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Abstract  

Title:   The concept of Equality of treatment, a social construction 
A qualitative text analysis of five western Swedish school’s 
equality of treatment plan 
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180 Higher Education Credits  
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Supervisor:   Anna Henriksen  

The purpose of the study was to study how the concept of equality of treatment is constructed 

through the use of language in equality of treatment plans drawn up in a western Swedish 

municipality during the school year of 2012/2013. Questions were formulated in relation with 

the aim of the study. How is the concept of equality of treatment constructed by the language 

use in equality of treatment plans, what similarities or differences can be seen in how the 

concept of equality of treatment is constructed through language use in the different equality 

of treatment plans? The study is based on the sections of the discrimination law that 

prescribes that an equality of treatment plan should be established in every educational 

system, as well as in previous research of equality of treatment in relation to concepts such as 

justice, discrimination and values. The study is also based on socialconstructionism and 

symbolic interactionism. The equality of treatment plans were analyzed using qualitative text 

analysis inspired by discourse analysis perspectives and quantitative content analysis focused 

on grammar and vocabulary that are frequent in the plans. The result shows that the schools 

use the words equality of treatment plan, discrimination, feel, goals, action, and responsibility 

to construct equality of treatment.  There are also signs that some of these words shall hold 

the same meaning for all participants in the process. The schools present a reality where 

action is needed to achieve equality of treatment but the schools do not agree on type of 

actions. There are clear signs that the schools define the situation regarding equality of 

treatment in different ways, which may have effect on the practical work of equality of 

treatment.  

Keywords: Symbolic interactionism, construction, equality of treatment, language, 

discrimination, school, text analysis.      
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Sammanfattning 
Titel:   Begreppet Likabehandling, en social konstruktion 

En kvalitativ textanalys av fem västsvenska skolors 
likabehandlingsplaner 

Författare:   Anna Rasmussen, Annelie Karlsson   
Nivå/arbetets art:  Kandidat/examensarbete, 15 hp  
Ämne:   Socialt arbete  
Program:   Socialpedagogiska programmet, 180 hp  

Högskolan Väst  
Termin:   Vårterminen 2013  
Handledare:  Anna Henriksen  

Syftet med studien var att studera hur begreppet likabehandling konstrueras genom språkets 

användning i likabehandlingsplaner upprättade i en västsvensk kommun läsåret 2012/2013. I 

förhållande till detta formulerades följande frågeställningar. Hur konstrueras begreppet 

likabehandling genom språkets användning i likabehandlingsplanerna, vilka likheter eller 

skillnader kan urskiljas i hur begreppet likabehandling konstrueras genom språkets 

användning i de olika likabehandlingsplanerna? Studien tar sin utgångspunkt i 

diskrimineringslagens föreskrifter om att en likabehandlingsplan ska uppträttas i 

utbildningsverksamheter samt i tidigare forskning om likabehandling i relation till begrepp 

som rättvisa, diskriminering och värdering. Studiens teoretiska utgångspunkter är 

socialkonstruktionism och symbolisk interaktionism. Likabehandlingsplanerna har analyserats 

med kvalitativ textanalys inspirerad av diskursanalytiska perspektiv samt med inspiration av 

kvantitativ innehållsanalys. Fokus ligger på grammatik och ordval som är frekvent 

förekommande i planerna. Resultatet visar att skolorna använder sig av ord som 

likabehandlingsplan, diskriminering, känna, mål, åtgärd och ansvar för att konstruera 

likabehandling. Det finns också tecken på att vissa av dessa ord ska inneha samma innebörd 

för samtliga deltagare i processen. Skolorna presenterar en verklighetsyn där det krävs 

handling för att uppnå likabehandling dock är skolorna till stor del inte överens om vilka 

handlingar det gäller. Det finns tydliga tecken på att skolorna definierar situationen kring 

likabehandling på olika sätt vilket kan komma att påverka hur det praktiska 

likabehandlingsarbetet ser ut. 

 
Nyckelord: Symbolisk interaktionism, konstruktion, likabehandling, språk, diskriminering, 

skola, textanalys.   
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INLEDNING 
De mänskliga rättigheterna anses gälla över hela världen och anger vad som krävs av bland 

annat staten för att ett värdigt liv ska garanteras alla människor. “Rättigheterna beskriver vad 

som inte får göras och vad som måste göras för varje människa.” (Svaleryd & Hjertson, 2012, 

s. 27).  Regeringen, de statliga och kommunala förvaltningarna har ett ansvar att dessa 

rättigheter inte förbises. Därmed faller ett stort ansvar på skolan att förmedla grundläggande 

demokratiska värden, normer och värdegrunder i samhället samt värna om dessa rättigheter 

som också ligger till grund för de lagar och styrdokument som skolan har att efterfölja. För att 

främja barns och elevers lika rättigheter arbetar skolorna med något som kallas 

likabehandlingsarbete. Arbetet syftar till skapa en trygg skolmiljö där det skapas 

förutsättningar för att barn och elever kan utvecklas och lära.  Alla som arbetar i skolans värld 

har ansvar att driva likabehandlingsarbetet framåt samt att se till att likabehandlingsarbetet 

genomsyrar det dagliga arbetet i verksamheten.  Därför är det viktigt personal utbildas 

gällande de mänskliga rättigheterna samt att skolan samverkar med andra organisationer och 

olika politiska partier för spegla samhällets värderingar och normer som helhet (Svaleryd & 

Hjertsson , 2012). Det är också viktigt att alla är delaktiga i arbetet med likabehandling likväl 

personal i skolan som elever och föräldrar (DO, 2012 a).  

Arbetet ska bedrivas utifrån en plan som heter likabehandlingsplan och för att stödja skolorna 

i uppträttandet av denna plan har skolverket har tagit fram ett dokument som heter Allmänna 

råd för arbete mot diskriminering och kränkande behandling (Ekström & Brunell, 2012). De 

allmänna råden gäller två lagar som har ett gemensamt syfte vilket är att skydda barn och 

elever mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier. Bestämmelser om detta 

återfinns i Skollagen 2010:800 kap 6 och i Diskrimineringslagen 2008:567 kap 3. Enligt 

Skollagen kap 6 har huvudmannen för en verksamhet, i detta fall skolan ansvar för att tillse att 

åtgärder vidtas för att förhindra och förebygga att barn och elever utsätts för kränkande 

behandling. Årligen ska en plan mot kränkande behandling upprättas som en översikt över 

dessa åtgärder och när de ska genomföras. Planen ska också innehålla en redogörelse för hur 

de planerade åtgärderna genomförts under föregående år.  

Enligt Diskrimineringslagen kap 3 ska en utbildningssamordnare upprätta en 

likabehandlingsplan med översikt över åtgärder som behövs för att främja lika möjligheter 

och rättigheter för barn och elever som deltar i verksamheten. Detta oavsett kön, religion eller 

annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning. Planen ska 
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även innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som ska förebygga och förhindra trakasserier 

gällande de fem ovanstående diskrimineringsgrunderna. Likt planen mot kränkande 

behandling ska likabehandlingsplanen innehålla en redogörelse för de åtgärder som vidtagits 

föregående år. 

Utifrån diskrimineringslagen och skollagen kan planerna skrivas samman i ett dokument men 

det är viktigt att riktlinjerna från båda lagarna framgår (DO, 2012). 

I förarbetet till Diskriminerinslagen diskuteras huruvida lagstiftning kring aktiva åtgärder ska 

införas gällande de två resterande diskrimineringsgrunderna könsidentitet eller könsuttryck 

samt ålder (Prop 2007/08:95, 2008). Utbildningsverksamheterna är idag inte skyldiga att 

arbeta förebyggande eller förhindra diskriminering gällande dessa grunder.  

Diskrimineringsombudsmannens (DO) granskningar av skolornas likabehandlingsarbete visar 

att det finns brister gällande avsaknad av mål och åtgärder för att främja barn och elevers lika 

rättigheter och möjligheter. Mål och åtgärder saknas även för att förebygga trakasserier av 

olika slag samt metoder för att kartlägga olika former av trakasserier. Sexuella trakasserier 

varken nämns eller definieras samtidigt som fokus inte riktas på de olika 

diskrimineringsgrunderna i det planmässiga arbetet (DO, 2013). 

 

Mot bakgrund av ovanstående kan konstateras att brister identifierats i skolans 

likabehandlingsarbete. Det kan vara så att det finns olika föreställningar om vad begreppet 

likabehandling innebär, vilket kan medföra att olika individer utifrån sina egna föreställningar 

konstruerar begreppets innebörd på skilda sätt. Säljö (2000) menar att texter inte existerar som 

isolerade företeelser utan förekommer i olika kommunikativa former. Detta betyder att 

kommunikationen med andra människor kan betraktas som färgad av de erfarenheter som 

gjorts genom att ta del av skriftspråkliga framställningar (Säljö, 2000). En skriven text så som 

en likabehandlingsplan är i stor utsträckning upp till den som läser att tolka. Betydelsen och 

innebörden av orden kan inte förklaras som vid ett samtal. Säljö (2000) menar att texter bör 

utformas och fokusera på den betydelseram som vill framhållas. Därför är det en angelägen 

fråga att studera hur begreppet likabehandling konstrueras genom språkets användning i 

likabehandlingsplaner.  

