ett  medierande  redskap  som  förmedlar  det  som sker  runtomkring  oss  (Säljö,  2000).  Att 
kommunicera  är  enligt  detta  perspektiv  ett  sätt  för  människor  att  lära  sig  nya  saker  och 
tillägna  sig  kunskap.  Detta  sker  både  när  människor  tänker  på  egen  hand  men  också 
tillsammans  med  andra.  Pedagogernas  vilja  att  samtala  om  planen  skulle  speglat  i  detta 
perspektiv kunna ses som ett sätt att tillsammans förstå planen och dess funktion.
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7 Diskussion
Avslutande kapitel  består av metoddiskussion, resultatdiskussion,  slutsatser och förslag till 
fortsatt forskning.

7.1 Metoddiskussion
Studiens  syfte  var  att  undersöka  och  analysera  pedagogers  erfarenheter  av  en  skriftlig 
utformad plan för att  motverka diskriminering och kränkande behandling i  förskolan.  För 
detta  syfte  valdes  en  kvalitativ  forskningsansats  där  sex  intervjuer  genomfördes  med 
pedagoger på två förskolor. En orsak till att jag väljer denna ansats är att jag vill försöka förstå  
och på så sätt få kunskap om hur de personerna som intervjuas uppfattar sin omvärld (Bell, 
2000). Eftersom detta var något som jag ville åstadkomma passar denna metod ihop med 
syftet i min studie. Ett annat argument för detta val är att jag sökte kvalitet och inte kvantitet i  
mitt resultat.

Eftersom enheten består av tre förskolor och alla har deltagit i utformandet av planen skulle 
jag gärna ha intervjuat pedagoger från alla förskolor. Som jag skrev i metoddelen var inte 
intresset så stort  att  delta  från en av förskolorna och därför ändrade jag min strategi och 
fokuserade på de andra två förskolorna. Att fokusera på en enhets plan var ett lämpligt val då 
jag kan jämföra pedagogers erfarenhet av ett och samma dokument.

Jag valde att inte låta intervjupersonerna ta del av frågorna innan intervjutillfället. Däremot 
hade de fått reda på studiens syfte. Jag tror att resultatet kan ha blivit annorlunda om jag hade  
visat  frågorna  innan.  Pedagogerna  hade  kanske  försökt  läsa  på  och  samla  fakta  innan 
intervjuerna och då hade jag inte fått den slags förståelse som jag ville ha av dem. Jag ville  
inte åt något ”rätt” svar utan jag ville veta varje pedagogs tankar och funderingar utifrån deras 
förståelse.

Det är viktigt att träna sig på att intervjua (Fejes & Thornberg, 2009). Pilotintervjun gav mig 
en chans att träna min intervjuteknik men också att prova mina frågor. Efter denna intervju 
ändrade jag några av frågornas karaktär vilket gör att detta tillfälle var viktigt för resterande 
intervjuer.

Intervjufrågorna hade både en öppen och strukturerande karaktär. Eftersom jag tyckte mig 
märka att en del pedagoger upplevde en fråga för öppen eller stor bröt jag ibland ner den i fler 
frågor. Det man kan fundera kring är om detta ledde till att frågorna stundtals var ledande och 
därmed ganska likvärdiga och sakliga svar i första delen av intervjuerna.

Jag valde att intervjua både pedagoger som var med i plangruppen och de som inte var det. En 
tanke  jag hade  från  början  var  att  jag  bara  skulle  intervjua  pedagoger  som inte  ingick  i 
plangruppen. När jag hade tänkt en vända till bestämde jag mig för att blanda. Eftersom jag 
kan se skillnader i plangruppsansvarigas svar jämfört med övriga pedagoger bedömer jag att 
det var värdefullt för studien att ha fått med båda aspekterna.

Det finns både för- och nackdelar med att spela in intervjuerna som jag gjorde. En fördel är att  
allt  som sägs  i  intervjun kommer med (Patel  & Davidsson,  2003).  Det  som kan vara en 
nackdel är all den tid det tar att transkribera intervjuerna. Dessutom kan intervjupersonerna 
känna sig mindre avslappnade (Patel & Davidsson, 2003). Jag ansåg trots detta att det var värt 
att spela in intervjuerna. Att ordagrant få med allt som sades vägde tyngre än nackdelarna. 
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Dessutom kunde jag vara närvarande i intervjun på ett annat sätt än om jag hade behövt skriva 
ner svaren.