 

Inom det socialpedagogiska arbetets fält eftersträvas att alla individer ska ges samma 

förutsättningar och också ha lika rättigheter utifrån vart denne i nuläget befinner sig. Vart 

individen i nuläget befinner sig kan ses som en subjektiv upplevelse inom socialpedagogik, 
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samtidigt som verkligheten kan ses som socialt konstruerad och därmed inte självklar. Detta 

kan således också betyda att även begreppet likabehandling kan ses som socialt konstruerat 

men också subjektivt upplevt vilket kan få konsekvenser för hur arbetet med likabehandling 

ser ut i praktiken. Som socialpedagog kan du tillhöra personal i skolan och ska då förmedla 

samhällets normer och värderingar samt arbeta med likabehandling likväl som resten av 

personalen därför finns ett värde i att kritiskt reflektera kring vad likabehandling egentligen 

är. Ett sätt att göra detta är att studera hur begreppet likabehandling konstrueras i skolans 

likabehandlingsplaner.   

Studiens syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att studera hur begreppet likabehandling konstrueras genom språkets 

användning i likabehandlingsplaner upprättade i en västsvensk kommun läsåret 2012/2013. 

Därav följer nedanstående frågeställningar. 

• Hur konstrueras begreppet likabehandling genom språkets användning i  

likabehandlingsplanerna? 

• Vilka likheter eller skillnader kan urskiljas i hur begreppet likabehandling konstrueras 

genom språkets användning i de olika likabehandlingsplanerna?  

KUNSKAPSLÄGE 
Det visar sig finnas sparsamt, nästintill obefintligt med tidigare forskning som specifikt 

behandlar begreppet likabehandling i likabehandlingsplaner, därmed inte heller 

konstruktionen av begreppet likabehandling. Teoretiker och forskare har problematiserat 

likabehandling, dock i andra sammanhang än det som rör studiens övergripande syfte. 

Därmed finns det ett värde i att specifikt studera konstruktionen av begreppet likabehandling i 

likabehandlingsplaner.  

Med anledning av att begreppet likabehandling utgör studiens centrala begrepp är avsikten här 

att presentera kunskapsläget vad avser likabehandling samt doktorsavhandlingar med fokus på 

skolans styrdokument. Detta för att således reda ut begreppets innebörd utifrån vad såväl 

forskare som teoretiker på området anger att det innebär och vad som visat sig i forskning 

gällande skolans styrdokument. Kunskapsläget kommer att diskuteras i relation till studiens 

resultat i avsnittet diskussion. 



9 
 

Nationellt kunskapsläge 
Skolans styrdokument  
Forsman (2003) har i en doktorsavhandling innehållsanalyserat skolors styrdokument gällande 

mobbning. Mobbing är i detta sammanhang en form av kränkande behandling. Studien 

genomfördes innan likabehandlingsplan blev lagstadgad år 2009 i samband med att 

Diskrimineringslag 2008:567 trädde i kraft.  

Forsman (2003) menar att trots olika förordningar som säger att skolor ska ha olika 

textdokument mot mobbning finns det skolor som bortser från detta även om flertalet av 

skolorna uttryckt ett avståndstagande mot kränkande behandling. Bland annat kan detta bero 

på att kontroll från skolledare och kommun brister. Mobbning är ett av skolans största 

problem detta trots att styrdokument mot bland annat mobbning existerar och har existerat 

under lång tid. Därmed kan dessa dokument ses som tomma ord. Styrdokument med syfte att 

åtgärda och förebygga mobbning är informativa men skiljer sig mellan skolorna gällande 

vilken beredskap de har för att agera emot mobbning. Flertalet av de texter som behandlar 

mobbning inleds med lagtext och förordningar som skolan ska förhålla sig till (Forsman, 

2003). Vidare definieras innebörden av mobbning. Det framkommer oftast en antydan till att 

skolorna genom sitt uttryck uppfattar mobbning likartat. Forsman menar att vissa dokument 

”lever ett eget liv” då det i vissa skolors dokument inte framgår hur det praktiska arbetet ska 

genomföras (Forsman, 2003, s. 285). I de fall det praktiska arbetet framgår gällande 

förebyggande arbete och åtgärdande arbete finns det fall där det är svårt att urskilja vad som 

är vad då detta ibland skrivs ihop. Forsman (2003) menar även att skolorna skulle tjäna på att 

ta andra organisationer i samhället till hjälp för att bekämpa mobbing. Samt att det finns ett 

behov av att införa kompetenshöjande insatser för arbetet omkring mobbning. 

Gadler (2011) studerar i sin doktorsavhandling vad som sker med de intentioner som är 

formulerade i statliga styrdokument med fokus på de dokument som hon menar att skolan ska 

tolka och genomföra i något som kallas ” En skola för alla” (Gadler, 2011, s. 50).  

Fokus ligger på det som sker när styrdokumenten ska tas fram och hur dessa dokument sedan 

påverkar verksamheten gällande alla elevers rätt till en livvärdig utbildning. Gadler (2011) 

kommer bland annat fram till att för att kunna ge alla elever en likvärdig utbildning är det 

viktigt att tjänstemän inom skolans sektor tar del av innehållet i styrdokumenten samt att det 

finns rutiner gällande detta. Vidare behöver dessa tjänstemän enas om en pedagogisk 

grundsyn gällande vilka alla elever är, vilka som är i behov av särskilt stöd samt vilka insatser 

dessa elever bedöms behöva. Detta för att kunna ge alla elever en likvärdig utbildning oavsett 
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utgångspunkt. Gadler (2011) menar också att det krävs att verksamheten organiseras utifrån 

elevernas varierade förutsättningar samt utifrån de varierande kompetenser som personalen i 

skolan har.  

Likabehandling i skolan 
Teoretikerna Svaleryd och Hjertsson (2012) ger en överblick över likabehandling i skola och 

förskola. Likabehandling definieras där som “lika fall ska behandlas lika” (Svaleryd & 

Hjertsson , 2012, s. 64). Alla ska få samma möjligheter och hjälp men om vikt i stället läggs 

vid att ge alla “en likvärdig behandling” kan varje enskild elev får hjälp med vad just denne 

behöver och arbetet med eleven kan göras mer individanpassat för att tillgodose dennes behov 

(Svaleryd & Hjertson, 2012, s.64). Genomgående förespråkar Svaleryd och Hjertsson (2012) 

ett normkritiskt förhållningssätt både gällande upprättande av en likabehandlingsplan och  i 

det vardagliga likabehandlingsarbetet. De  uttrycker även praktiska exempel på hur skolorna 

kan arbeta normkritiskt.  

Internationellt kunskapsläge 
Likabehandling och rättvisa  
Carr (1981) menar i sin artikel att likabehandling kan formuleras som att behandla lika fall 

lika och olika fall olika.  Likabehandling ses som en förutsättning för rättvisa men rättvisa kan 

inte skapas enbart med hjälp av likabehandling. Carr (1981) illustrerar rättvisa i relation till 

likabehandling med ett exempel gällande felparkering. A och B har båda parkerat sina bilar 

olagligt på en gata. En parkeringsvakt går förbi och ger bil A en bot men ej B. I ett försök att 

uppnå likabehandling påpekar du för parkeringsvakten att bilarna bör behandlas lika. 

Parkeringsvakten river boten som tidigare placerats på bil A:s framruta. Carr (1981) menar 

med detta exempel att trots att vi åberopat likabehandling är inte rättvisa skipad. Båda bilarna 

förtjänar att få en parkeringsbot och ska också få det om rättvisa ska skapas (Carr, 1981). 

Rättvisa och jämlikhet 
Begreppen equity och equality används i olika sammanhang, dock finns delade meningar om 

vad begreppen egentligen innebär menar Espinoza (2007) i sin artikel. Ezpinoza (2007) 

kopplar equity till rättvisa och equality till jämlikhet. Jämlikhet ses som likabehandling utifrån 

en föreställning om grundläggande likheter hos människan men när det gäller rättvisa finns en 

subjektiv moralisk och etisk aspekt. Individer lägger olika mening i vad rättvisa handlar om 

och vad den ska resultera i. Espinoza (2007) utvecklar en modell som innefattar tankar och 

sätt som jämlikhet och rättvisa kan behandlas på. Rättvisa delas upp i tre delar vilka är, lika 
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behov, lika förmågor och prestation. Jämlikheten behandlas som lika möjligheter, jämlikhet 

för alla och jämlikhet i standard mellan olika sociala grupper (Espinoza, 2007). 

Jämlikhet och likabehandling  
Tomei (2003) beskriver i sin artikel jämlikhet och främjande av likabehandling i arbetslivet 

utifrån diskriminering med fokus på etnicitet, kön och religion. För att få en jämlik arbetsplats 

behövs en förståelse för hur arbetet mot diskriminering ska ske på bästa sätt. För att få den 

förståelsen kan två frågor ställas vilka är, Jämlikhet för vem? Och jämlikhet gällande vad? 

Svaren på dessa frågor kan variera beroende av den uppfattning individer har om orsakerna 

till och konsekvenserna av ojämlikhet. Betydelsen av ordet jämlik är svårt att fastställa. Den 

utvecklas konstant och varierar mellan länder beroende av bland annat kulturella, ekonomiska 

och sociala omständigheter. För att avskaffa diskriminering inom arbetslivet krävs främjande 

av likabehandling och lika möjligheter (Tomei, 2003). 

Likabehandling och värderingar  
Nieuwenhuis (2004) hävdar i sin artikel att det pågår en kamp om betydelsen av begrepp som 

jämlikhet och värderingar och hur de används i utbildningssammanhang. Alla begrepp som 

beskriver en viktig del av att vara människa bör förstås i relation till andra begrepp och i 

relation till att varje kollektiv del av samhället förmedlar egna unika innebörder av ett 

begrepp.  Jämlikhet mellan människor handlar inte om en tro på att alla människor är lika i 

konkret bemärkelse utan snarare om en etisk bedömning. Bedömningen utgår ifrån att vi i 

vissa viktiga avseenden är lika och därför ska behandlas lika. Jämlikhet går inte att tala om 

som något fastställt utan måste sättas i ett sammanhang och fastställas där på ett rättvist sätt. 

Därför är det lämpligare att lägga fokus på vilka resultat som ska uppnås genom jämlikhet än 

på själva jämlikheten i sig (Nieuwenhuis, 2004). 

Jämlikhet i skolan kan förstås utifrån jämlikhet gällande tillgång till utbildning, positiv 

diskriminering för att säkerställa att elever stannar i skolan, lär sig samma saker på samma 

nivå samt att människor på grund av utbildning kan leva liknade liv. Dessa aspekter är viktiga 

men likabehandling måste planeras in i dessa processer och arbetet bör utgå ifrån värderingar. 

Likabehandlingen i detta fall skulle kunna vara att framhäva de grundläggande mänskliga 

värderingarna som respekt, medkänsla, rättvisa, fred och frihet. Det är en personlig handling 

att ge mening åt en värdering och det är inget som rakt av kan överföras till andra. En individ 

kan visa och förtydliga för andra vad denne menar, men för att en värdering ska internaliseras 

inom denne måste varje individ själv omdefiniera och ge mening åt värderingen 

(Nieuwenhuis, 2004). På det sättet skapas en personlig värdegrund där värderingarna ges 
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tyngd som sedan ligger till grund för hur en individ väljer att handla i olika situationer. De 

handlingar och beteenden som strider mot vår personliga värdegrund skapar en känsla av olust 

inom oss, vilket tyder på att värderingar är känslomässigt laddade. Värderingar är inget vi 

föds med, varje person inom utbildningssystemet måste lära sig och leva efter sina 

värderingar för att likabehandling ska bli verklighet. Social jämlikhet finns endast i 

människors hjärtan (Nieuwenhuis, 2004).  

Mot bakgrund av ovanstående kan sägas att det finns oklarheter i skolans styrdokument mot 

mobbning gällande till exempel hur det praktiska arbetet mot mobbing ska genomföras. 

Vidare är en förutsättning för att arbeta mot ett gemensamt mål till exempel ”En skola för 

alla” att tjänstemän har en grundläggande pedagogisk samsyn samt att verksamheten 

organiseras utifrån elever och personals varierade förutsättningar. Det kan också konstateras 

att begreppet likabehandling inrymmer flera skilda föreställningar om innebörden. 

Likabehandlingen utgår här ifrån en föreställning om att människor har grundläggande 

likheter och syftar till att uppnå någon form av jämlikhet och rättvisa. Detta kan göras genom 

arbete mot diskriminering eller utifrån värderingar.  

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Nedan kommer valda teoretiska utgångspunkter att presenteras. Dessa är 

socialkonstruktionism och symbolisk interaktionism vilka är relevanta för studien då 

konstruerandet av begreppet likabehandling ska studeras. I denna studie betonas 

socialkonstruktionismens perspektiv om språkets betydelse för den sociala konstruktionen av 

verkligheten, vilket i detta sammanhang har betydelse för begreppet likabehandling som 

social konstruktion och därmed den verklighetsyn som presenteras i likbehandlingsplanerna. 

Inom symbolisk interaktionism ses den sociala och fysiska verkligheten som subjektiv och 

ord som definierar en situation ses som en produkt av social interaktion med andra och oss 

själva (Trost & Levin, 2010). I detta fall de ord som används för att konstruera likabehandling 

i de olika likabehandlingsplanerna. Symbolisk interaktionism kommer att användas för att 

förstå de likheter och skillnader som kan urskiljas i de olika likabehandlingsplanerna.  

Socialkonstruktionism 
Socialkonstruktionism syftar till att förstå verkligheten som socialt konstruerad. Det handlar 

om att vara kritisk till kunskap om verkligheten som anses självklar (Burr, 2003). Den 

verklighetsuppfattning som människan har menar Burr (2003) existerar enbart när fenomen 

och upplevelser kategoriseras och benämns. Människan uppfattning om verklighet skapas och 
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upprätthålls i sociala processer vilket innebär är ”sanningen” om verkligheten fastställs 

gemensamt. Uppfattningen av verkligheten är på så sätt ständigt i förändring och det påverkar 

också hur människan agerar. Vissa beteenden är självklara medan andra otänkbara (Burr, 

2003).   

Inom socialkonstruktionism betonas språkets betydelse för konstruktionen av verkligheten 

(Burr, 2003). Winter Jörgensen och Phillips (2000, s. 15) menar att ”vårt tillträde till 

verkligenheten alltid går genom språket”, det är med hjälp av språket som verkligheten 

konstrueras. När det talas om något på ett visst sätt bidrar det till att konstruera vad som talas 

om och vad det betyder. Det sociala ses som en diskursiv konstruktion och kan förstås som en 

väv av betydelsebildningsprocesser. Människor försöker hela tiden låsa fast betydelsen av 

tecknen i språket, i detta fall olika ord genom att sätta dem i relation till andra ord. Betydelsen 

av ord går ej att låsa fast utan ses som en möjlig betydelse och inte nödvändigtvis den enda 

(Winter Jørgensen & Phillips, 2000). Det pågår en ständig kamp om hur ordens betydelse ska 

fastställas och vissa betydelser av dem blir så fastställda att de uppfattas som naturliga. 

Begrepp används och handlingar utförs som om det finns en objektivt fastställd struktur för 

verkligheten, vilken därmed konstrueras genom språk och handling på ett sätt så att den blir 

självklar. Utifrån detta kan konstateras att diskurser är socialt konstruerade betydelsesystem 

som kunde varit annorlunda (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). Enligt Winter Jörgensen 

och Phillips (2000, s. 7) är diskurs ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett 

utsnitt av världen)”.  

Symbolisk interaktionism  
Symbolisk interaktionism fokuserar på olika grundläggande uppfattningar som ger möjlighet 

att förstå den sociala verkligheten. Begrepp inom symbolisk interaktionism kan användas för 

att försöka förstå mänskliga känslor och beteenden. Med hjälp av ord definieras olika 

situationer och genom att byta ut vissa ord i en mening kan texter få en helt annan betydelse, 

vilka i detta fall är likabehandlingsplaner. Den sociala verkligheten ses som ett subjekt och 

kan förstås av individer på olika sätt (Trost & Levin, 2004). Symbolisk interaktionism vilar 

enligt Trost och Levin (2004) på fem grundläggande hörnstenar. Dessa är definitionen av 

situationen, social interaktion, symboler, aktivitet och nuet som kommer att presenteras 

nedan. 

Om en individ definierar en situation som verklig blir den också verklig i sina konsekvenser. 

Det innebär att en individs uppfattning inte bara är dennes verklighet utan också styr dennes 

beteende i en situation. Hur en individ definierar situationen beror på vilka personer 
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interaktionen sker med, vart individen uppfattar befinna sig lokalmässigt och i vilket 

gruppsammanhang denne uppfattar befinna sig i (Trost & Levin, 2004). 