Analysarbetet var en krävande del i arbetet. Både gällande tid men också hur jag skulle ta mig 
an intervjumaterialet.  Jag läste transkriberingarna många gånger och försökte gå från dess 
helhet till  dess delar (Starrin & Svensson,  1994).  När jag bestämde mig för att  utgå från 
studiens frågeställningar i analysarbetet blev det lättare att ta mig an materialet. Efteråt kan 
jag se att  det  var  värt  allt  detta  arbete  då  resultatet  är  representativt  för  det  som sades  i 
intervjuerna. Det är intressant att fundera kring är hur resultatet hade blivit med en annan 
analysmetod. Mitt val av teoretiska utgångspunkter har också påverkat min studie på olika 
sätt. Dels i den tolkande analysen, dels i resultatdiskussionen. Om jag hade utgått från andra 
teorier hade jag troligtvis fått en annan typ av studie.

Genom  hela  studien  har  jag  använt  ”individskyddet”  (Vetenskapsrådet,  2002).  Det  beror 
bland annat  på  att  jag läste  deras  text  i  ett  tidigt  skede  i  mitt  arbete.  När  jag tillfrågade 
pedagogerna om de ville delta i intervjuerna informerade jag redan på detta stadie om de olika 
kraven som individskyddet består av för att markera för dem mitt ansvar som uppsatsskrivare 
gentemot dem.

7.2 Resultatdiskussion
Mitt syfte med denna studie var att undersöka och analysera pedagogers erfarenheter av en 
skriftlig utformad plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling i förskolan. 
För att ta reda på detta har en kvalitativ ansats använts och kvalitativa intervjuer har varit den 
metod som har använts för att samla in data.

Mitt  resultat  speglar  sex  pedagogers  erfarenheter  av  en  plan  mot  diskriminering  och 
kränkande  behandling.  I  samband  med  att  jag  genomförde  intervjuerna  skulle  enhetens 
likabehandlingsplan revideras vilket kan ha lett till att pedagogerna hade läst den och hade 
den färsk på ett annat sätt  än om jag hade intervjuat vid annat tillfälle. Kanske hade mitt 
resultat blivit ett annat då.

7.2.1 Implementeringsprocessen
Pedagogerna har olika svar på vem som har initierat planskrivandet. Det är alltså oklart vem 
som meddelat att det ska skrivas en plan. Dessutom beskriver pedagogerna att det är svårt att 
hitta  information  om hur  planen  ska  skrivas.  Ett  stort  ansvar  lämnas  till  den  så  kallade 
plangruppen. Som jag förstår det sitter inte rektorn med i plangruppen vilket innebär att hon 
lämnade över ansvaret till pedagogerna som ingick i denna grupp. I skollagen (SFS 2010:800) 
och  diskrimineringslagen  (SFS  2008:567)  står  det  att  det  är  ”huvudmannens”  respektive 
”utbildningsanordnares”  ansvar  att  det  finns  ett  aktivt  arbete  mot  diskriminering  och 
kränkande behandling i verksamheterna. Detta arbete ska årligen redovisas i en skriftlig plan. 
Det är alltså kommunen som är ytterst ansvarig för detta arbete. Skolverket (2009b) tar i slutet 
av sin rapport upp denna aspekt för att visa på att det är denna instans som ska ge det stöd 
som behövs  för  att  genomföra  detta  arbete.  Vad  som verkar  ha  hänt  på  förskolorna  där 
intervjuerna genomfördes är att huvudmannen har lämnat över ansvaret till rektor som i sin 
tur lämnar det till pedagogerna. Delegering i sig torde vara vanligt i svenska förskolor men i 
det här fallet kan antas att pedagogerna helt har blivit lämnade både med ansvaret att utforma 
planen men också att ta reda på allt runtomkring enligt vad de själva uttrycker. Nordenmark 
och Rosén (2008) menar att det är viktigt att huvudmännen får utbildning och kunskap i detta 
arbete. Detta för att kunna ge det stöd som behövs. Kanske är det här man behöver börja. Hur  
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kan  huvudmannen  annars  förstå  vad  verksamheterna  behöver  för  att  kunna  utföra  detta 
arbete?  Förstå är det första kravet för att implementering ska kunna ske (Lundquist, 1987). 
Om inte pedagogerna får tydliga direktiv om vad som ska göras kan konsekvensen bli att 
implementeringsprocessen hindras redan på detta tidiga stadium. När pedagogerna beskriver 
hur svårt det var att få tag i information om vad planen skulle innehålla är detta ett tydligt 
tecken på att de inte fått möjlighet att förstå vad som ska göras. Här kanske huvudmannen 
eller  rektor kan vara mer behjälpliga.  Alla förskolor och skolor förväntas ha en plan mot 
diskriminering och kränkande behandling. Om man från kommunens sida hade tillhandahållit 
information kring detta arbete hade det säkert varit en hjälp för många. Det hade kanske också 
inneburit att implementeringsprocessen inte stött på problem på ett så tidigt stadium.