Vår sociala och fysiska verklighet kan därför ses som subjektiv. Dock kan den upplevas som 

objektiv genom att vi människor gemensamt namnger händelser och är förhållandevis överens 

om vad det betyder.  Den verklighet vi vid en viss tidpunkt uppfattar och kan beskriva är 

endast en möjlig beskrivning av verkligheten så som den blir till i samspelet mellan individen 

och vad den uppfattar. Denna verklighet omformas och omdefinieras allt eftersom vår 

uppfattning av verkligheten skiftar (Trost & Levin, 2004). 

Trost och Levin (2004) menar att interaktion är att samtala. Dock betonar de att det inte bara 

handlar om att tala med munnen utan också om kroppens andra rörelser så som minspel och 

handrörelser. Att inte göra något när vi förväntas göra det och är medvetna om att det 

förväntas av oss är också interaktion. Interaktion sker även med oss själva, när vi tänker gör vi 

det med ord eller andra symboler som har betydelse för oss vilket enligt Trost och Levin 

(2004) innebär att vi inte kan tänka utan ett språk (ord eller andra symboler).  

Med symboler menas i detta sammanhang bland annat ord. När vi till exempel lär oss ett nytt 

språk blir ord succesivt inte bara ljud utan också ljud med mening. Det är när orden får 

mening de kan kallas symboler. Dock räcker det inte enligt Trost & Levin (2004) att orden har 

en mening för oss själva. För att det ska kunna vara en symbol måste ordet ha samma mening 

för människor i vår omgivning. Detsamma gäller för till exempel minspel, lukter och färger 

som kan bli meningsbärare i olika situationer om vi är överens om dess mening. Orden i 

talspråket hör till de vanligaste tecknen som är symboler. 

Som nämnts ovan måste en symbol ha någon slags kollektiv mening samt betyda detsamma 

för den som sänder ut symbolen som för den som tar emot den. Dock kan aldrig en symbol ha 

exakt samma mening för två personer, inte heller exakt samma mening för mig idag som den 

har imorgon. Den mening symbolerna har beror på hur situationen definieras. Vissa symboler 

får en annan mening beroende på i vilken situation en individ upplever sig befinna sig i. Om 

symbolerna har en likartad mening för sändare och mottagare kan man tala om en givande 

god kommunikation dem emellan (Trost & Levin, 2004). 

Människan är en aktiv social varelse, är föränderlig, aldrig statisk och med det menas ”att 

människan är inte, människan gör!” (Trost & Levin, 2004, s. 20). Detta tillsammans med att 

vi definierar situationen på olika sätt medför svårigheter att förutse hur en människa kommer 
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att agera. För att kunna förstå agerandet behöver vi veta hur en människa definierar 

situationen och hur denne uppfattar symbolerna. Inom symbolisk interaktionism talas om 

teoretiska konstruktioner av vårt jag. Mead (1976) myntade begreppen ”Me” och ”I”. Trost 

och Levin (2010) menar att ”Me” är den delen av jaget där erfarenheter av en människas liv 

lagras. Allt vi varit med om finns i ”Me”, det aktiva, det inaktiva, det medvetna och 

omedvetna. I ”Me” finns vårt språk, grammatik och syntax samt vårt samvete tillsammans 

med de normer som blivit en del av oss. Vårt samvete ses som en socialisationsprodukt som 

beror på vilken kultur vi vuxit upp i. ”I” däremot är den del av jaget som är aktivt och agerar 

utifrån ”Me”. Genom socialisationsprocesser introduceras individer till normer gällande 

beteende. Dessa normer tillåts ta mer eller mindre plats inom oss. Det innebär i praktiken att 

individen har ett begränsat antal alternativa sätt att agera, många gånger inget alternativ alls 

(Trost & Levin, 2010).  

Som aktiva sociala varelser sker människans agerarande alltid i nuet. Alla befinner sig i en 

ständig process och förändring. Agerandet sker utifrån tidigare erfarenheter men alltid i nuet. 

Definitionen av situationen och uppfattningen av symbolerna just i det ögonblicket påverkar 

agerandet (Trost & Levin, 2004). 

METOD 
Metodval  
Syftet med studien är att studera hur begreppet likabehandling konstrueras genom språkets 

användning i likabehandlingsplaner. Det betyder att studiens fokus är att studera hur det 

skrivna språket i likabehandlingsplaner konstruerar begreppet likabehandling och inte hur 

begreppet konstrueras genom praktisk handling.  I studien presenteras också vilka likheter 

eller skillnader som kan urskiljas i hur begreppet likabehandling konstrueras genom språkets 

användning i de olika likabehandlingsplanerna upprättade i samma kommun. För 

genomförandet av studien valdes en kvalitativ forskningsansats med anledning av att 

utgångspunkten i denna studie innebär att den sociala verkligheten ses som socialt 

konstruerad av aktörer (Bryman, 1997). Likabehandlingsplaner är här ett färdigställt 

textdokument konstruerad av aktörer.  

Som tidigare nämnts i ovanstående teorikapitel är det via språket som vårt tillträde till 

verkligheten sker samt att en diskurs är ett “bestämt sätt att förstå världen eller (ett utsnitt av 

världen)” (Winter Jörgensen& Phillips, 2000, s. 7). Med inspiration av ovanstående har 

kvalitativ textanalys, dock kombinerad med delar av en kvantitativ textanalys valts för att 
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besvara studiens syfte och frågeställningar. Den kvalitativa analysmetod som valts är kritisk 

lingvistik som är en form av diskursanalys.  Inom kritisk lingvistik ses konstruktionen av en 

meningsbyggnad som en relativt oreflekterad handling till skillnad från den argumentation 

som önskas framhävas. Ordvalet ses som mer genomtänkt än meningsbyggnaden men mindre 

än argumentationen. Grammatik och ordval i texter ses som indikatorer på verklighetsyn. 

Alltså, språkanvändning som används i likabehandlingsplanerna påverkar hur verkligheten 

konstrueras och uppfattas (Bergström & Boréus, 2012 b).  Det är därför angeläget att studera 

vilka meningsbyggnader och ordval som kan urskiljas i likabehandlingsplanerna för att 

därefter kunna se hur begreppet likabehandling konstrueras.  

Det finns andra typer av diskursanalys till exempel kritisk diskursanalys som är en mer 

omfattande typ av diskursanalys. Begreppet modalitet som grundar sig i kritisk diskursanalys 

har används i denna studie för att kunna urskilja hur stark verklighetsyn som uttrycks i texten 

och om avsändaren av texten framgår eller ej (Watt Boolsen, 2007). Vidare har inspiration 

tagits av innehållsanalys där bland annat ord som är frekvent förekommande räknas i texter, i 

detta fall ord som används för att konstruera likabehandling i likabehandlingsplanerna. Detta 

kan benämnas som att kvantifiera (Boréus & Bergström, 2012 b). Detta valdes för att kunna 

urskilja de ordval som används för att konstruera likabehandling i de olika 

likabehandlingsplanerna samt för att kunna urskilja likheter och skillnader i frekvens av dessa 

ordval. En kombination av ovan nämnda analysmetoder utvecklar analysen till att innefatta 

hur likabehandling framställs i de olika planerna och inte bara hur frekvent ord förekommer 

(Boréus & Bergström, 2012 b). En redogörelse för hur metoderna använts kommer att 

presenteras i avsnittet databearbetning och analysförfarande.  

Urval 
Studien bygger på fem likabehandlingsplaner upprättade inför läsåret 2012/2013 i F-9 skolor i 

en västsvensk kommun. Studien fokuserar på likabehandlingsplaner inom en och samma 

kommun för att kunna se om det vilka likheter eller skillnader som kan urskiljas i hur 

begreppet likabehandling konstrueras genom språkets användning i de olika 

likabehandlingsplanerna upprättade inom samma kommun. Kommunen har valts utifrån vår 

relativt goda kännedom om den. Likabehandlingsplanerna är offentliga handlingar och ska 

enligt kap 6§4 offentlighets- och sekretesslag 2009:400 lämnas ut på begäran av enskild. Vid 

samtal med kommunens grundskolechef 2013-04-18 framkom att varje skola väljer hur de vill 

kommunicera dokumentet. Ett av urvalskriterierna var att skolorna kommunicerat 

likabehandlingsplanen via sin hemsida. I kommunen finns totalt femton F-9-skolor vilka sex 
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har valt att publicera likabehandlingsplanen på sin hemsida. På en av dessa sex skolor finns 

endast en icke uppdaterad plan tillgänglig varför denna skola valdes bort. De fem 

likabehandlingsplaner som valts är alltså upprättade inför läsåret 2012/2013 på en F-9 skola 

och finns tillgänglig på skolans hemsida. Beslutet kan få konsekvenser för studiens resultat då 

en studie av fler antal F-9 skolors likabehandlingsplaner möjligen givit en bredare 

generaliserbarhet. Det kan finnas en anledning till att skolorna inte valt att kommunicera 

planerna via sin hemsida dock har inte den eventuella anledningen undersökts.   

Avgränsning 
Den avgränsning som gjorts i denna studie är likabehandling i likabehandlingsplaner. En 

svaghet med att avgränsa studien till enbart text i form av likabehandlingsplaner kan vara att 

det är komplicerat om ens möjligt att få svar på vad textens producent egentligen menar med 

det som skrivs.  Dock kommer denna aspekt inte att beaktas i denna studie. Fokus ligger på 

hur aktörens användning av det skriftliga språket formar vad begreppet likabehandling är och 

inte vad denne egentligen menar att det är. I genomförandet av analysen beaktas inte heller att 

utbildningsverksamheterna idag inte är skyldiga att arbeta förebyggande eller förhindra 

diskriminering gällande diskrimineringsgrunderna könsidentitet eller könsuttryck och ålder. 

Eventuella uttryck för likabehandling gällande dessa grunder kommer att ingå i analysen. Om 

det framgår tydligt att en mening tar sin utgångspunkt endast i skollagen kommer detta att 

uteslutas ur analysen då likabehandlingsplanen tar sin utgångspunkt i endast 

diskrimineringslagen. Detta innebär att när endast kränkande behandling förekommer i texten 

har detta uteslutits med anledning till att det går att relatera till den plan mot kränkande 

behandling som ska upprättas enligt skollagen. Däremot om ordet kränkande behandling 

förekommit tillsammans med diskriminering eller trakasserier har detta beaktats då dessa ord 

återfinns i diskriminringslagen. Eventuella bilagor som bifogats i likabehandlingsplanerna 

utesluts i analysen.  

Litteraturanskaffning  
Studien började genom att söka efter vetenskapligt material med relevans för studiens syfte 

och frågeställningar.  Information till studiens bakgrund har sökts i rapporter från skolverkets 

hemsida och aktuella böcker som behandlar likabehandling inom skolan. Det är sparsamt med 

tidigare forskning kring likabehandling inom skolans värld. De databaser som varit aktuella i 

sökandet av tidigare forskning är Primo och ProQuest som har använts via Högskolan Västs 

databaser samt Google schoolar. Sökningen har avgränsats till att innefatta vetenskapliga 

artiklar och avhandlingar. De sökord som använts i Google schoolar är: styrdokument, skola, 
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avhandling, texter. De sökord som använts i Primo och Proquest är: likabehandling, 

likabehandlingsplan, styrdokument, skola, school, diskriminering, discriminate, equal 

treatment, plan, document, youth, students, pupils, anti-discriminate, action plan, equality of 

treatment, equality of opportunity, discourse och equality concept meaning and education not 

gender not women. Dessa ord har använts både med och utan trunkering och i olika 

kombinationer för att få ett brett sökningsfält. De vetenskapliga studier som sökningarna 

resulterat i har till stor del inte behandlat likabehandling i skolan utan har fokuserat mer på 

likabehandling, jämlikhet och jämställdhet riktad mot bland annat genus och etnicitet i 

arbetslivet och utifrån diskriminering. Sökningarna har även resulterat i tidigare forskning om 

rättvisa i relation till likabehandling.  

Databearbetning och analysförfarande 
Datamaterialet analyseras med en kvalitativ textanalys inspirerad av diskursanalytiska 

perspektiv som innehåller teorier om språkets roll i den sociala konstruktionen av världen 

(Winter Jörgensen & Phillips, 2000) samt med inspiration av kvantitativ innehållanalys för att 

kunna urskilja frekvens i ordval som förekommer i de olika likabehandlingsplanerna. Nedan 

följer en redogörelse för hur databearbetningen genomförts.  

1. Likabehandlingsplanerna lästes noggrant igenom två gånger av båda författarna. 

 

2. Ord räknades manuellt av båda författarna och de ord som upptäcktes vara vanligt 

förekommande i någon av planerna samt uppfattades av författarna vara betydande för 

likabehandling markerades och fördes in av båda författarna i varsin tabell som sedan 

jämnfördes mellan författarna. 

 

3. Orden i tabellen jämfördes mellan planerna för att få en uppfattning om vilka likheter 

och skillnader i frekvens av ordvalet som uttryckts. Vanligt förekommande ord i detta 

sammanhang visade sig vara likabehandlingsplan, diskriminering, känna, mål, åtgärd 

och ansvar. Orden har valts ut på grund av att de uttrycks frekvent i någon av planerna 

samt för att skillnader i frekvens har kunnat urskiljas mellan planerna.  

 

4. Därefter konstruerades frågor utifrån begreppen transitivitet, nominalisering, 

passivering och modalitet. Dessa frågor kommer att presteras nedan under beskrivning 

av respektive begrepp nedan. 
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5. Frågorna har sedan ställts till de meningar i likabehandlingsplanerna där de nämnda 

och markerade ordvalen förekommer och där markanta skillnader i frekvens av 

ordvalen kunnat urskiljas mellan planerna. 

Konstruktion av frågeställningar till likabehandlingsplanerna  
Fortsättningsvis presenteras begreppen transitivitet, nominalisering, passivering och modalitet 

som ligger till grund för konstruktionen av de frågeställningar som ställts till 

likabehandlingsplanerna. Begreppen transitivitet, nominalisering och passivering grundar sig i 

kritisk lingvistik och som ovan nämnts i avsnittet metodval grundar sig begreppet modalitet i 

kritisk diskursanalys. Den plan som ska upprättas enligt diskrimineringslag 2008:567 

benämns som likabehandlingsplan. Därför har likabehandling som begrepp använts i 

konstruktionen av de frågor som ställs till materialet. Frågorna används för att urskilja hur 

begreppet likabehandling konstrueras genom språkets användning samt för att urskilja likheter 

och skillnader i hur likabehandling konstrueras i de olika planerna.   

Transitivitet 
Transitiviteten används för att benämna hur fraser, satser, meningar, texter och diskurser 

sammanfogas till högre konstruktioner och uttrycker vilken synvinkel som används när en 

händelse ska beskrivas. Transitiviteten består av tre delar processer, deltagare och 

omständigheter. Dock kommer det sistnämnda tas hänsyn till i denna studie. Processer 

behandlar händelser eller handlingar. Om en process äger rum utan att någon medvetet 

handlar är det en händelse. En handling är en process som utförs medvetet och kontrollerat. 

Deltagare delas upp i aktörer som utför processer och mål som står i fokus för dessa 

processer. Ett mänskligt mål benämns mottagare medan icke mänskligt mål för 

processer benämns objekt (Boréus & Bergström, 2012). 

De frågor som ställs till texten i likabehandlingsplanerna utifrån transitivitet är:  

• När det skrivs om likabehandling beskrivs det då som en händelse eller handling? 

• När det skrivs om likabehandling framhävs då en aktör och mottagare för processen 

likabehandling?  

Nominalisering 
Adjektiv och verb gör att de utsagor som används i bland annat text ger en överskådlig och 

fullständig beskrivning över de processer som framhävs. Om dessa ersätts med substantiv 

kallas det nominalisering. Detta gör att deltagarnas handlingar och därmed deltagarna själva 

kan försvinna ur texten och de processerna som framställs. En mer kortfattad sammanfattning 
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framställs som kan påverka hur läsaren läser och uppfattar texten då denne själv får tänka på 

vilka deltagare som är inblandade i en process, händelse eller handling (Boréus & Bergström, 

2012). 

Den fråga som ställs till texten i likabehandlingsplanerna utifrån nominalisering är:  

• När det skrivs om likabehandling beskrivs då vilka deltagare som är iblandade i 

processen?   

Modalitet 
Modaliteten anger vilken styrka och tyngd textens författare lägger i texten och kan visa på 

den verklighetssyn författaren förmedlar genom användning av ord som till exempel ska eller 

bör. Den objektiva och subjektiva modaliteten belyser ifall det går att utläsa vem avsändaren 

är eller inte (Watt Boolsen, 2007). 

De frågor som ställs till texten i likabehandlingsplanerna utifrån modalitet är:  

• Är avsändaren dold eller framgår det tydligt vem som skriver?  

• Hur stark verklighetssyn framställs i det som skrivs? 

Passivering 
När det förekommer mänskliga deltagare i texterna kan passivering användas för att sätta 

mottagaren för processen i fokus. Passivering kan också användas när aktören i texten anses 

självklar i kontexten, oväsentlig eller främmande vilket likt nominalisering kan leda till att 

deltagare i texten blir dold (Boréus & Bergström, 2012).  

Den fråga som ställs till texten i likabehandlingsplanerna utifrån om passivering förekommer 

är:  

• När det skrivs om likabehandling, är texten utformad på ett sätt som sätter mottagaren 

för processen likabehandling i fokus? 

• Är aktören i processen dold? 

Exempel analysförfarande  

Nedan följer exempel på de svar som framkommit när ovanstående frågor ställts till de 

meningar där ordvalen förekommer. I meningarna nedan är ordvalen, framtiden och 

förståelse. 