Om vi i det här sammanhanget tittar på figur 1 (se s. 8) och kopplar den till hur det beskrivs 
ha gått till på de här förskolorna i arbetet med deras så kallade likabehandlingsplan förstår vi 
att implementeringsprocessen har en del brister. Källan är att pedagogerna får reda på att det 
ska  skrivas  en  plan.  Hur det  ska  gå  till  får  de  själva  ta  reda  på.  Målet är  verksamheten 
eftersom  det  är  här  planen  ska  skrivas  och  användas.  Någon  kommunikationslänk eller 
återkoppling verkar inte finnas. Pedagogerna berättar inte heller om något inflytande i form av 
ekonomiska eller politiska faktorer. Man kan fundera på om det är realistiskt att koppla den 
här figuren till planarbetet. Det finns mycket som förskolor ska arbeta med och att det här är 
bara en av alla de sakerna. Men i till exempel Skolverkets rapport (2009b) har man undersökt 
hur förskolor och skolor tillämpar barn- och elevskyddslagen (som den hette då). När deras 
slutsats  är  att  det  fortfarande finns  mycket  kvar  att  göra  på  detta  område är  det  ju  ändå 
intressant  att  försöka  förstå  varför.  Här  verkar  det  för  övrigt  vara  ”den  klassiska 
styrningsmodellen” (Sannerstedt, 2001) som Skolverket utgår ifrån i sin rapport. Regeringen 
(beslutsfattaren) bestämde att barn- och elevskyddslagen skulle börja gälla 2006 och förskolor 
och skolor (verkställarna) skulle  implementera lagen. Styrningen kan sägas vara direkt då 
beslutsfattaren meddelar verkställaren vad som ska göras. Det visar sig sedan i kontrollen som 
Skolverket  (2009b)  genomför  att  verksamheterna  inte  har  implementerat  barn-  och 
elevskyddslagen så som det var tänkt.

Om  man  relaterar  till  Lundquists  (1987)  tre  krav  för  att  implementering  ska  ske  kan 
pedagogernas uttalade behov av kompetensutveckling sättas in under ordet  kan. Detta krav 
innebär att verkställaren har de resurser som behövs för att kunna genomföra ett beslut. Tid är  
en annan sådan resurs. Pedagogerna i min studie kommer ofta tillbaka till att de inte har fått  
möjlighet att samtala kring planen som det var sagt på APT. Tiden har lagts på andra saker. 
Många av de  texter  som jag  har  läst  trycker  just  på att  tid är  en förutsättning för  att  ett 
förändringsarbete  ska  kunna  implementeras  fullt  ut  (Fixsen  et  al.,  2005,  Nordenmark  & 
Rosén,  2008,  Skolverket,  2009b,  SKOLFS  2012:10).  Forsman  (2003)  påtalar  också  att 
pedagogerna behöver få mer avsatt tid för att kunna arbeta med dessa frågor.

Frågan är då om pedagogerna vill arbeta mot diskriminering och kränkande behandling, där 
planen  är  en  del  i  detta  arbete.  Vill  är  det  tredje  kravet  för  att  implementering  ska  ske 
(Lundquists, 1987). Eftersom pedagogerna i studien tycker att planen används på olika sätt 
redan idag och att de också vill utveckla användningen av den skulle en slutsats kunna vara att  
pedagogerna  vill.  Det  som  komplicerar  det  hela  är  att  jag  ibland  undrar  hur  stor  deras 
förståelse är av gällande lagstiftning.  När de resonerar kring planen gör de det  mestadels 
utifrån hur man är emot varandra, kompisskap och värdegrundsfrågor. Alla dessa områden har 
med likabehandlingsarbetet att göra men det jag saknar är diskrimineringsfrågor. Deras plan 
redogör för diskrimineringsgrunderna men största delen av planen handlar om kränkningar. I 
intervjuerna var det endast ett fåtal gånger som någon av pedagogerna nämnde diskriminering 