”Rosens skola rustar eleverna för framtiden.” 

Rosens skola är här en aktör som utför handlingen rustar. Eleverna är mottagare för 

processen. Passivering sker inte, aktören framgår samt står i fokus. Ingen nominalisering sker, 
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deltagarna framgår i processen. Den verklighetsyn som uttrycks är stark, Rosens skola anser 

sig rusta eleverna för framtiden.  

”I detta ingår inte bara kunskaper och färdigheter, utan även förståelse för och ett bestående 

avståndstagande från diskriminering, trakasserier…”. 

Ingen aktör, ingen mottagare för processen, handling eller händelse uttrycks. Nominalisering 

sker, deltagarna framgår inte. 

”I detta ingår” visar på en stark uttryckt verklighetsyn. Möjligheten att det skulle kunna vara 

annorlunda uttrycks inte. Passivering sker inte då det ej finns en mottagare.

 

I det fortsatta analysarbetet kommer tidigare nämnda begrepp ur symbolisk interaktionism 

samt socialkonstruktionistiskt perspektiv med fokus på språkets roll i den sociala 

konstruktionen av verkligheten att användas för att beskriva hur begreppet likabehandling 

konstrueras i de olika likabehandlingsplanerna samt för att beskriva de likheter och skillnader 

som kan urskiljas i de olika planerna. Om skillnader till exempel kan urskiljas i hur 

likbehandling konstrueras i de olika planerna kan en analys med symbolisk interaktionism 

tyda på att likabehandlingsplanerna ger uttryck för att skolorna definierar situationen på olika 

sätt. Socialkonstruktionistiskt perspektiv kommer att användas för att lyfta upp den 

verklighetssyn som likabehandlingsplanerna presenterar. 

Etisk reflektion 
Trots att en likabehandlingsplan enligt Offentlighet- och sekretesslag 2009:400 är en offentlig 

handling har beslut tagits att ge skolorna fingerade namn då det finns en huvudman som 

ansvarar för att en likabehandlingsplan upprättas och därmed för vad den innehåller. Namnen 

som kommer att användas är: Rosen, Tulpanen, Orkidén, Vitsippan och Blåklinten. Vidare 

har namnet på kommunen och kommunens grundskolechef utelämnats. Besluten har tagits 

med hänsyn till konfidentialitetskravet som handlar om att skydda individers och gruppers 

integritet. De data som studien använder sig av ska skyddas och individer och grupper ska inte 

kunna identifieras i redovisningen av resultatet (Kalman & Lövgren, 2012).  

Studiens resultat kan komma att användas av olika aktörer i samhället och det är viktigt att 

reflektera över på vilket sätt det kan komma att användas (Føllesdal, et al., 2001). De resultat 

som studien presenterar kan få konsekvenser för uppfattningen av vad likabehandling som 

begrepp är och för hur det används. Studiens resultat ska ses som en konstruktion av vår 

tolkning av likabehandling i likabehandlingsplaner. Studien har genomförts med en 
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medvetenhet om att tidigare presenterade teoretiska utgångspunkter och det faktum att vi som 

forskare är en del av den kontext som studeras påverkar tolkningen av studiens resultat. I 

kapitelet kunskapsläge har engelska begrepp översatts och att innebörden blir den exakt 

samma kan därför inte garanteras. Dock har de begrepp som översatts satts i relation till 

sammanhang det tillhör och tolkats utifrån det.  

Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 
Inom all forskning läggs stor vikt vid att studier som görs är väl genomförda och håller en hög 

kvalitet. Validiteten är en kontroll på att det som önskas undersökas blir undersökt. Utifrån 

studiens syfte och frågeställningar har analysmetoden valts och motiverats utifrån hur syfte 

och frågeställningar kan besvaras på bästa sätt. Forskningsprocessen presenteras noggrant i 

studiens alla delar för att öka trovärdigheten och tillförlitligheten (Thornberg & Fejes, 2009).   

Reliabiliteten refererar till noggrannheten i studien och undvikandet av felkällor. Då texter 

kan tolkas på olika sätt har citat använts för att illustrera de tolkningar som gjorts för att på så 

vis stärka reabiliteten. Om studien kan upprepas av andra forskare och ge samma resultat har 

studien en god intersubjektivitet. För att uppnå intersubjektivitet är det viktigt att argumentera 

för och förklara sitt tillvägagångssätt (Bergström & Boréus, 2012 a). Exemplifierandet av 

databearbetningen är ett sätt att stärka detta. Dock påverkar den tolkning som gjort av 

frekventa ordval intersubjektivitetet. Det möjligt att andra forskare har en annan uppfattning 

om vilka ord som är betydande för likabehandling. Med generaliserbarhet framhävs ifall det 

resultat studien presenterar kan appliceras på andra personer eller organisationer samt vart 

studiens resultat skulle kunna vara användbart (Thornberg & Fejes, 2009). I denna studie har 

endast fem likabehandlingsplaner studerats och avsikten är inte att bidra med generaliserbar 

kunskap. Dock kan det finnas skäl att anta att likabehandlingsplaner i andra kommuner ser 

liknande ut med anledning av att de tar sin utgångspunkt i samma lagtext vilket troligen 

innebär att formuleringar i dessa är liknande.   

Metoddiskussion  
Nedan kommer styrkor och svagheter med de metodologiska och teoretiska val som gjorts att 

presenteras.   

Med inspiration av innehållsananalys räknades ordval i likabehandlingsplanerna för att 

urskilja vilka ord som används för att konstruera likabehandling i de olika 

likabehandlingsplanerna och för att urskilja likheter och skillnader i frekvens av ordvalen i de 

olika planerna. Då innehållsanalys med fördel kan kombineras med andra analysmetoder för 

att urskilja hur något presenteras inte bara hur många gånger kombinerades denna 
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analysmetod med kritisk lingvistik (Boréus & Bergström, 2012 b). Kritisk lingvistik lägger 

fokus på konstruktionen av en meningsbyggnad, grammatik och ordval i texter där det ses 

som indikatorer på verklighetsyn (Boréus & Bergström, 2012). Därför valdes begreppet 

modalitet ur kritisk diskursanalys ut som ett ytterligare komplement till analysen för att 

urskilja hur stark den verklighetsyn som presenteras i planerna uttrycks (Watt Boolsen, 2007).  

 

Valet av denna kombination får konsekvensen att delar av de olika analysmetoderna valt bort. 

Dock anser författarna att denna kombination av analysmetoder har lett till att materialet 

kunna angripas från flera håll vilket upplevts varit utmanande och givande.  Nackdelarna med 

att välja ut delar och inte endast bearbeta materialet med en analysmetod kan vara att det i 

denna studie inte tagits hänsyn till att delarna i de olika metoderna eventuellt förutsätter 

varandra. Den kvantitativa innehållsanalysen har genomförts genom manuell kvantifiering av 

ordvalen i de olika likabehandlingsplanerna. Orden har valts ut av oss som författare vilket 

därmed betyder att de bör ses som vår tolkning av vilka ord som är relevanta för 

konstruktionen av likabehandling. Därmed kan det finnas andra ord som förekommer frekvent 

som andra författare eventuellt uppmärksammat. Det har även visat sig finnas svårigheter att 

utan djupare kunskap om kritisk lingvistik urskilja de begrepp som redogjorts för i 

analysförfarandet. 

Valet av teoretiska utgångspunkter i detta fall socialkonstruktionism och symbolisk 

interaktionism får konsekvenser för studiens resultat. Socialkonstruktionismen har enbart 

använts som ett övergripande perspektiv för att lyfta upp den verklighetssyn som 

likabehandlingsplanerna presenterar. Denna teoretiska utgångspunkt hade troligtvis genererat 

djupare kunskap om verklighetsyn om den definierats mer ingående och begreppen hade 

förtydligats. Dock innefattas inte verklighetssynen av studiens övergripande syfte på annat 

sätt än att konstruktionen av begreppet likabehandling i utvalda likabehandlingsplaner är ett 

uttryck för verkligheten gällande likabehandling. 

Valet av symbolisk interaktionism som teoretisk utgångspunkt var inte givet när textanalys 

genomfördes på likabehandlingsplanerna. Troligtvis hade det varit ännu mer fruktbart att 

använda teorin för att analysera hur begreppet likabehandling konstrueras genom det talade 

språkets användning mellan individer på en skola då människan inom symbolisk 

interaktionism är en aktiv varelse som i interaktion med andra agerar i nuet beroende på hur 

situationen definieras. Detta med hjälp av symboler. Dock ska likbehandlingsplanerna i detta 
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fall ses som om de interagerar med varandra kring likabehandling. Därmed kan det med 

symbolisk interaktionistiskt perspektiv urskiljas om till exempel skolorna definierar 

situationen på olika sätt samt hur det görs vilket talar för att detta teoretiska perspektiv är 

fruktbart i denna studie även om det använts på ett kreativt sätt. Mot bakgrund av ovanstående 

kan konstateras att valda teoretiska utgångspunkter möjligtvis inte varit optimala för att 

studera hur begreppet likabehandling konstrueras genom språkets användning i 

likabehandlingsplaner. Vidare var likabehandlingsplanerna till stor del utformade med 

liknande rubriker som gjorde de överskådliga och underlättade när likheter och skillnader 

skulle urskiljas. Trots detta visade det sig vara tungt att ta sig igenom dessa 

likabehandlingsplaner som är tämligen informativa.  Det krävs eftertanke och reflektion för att 

förstå vad de egentligen innebär. 