28



eller hänvisade till  någon av diskrimineringsgrunderna.  Som jag förstår Lundquists (1987) 
krav bygger de på varandra vilket innebär att viljan att  implementera något avgörs av om 
verkställaren från början förstår det som ska implementeras. Därtill bör man ha i beaktande att 
implementering tar tid, 2-4 år enligt Fixsen et al. (2005), men frågan är om dessa förskolors 
implementeringsprocess blev haltande redan på förståelsestadiet. Här vill jag dock återigen 
koppla detta till hur det skulle ha gått till - pedagogerna lämnades med ansvaret att upprätta en  
plan och de verkar inte ha fått stöd eller  hjälp i  denna process. Hur kan man i  pågående 
verksamhet, med allt som hela tiden behöver göras, förväntas förstå något så komplext som 
diskriminering  och  kränkande  behandling?  Något  som är  intressant  är  att  de  som främst 
uttrycker att de behöver bli bättre på att  använda planen och arbetet runt denna är de två 
pedagogerna som sitter med i plangruppen. Det verkar som att de på grund av deras förarbete 
ser brister i hur de idag arbetar. Nordenmark och Rosén (2008) påtalar detta som ett potentiellt  
problem att personal som ingår i en sådan grupp lär sig mer än övriga pedagoger.

7.2.2 Mainstreaming
Plangruppen verkar vara de som har drivit arbetet med att utforma planen. Nordenmark och 
Rosén (2008) ser både för- och nackdelar med att arbeta på det här sättet. Faran ligger i om 
denna grupp arbetar vid sidan av pågående verksamhet. Det kan då bli svårt att få planen att  
bli ett levande och fungerande dokument när den väl är färdigskriven. En annan konsekvens 
kan bli att de pedagoger som sitter med i plangruppen lär sig mycket som övrig personal går  
miste om. Men det kan också finnas fördelar med att ha en grupp som arbetar med dessa 
frågor. Utmaningen blir att låta detta arbete få finnas mitt i all övrig verksamhet, så kallad 
”mainstreaming” (Nordenmark & Rosén, 2008, s. 100). Fixsen et al. (2005) menar att det är 
först  när  det  som  ska  implementeras  används  på  ett  integrerat  sätt  i  verksamheten  som 
implementeringen har lyckats. När pedagogerna beskriver hur planen används är det ett brett 
spektra som uppstår. En del pratar om att den används varje dag medan det finns de som 
tycker att den inte används mycket alls. Här tycker jag mig kunna urskilja skillnader i hur de 
definierar används. De som tycker att planen används pratar mycket utifrån att det som står i  
planen är sådant som de dagligen arbetar med medan de som tycker att den inte används ser 
till hur ofta de läser planen. Därav de skilda uppfattningarna. Det som är intressant i detta 
sammanhang är att det förekommer att samma pedagog kan representera olika sätt att tänka.

7.2.3 Kompetensutveckling
Pedagogerna  i  min  studie  ger  uttryck  för  ett  behov  av  både  intern  och  extern 
kompetensutveckling. Forsman (2003) drar i sin avhandling slutsatsen att lärarna behöver mer 
utbildning kring mobbningsfrågor för att förbättra sitt arbete på detta område. Sen hans studie 
skrevs  har  lagstiftningen  ändrats  och  ordet  mobbning  har  ersatts  av  diskriminering  och 
kränkande behandling. Kvarstår gör ändå behovet av utbildning i dessa frågor. Fixsen et al. 
(2005) menar att utbildning är en förutsättning för att möjliggöra ett förändringsarbete. När 
det  gäller  den  externa  kompetensutvecklingen  föreslår  pedagogerna  som  intervjuas  till 
exempel  föreläsningar  angående ämnen som berör  likabehandling.  Skolverket  (2009b) ser 
också  behovet  av  detta  och  menar  att  pedagoger  bör  erbjudas  utbildning  på  inom detta 
område. Vidare ser de att det är viktigt att så många som möjligt i personalgruppen får ta del 
av sådan utbildning då det  ökar  chansen för att  arbetet  med dessa frågor  ska införlivas  i 
skolorna  och  förskolorna.  Att  utbildning  är  viktigt  tvivlar  jag  inte  på  men  för  att 
problematisera detta vill jag hänvisa till figur 2 (se s. 9) där Joyce och Showers (2002 i Fixsen 
et al., 2005) undersökning visar att det kan krävas fler komponenter än bara utbildning för att 
implementera  en  ny  metod.  Detta  kan  vara  viktigt  att  vara  medveten  om när  man  som 
huvudman eller chef/rektor anordnar utbildning i olika ämnen då det skulle kunna innebära att 
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mycket  nyvunnen  kunskap  riskerar  att  gå  förlorad  om  man  inte  följer  upp  det  med  till 
exempel handledning.

Den interna kompetensutvecklingen består bland annat av att pedagogerna vill bli bättre på att 
samtala och diskutera planen på till  exempel APT (arbetsplatsträff).  Om man ser på detta 
behov ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000) är kommunikation kärnan när det gäller 
hur människor lär och utvecklas.  Språket är  vårt  mest  betydelsefulla  medierande redskap. 
Dessa medierande redskap förmedlar det som sker runtomkring oss. Vi försöker tillsammans 
förstå vår tillvaro genom att kommunicera med varandra. I den här studien gäller det att öka 
förståelsen kring arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. I dessa samtal är det 
också viktigt att pedagogerna definierar olika begrepp som förekommer i lagstiftningen för att 
få en förståelse för deras innebörd för att  på så sätt  kunna åstadkomma ett verkningsfullt 
arbete mot diskriminering och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10).

7.2.4 Delaktighetsambition
Pedagogerna i min studie berättar att förutom plangruppen har övriga pedagoger och föräldrar 
varit involverade på olika sätt i planskrivandet. Nordenmark och Rosén (2008) liksom Rigby 
(2001) menar att det är önskvärt att föräldrar görs delaktiga i det här arbetet. De talar även om 
barnens delaktighet. De pedagogerna som intervjuades är överens om att barnen inte varit 
involverade i planskrivandet. Förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med 
planer  mot  diskriminering  och  kränkande  behandling  (SFS  2006:1083)  gör  gällande  att 
barnen ska vara med i den här processen. Skolverket (2009b) visar i sin rapport att av de 
förskolor som de har undersökt är det bara är sju procent som uppger att barnen har deltagit  
när planen har utarbetats. Pedagogerna berättar att de har intervjuat barn angående trivsel och 
välmående på förskolan.  Om de skulle  ta  med resultatet  av dessa intervjuer  i  planen, till 
exempel i samband med kartläggningen, skulle barnen göras delaktiga. Det kan ju vara så att  
pedagogerna menar att barnen inte har suttit med när själva planen skrevs men de kan ju göras 
delaktiga på andra sätt.
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7.3 Slutsatser
Syftet med min studie var att undersöka och analysera pedagogers erfarenheter av en skriftlig 
utformad plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling i förskolan. Mina 
teoretiska utgångspunkter har  varit  implementering och sociokulturell  teori.  Jag har i  min 
studie  utgått  från  Sannerstedts  (2001)  definition  av  implementering:  ”genomförande  av 
politiska beslut” (s.  19).  Med stöd av det  pedagogerna berättar  i intervjuerna, alltså deras 
erfarenheter,  kan  jag  se  brister  i  implementeringsprocessen  när  det  gäller  planen  mot 
diskriminering och kränkande behandling, eller likabehandlingsplan som de kallar den. Man 
skulle kunna göra pedagogerna ansvariga för dessa brister men det tycker jag är en alltför 
ensidig förklaring. Huvudmannen, i det här fallet kommunen, är huvudansvarig för arbetet 
mot diskriminering och kränkande behandling. Att döma av intervjuerna som jag har gjort har 
pedagogerna lämnats med uppgiften att utforma en skriftlig plan. Resultatet i min studie tyder 
på  att  pedagogerna  ansett  sig  sakna  stöd  från  huvudman  och  rektor.  I  intervjuerna  ger 
pedagogerna även uttryck för att de behöver både intern och extern kompetensutveckling för 
att kunna arbeta mer aktivt med planen och dess innehåll.

En etisk fråga som Kvale (1997) tar upp är att ”Syftet med en intervjuundersökning bör inte  
bara  gälla  det  vetenskapliga  värdet  av  den  eftersträvande  kunskapen  utan  också  vara  att 
förbättra den undersökta mänskliga situationen” (s. 105). I min studie anser jag att jag har 
uppfyllt  detta  krav  genom att  mitt  resultat  bidrar  till  mer  kunskap på  området  men även 
genom att studien förhoppningsvis ska leda till  ett mer effektivt arbete när något nytt ska 
implementeras  i  förskolan.  Detta  får  i  bästa  fall  till  följd  att  huvudmän,  rektorer  och 
pedagoger  samarbetar  på  ett  mer  utpräglat  sätt  vilket  gör  att  det  inte  blir  så  tungrott  för 
pedagogerna och att de får chans att förstå vad det är som ska implementeras.

7.4 Förslag till fortsatt forskning
Det skulle vara intressant att i en annan studie studera huvudmannen. Hur ser de på sin roll  
när  det  gäller  planer  mot  diskriminering och kränkande behandling?  Vet  de  om att  de är 
huvudansvariga? Har de stöttat förskolorna i detta arbete och i så fall hur? Det skulle också 
vara intressant att intervjua rektorer och förskolechefer och ta reda på deras roll i arbetet mot 
diskriminering och kränkande behandling.
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8.1 Bilaga 1
Förordning  (2006:1083)  om  barns  och  elevers  deltagande  i  arbetet  med  planer  mot 
diskriminering och kränkande behandling
1 § Denna förordning tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen 
(2010:800). Förordning (2011:681).

2 § En likabehandlingsplan enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen (2008:567) och en plan 
mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska upprättas, följas upp 
och ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet för vilken planen 
gäller. Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska anpassas 
efter deras ålder och mognad. Förordning (2011:681).

Ur Skollagen (SFS 2010:800):

6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling

Aktiva åtgärder

Målinriktat arbete

6 § Huvudmannen ska se till  att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett 
målinriktat  arbete  för  att  motverka  kränkande  behandling  av  barn  och  elever.  Närmare 
föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§.

Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling

7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att 
barn och elever utsätts för kränkande behandling.

Plan mot kränkande behandling

8 § Huvudmannen ska se till  att  det  varje  år  upprättas  en plan med en översikt  över  de 
åtgärder  som behövs  för  att  förebygga  och  förhindra  kränkande  behandling  av  barn  och 
elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas 
eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna 
har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

Ur Diskrimineringslagen (SFS 2008:567):

3 kap. Aktiva åtgärder

Utbildning

Målinriktat arbete

Att förebygga och förhindra trakasserier
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15 § En utbildningsanordnare som avses  i  14 § ska vidta  åtgärder  för  att  förebygga och 
förhindra  att  något  barn  eller  någon  elev  eller  student  som  deltar  i  eller  söker  till 
verksamheten utsätts för trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller  annan  trosuppfattning,  funktionshinder  eller  sexuell  läggning  eller  för  sexuella 
trakasserier.

Likabehandlingsplan

16 § En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska varje år upprätta en plan med en översikt 
över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, 
elever  eller  studenter  som  deltar  i  eller  söker  till  verksamheten,  oavsett  kön,  etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels 
förebygga och förhindra trakasserier som avses i 15 §. Planen ska innehålla en redogörelse för 
vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det  
kommande året.

En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i 
efterföljande års plan.
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8.2 Bilaga 2

Intervjuguide

1 a) Vem initierade arbetet med att utforma planen?

b) Hur fick ni information om varför och hur man skriver dessa planer?

c) Hur gick processen kring utformandet till? Vilka fanns med i utformandet? (Pedagoger, 
barn, föräldrar...)

d) Vad är syftet med planen?

2a) Hur använder ni planen?

b) Upplever du att planen är ett levande dokument? Motivera ditt svar.

c) Vad betyder planen för dig som pedagog i det dagliga arbetet?

d) Upplever du att planen kommer alla till del? (Pedagoger, barn, föräldrar...) Motivera ditt  
svar.

3a) Kan du se någon skillnad i verksamheten sen ni började jobba med planen? Motivera ditt 
svar.

b) Vilka utmaningar ser du med planen i det vardagliga arbetet?

c) Vilka fördelar ser du med planen i det vardagliga arbetet?

d) Ser du några utvecklingsmöjligheter med planen och arbetet med den? Motivera ditt svar.
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