KONSTRUKTIONEN AV BEGREPPET LIKABEHANDLING 
Nedan kommer resultat att presenteras tillsammans med analys som tar sin utgångspunkt i 

tidigare nämnda teoretiska utgångspunkter, vilka är socialkonstruktionism och symbolisk 

interaktionism.  

Resultatet visar att det i samtliga likabehandlingsplaner ges uttryck för att en 

likabehandlingsplan ska upprättas och att det finns mål som på något sätt ska uppnås, 

antingen med åtgärder eller med ett arbetssätt. I samtliga likabehandlingsplaner ges uttryck 

för att diskriminering inte ska förekomma samt att likabehandling kan skapa en känsla av 

något. Vidare uttrycks det i samtliga planer på ett eller annat sätt att det finns ansvariga för 

likabehandlingsarbetet. Nämnvärt är att ingen av planerna är undertecknade, vilket ger att 

avsändaren inte framgår. Omfattningen av likabehandlingsplanerna och ordens frekvens 

presenteras nedan.  

 Blåklinten 

13 sidor  

Vitsippan 

12 sidor 

Orkidén 

12 sidor 

Tulpanen 

13 sidor 

Rosen 

14 sidor 

Likabehandlingsplan 12 4 13 12 14 

Diskriminering  32 46 30 32 25 

Känna 7 10 10 17 4 

Mål 10 17 9 17 14 

Åtgärd 27 14 8 9 14 

Ansvar 22 14 13 16 14 
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Resultatet visar på att likabehandlingsplanerna lägger vikt vid olika ordval. I de olika 

likabehandlingsplanerna finns det intressanta skillnader i hur frekvent orden används. Fyra av 

planerna uttrycker ordet Likabehandlingsplan med liknande frekvens medan Vitsippans plan 

skiljer sig markant. Diskriminering nämns däremot i Vitsippans plan nästan dubbelt så många 

gånger som i Rosens. Detta ger ett intryck av att Vitsippans plan lägger mer vikt vid att 

diskriminering ska avskaffas för att likabehandling ska existera. I Tulpanens plan ges uttryck 

för böjningar av ordet Känna nästan fyra gånger så mycket som i Rosens vilket tyder på att 

Tulpanens plan i större utsträckning presenterar en verklighet där en uppnådd känsla är ett 

tecken på att likabehandling existerar. Tulpanens plan är ledande i frekvensen av ordvalet Mål 

tillsammans med Vitsippans. Det tyder på att dessa planer i stor utsträckning uttrycker 

likabehandling som ett målinriktat arbete till skillnad från Orkidéns som ger uttryck av ordet 

Mål nästan hälften så lite. Orkidéns plan är den som uttrycker ordet Åtgärd minst frekvent till 

skillnad från Blåklintens där ordet uttrycks lite mer än tre gånger så mycket. Detta tyder på att 

Blåklintens plan lägger mer fokus på att likabehandling är något som kan åtgärdas. Samtliga 

planer ger uttryck för ordet Ansvar med liknande frekvens vilket tyder en samstämmighet om 

att likabehandling kräver en viss grad av ansvar. Konstruktionen av begreppet likabehandling 

skiljer sig mellan planerna på grund av de ordval som används. Det är tydligt att det läggs vikt 

vid olika saker i de olika planerna när det gäller likabehandling och det praktiska 

likabehandlingsarbetet kommer troligtvis att se olika ut på de olika skolorna (Burr, 2003).    

Likabehandlingsplan 
Samtliga likabehandlingsplaner som studerats har visat sig vara ett sammanslaget dokument 

gällande likabehandlingsplanen som ska upprättas enligt Diskrimineringslag 2008:567 och 

planen mot kränkande behandling som ska upprättas enligt Skollag 2010:800. Trots att 

planens namn konstruerats på olika sätt i de olika planerna förekommer ordet 

likabehandlingsplan, dessutom inledningsvis i samtliga planer vilket tyder på att 

diskrimineringslagen använts som en utgångspunkt för konstruerandet av planen. Vid en 

första anblick kan likabehandlingsplan uppfattas som om det vore en symbol för samtliga 

planer (Trost & Levin, 2004). Vid en närmare studie av ytterligare ordval, så som ”och” samt 

”mot” visar det sig att så är inte fallet. Vitsippans ordval visar att diskriminering inte 

innefattas av likabehandlingsplan utan uttrycks tillhöra en annan plan.  

”Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling.” 
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till skillnad från Tulpanens där både diskriminering och kränkande behandling innefattas av 

likabehandlingsplan. 

”Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling” 

Tulpanens plan visar på en stark verklighetssyn om att likabehandlingsplan är något mot 

diskriminering. Meningarna får olika betydelser då ordvalen varierar (Trost & Levin, 2004). 

I samtliga planer uttrycks en stark verklighetssyn genom att det inte lämnas ett alternativ för 

om en plan ska upprättas eller ej. Tre av de fem planer uttrycker att en aktör ska utföra en 

handling när det gäller att upprätta en likabehandlingsplan. Rosens, Blåklintens och 

Tulpanens ger alla uttryck för att andra deltagare är en del av processen. Blåklinten skriver så 

här:  

”Det är rektors ansvar att årligen, följa upp och upprätta en ny likabehandlingsplan i samarbete med 

personal och elever” 

Resultatet ger ett intryck av att skolorna är angelägna om att flera deltagare ska ingå i 

processen att upprätta en likabehandlingsplan samt att den ska inneha samma mening för 

samtliga deltagare i processen. Genom att socialt interagera med varandra i samarbete 

möjliggörs att likabehandlingsplan blir en symbol för dessa deltagare (Trost & Levin, 2004).  

Diskriminering  
I samtliga planer ges uttryck på något sätt att diskriminering gällande 

diskrimineringsgrunderna inte ska förekomma. Ordet diskriminering och de sju 

diskrimineringsgrunderna förekommer tillsammans i samma mening två planer, Rosens och 

Blåklintens. Blåklinten skriver:   

”Det är rektors ansvar att motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder”. 

I Orkidéns plan förekommer ordet diskriminering endast tillsammans med de sju 

diskrimineringsgrunderna när definitioner enligt diskrimineringslagen presenteras. Dock 

skriver Orkidén: 

”Ingen form av diskriminering eller kränkande behandling skall förekomma inom 

Orkidéns verksamheter”. 



27 
 

Resultaten visar på att skolorna definierar situationen på olika sätt (Trost & Levin, 2004). 

Blåklintens och Rosens uttryck av att diskriminering är något som genom aktiv handling ska 

motverkas skiljer sig från Orkidéns uttryck av att verksamheten ska existera utan förekomst 

av diskriminering utan att en handling behöver utföras. Det senare tyder på att det inte krävs 

en aktiv handling. Den verklighet som skolorna konstruerar genom användning av språket i 

likabehandlingsplanerna skiljer sig (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). Blåklinten och 

Rosen uttrycker en aktör i processen som inte uttrycks i Orkidéns plan där det inte beskrivs 

vilka deltagare som ingår i processen. Dock uttrycker Orkidén genom användning av ord som 

”ingen” och ”skall” en stark verklighetssyn då det inte lämnas ett alternativ på att verkligheten 

skulle kunna vara annorlunda.  

Samtliga planer presenterar diskrimineringsgrunder. Tre planer ger inte uttryck för ”religion 

eller annan trosuppfattning”. Rosens och Orkidéns plan presenterar alla sju 

diskrimineringsgrunder dock har det i Rosens valts att inte definiera någon av grunderna 

vilket görs i resterande planer. I Orkidéns utelämnas dock definitioner gällande ”ålder” och 

”religion eller annan trosuppfattning”. Ord som tar sin utgångspunkt i de sju 

diskrimineringsgrunderna är vanligt förekommande i alla planer, könsöverskridande identitet 

eller uttryck har valts ut för att visa på en skillnad i konstruktionen av definitionen gällande 

denna grund. I Tulpanens, Vitsippans och Blåklintens plan definieras diskrimineringsgrunden 

”könsöverskridande identitet eller uttryck” ordagrant utifrån diskrimineringslagens definition. 

”Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller 

genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön,” 

Till skillnad från i Orkidéns:   

”Könsöverskrivande identitet eller uttryck: att man känner att man skall ha det andra kön än det man 

är född med.” 

Den markanta skillnaden i ordval visar att Orkidéns uppfattning av betydelsen av denna 

diskrimineringsgrund inte samfaller med de tre ovannämnda. Det tyder på att 

”könsöverskridande identitet eller uttryck” befinner sig i ett tidigt stadie av den 

betydelsebildningsprocess som sker gällande fastställande av ord (Winter Jørgensen & 

Phillips, 2000). Det är tveksamt om ”könsöverskridande identitet eller uttryck kan ses som en 

symbol då skolorna ej tycks vara överrens om dess innebörd (Trost & Levin, 2004). 
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Känna 
I samtliga likabehandlingsplaner uttrycks på något sätt att likabehandling kan kännas och 

ordet känner används tillsammans med diskriminering. Dock syftar endast tre planer på att det 

är diskrimineringen i sig som kan kännas. Nedan presenteras andra alternativ på vad känslan 

kan syfta på. I Blåklintens och Rosens plan uttrycks det på samma sätt, orden i meningen är 

identiska:   

”Vi vill att alla elever känner sig sedda och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller 

kränkningar.” 

Till skillnad från i Vitsippans plan:  

”Vi vill att Vitsippan skall vara en plats där alla elever känner sig trygga och där ingen skall behöva 

bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling” 

De tre planerna är överens om att någon typ av känsla ska uppbringas dock synes det inte 

finnas någon samstämmighet om vad känsla ska gälla. I Blåklintens och Rosens plan ges 

uttryck för att likabehandling skapas av en känsla av att bli sedd medan känslan i Vitsippans 

fall syftar på trygghet. 

Trots att identiska uttryck kan urskiljas i Blåklintens och Rosens plan behöver det inte betyda 

att orden har exakt samma betydelse för de båda skolorna. Innebörden av att känna sig sedd 

kan variera över tid och beroende på hur situationen definieras i nuet av de inblandade i 

processen (Trost & Levin, 2004).  

I Vitsippans, Tulpanens och Orkidéns likabehandlingsplan uttrycks ordet känna i någon form 

tillsammans med trygghet. Vitsippans citat ovan visar på att en handling inte behöver utföras 

för att eleverna ska känna sig trygga till skillnad från Tulpanens: 

För att alla elever ska kunna känna sig trygga arbetar vi på skolan både förebyggande och ingripande 

enligt denna plan, mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkningar. 

I Tulpanens plan sätts dessutom mottagaren för processen i fokus och det uttrycks stark 

verklighetsyn om att känslan av trygghet skapas av att förebygga och ingripa gällande 

diskriminering och trakasserier. Resultatet tyder på att skolorna definierar situationen på olika 

sätt vilket ger att skolorna troligtvis också kommer att agera olika när det gäller att skapa 

känsla av trygghet (Trost & Levin, 2004).  
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Mål 
Samtliga likabehandlingsplaner ger uttryck för mål som ska uppnås. Tre av planerna 

presenterar mål som specifikt utgår från diskrimineringsgrunderna, men ålder och 

könsöverskridande identitet eller uttryck har utelämnats. Det kan dock anas att det sistnämnda 

syftas på under mål utifrån andra diskrimineringsgrunder. I Vitsippans och Blåklintens plan 

presenteras könsidentitet under mål gällande sexuell läggning. Vitsippan skriver: 

”Sexuell läggning Mål: Vår skola ska arbeta för ökad förståelse för olika sexuell läggning. Inga 

elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av sexuell läggning, 

könsidentitet eller familjebildning” 

Dock visar Tulpanens citat på att könsöverskridande identitet kan ingå under 

diskrimineringsgrunden kön.  

”Kön Mål: Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av kön 

Aktiviteter för att nå målen: Vi arbetar för en jämställd skola genom att ha ett könsperspektiv på 

skolans organisation och verksamhet (…) Alla i 7-9:an såg en pjäs på Teater (...) som handlade om 

könsöverskridande identitet.” 

Trots att planerna uttrycker mål utifrån diskrimineringslagens diskrimineringsgrunder tyder 

resultatet på att skolorna återigen inte är överens om vad könsöverskidande identitet innebär. 

Könsöverskridande identitet kommer troligtvis att arbetas för på olika sätt utifrån målen. I den 

verklighet som konstrueras i Vitsippans och Blåklintens plan tar könsöverskridande identitet 

sin utgångspunkt i sexuell läggning (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). Detta tycks vara en 

verklighetssyn Tulpanen inte delar. 

Tulpanens citat ovan visar att själva målet inte innefattar en handling. I Rosens plan 

formuleras mål angående kön annorlunda: 

”Mål Öka de vuxnas kunskap om normer. Minska elevernas upplevelse av diskriminering på grund av 
kön”. 

Målet i sig är att genom handling öka kunskap om normer och minska elevernas upplevelse. 

Mottagarna sätt i fokus och aktören framgår inte, dock kan den förväntas vara självklar då det 

i Rosens plan senare formuleras att rektor har ansvar för ovanstående. Skillnaden mellan 

planerna är att det i Tulpanens formuleras ett mål som det sedan utförs handlingar för att 

uppnå medan handlingar i sig uttrycks som Rosens mål. Den verklighetssyn som presenteras i 

Tulpanens plan handlar om att likabehandling existerar om en känsla kan uppbringas medan 

Rosens presentation av verkligheten tyder på att likabehandling existerar i och med 
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handlingen. Detta innebär att skolorna troligtvis kommer att agera på olika sätt då deras olika 

uppfattningar av verkligheten också kommer att bli verklig i sina konsekvenser (Trost & 

Levin, 2004). 

Åtgärd 
I tre av planerna redogörs för den del av lagtext i diskrimineringslag 2008:567 som uttrycker 

att likabehandlingsplanen ska innehålla en översikt av de åtgärder som behövs för att främja 

lika rättigheter och möjligheter samt en redogörelse för de om åtgärder som 

utbildningssamordnaren avser påbörja under kommande år. Alla planer presenterar åtgärder, 

dock syftar Tulpanens åtgärder oftast på kränkande behandling eller åtgärdsprogram. I 

Orkidéns plan presenterar åtgärder inför det aktuella läsåret men vid en närmare studie visar 

sig det dock att det snarare är en redogörelse för föregående års åtgärder.  

”Mål och konkreta åtgärder inför läsåret 1213 
Arbetslag 6-9 har arbetat med(…).” 

I Rosens plan presenteras åtgärder tillsammans med ansvar dock presenteras arbetssätt 

tillsammans med mål och det uttrycks i citatet nedan att en handling ”samtalar” ska utföras för 

att nå målet. 

”Mål Att minska användandet av kränkande språkbruk. 
Arbetssätt• kontaktlärare samtalar kring kränkande språkbruk med sina kontaktelever” 

Att det i fyra av planerna presenteras mål och åtgärder tillsammans visar att det finns en 

sammanstämmighet om att dessa två delar tillsammans är en förutsättning för att uppnå 

likabehandling. Resultatet tyder på att skolorna definierar situationen liknande. Åtgärd skulle 

kunna vara en symbol då dessa skolor är överens om att innebörden är att utföra handlingar 

(Trost & Levin, 2004). Vitsippan skriver så här under rubriken ”Mål och konkreta åtgärder”  

”Möta eleverna i korridoren då de kommer till skolan och vara ute bland dem tills lektionerna startar, 

som ett sätt att välkomna och ”se” alla elever”. 

Skolorna tycks dock inte vara överens om vilka handlingar åtgärderna innefattar. 

Ansvar 
I samtliga planer presenteras en ansvarsfördelning där rektor och elever nämns. Andra 

deltagare med ansvar presenteras under ansvarsfördelningen men uttrycket skiljer sig mellan 

planerna. Ingen av planerna benämner deltagarna på samma sätt. Vitsippan skriver:  
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”Rektor ansvarar för att det årligen upprättas en plan (…). Varje arbetslag har ansvar för att 

genomföra, följa upp (…). Lärarna ansvarar för att informera vårdnadshavarna(…). Det är alla 

elevers gemensamma ansvar att påtala diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som 

förekommer på skolan”. 

Till skillnad från Rosen: 

”Det är rektors ansvar att: • se till att all skolpersonal har kännedom om (…)” 

”Det är all skolpersonals ansvar att: • följa skolans likabehandlingsplan.” 

”Det är alla elevers gemensamma ansvar att: • påtala kränkande behandling, trakasserier och 

diskriminering som förekommer på skolan ” 

I ovannämnda skolors planer uttrycks att eleverna har ett gemensamt ansvar. I Orkidéns plan 

uttrycks det på liknande sätt om vad ansvaret ska gälla dock med en beskrivning av att det är 

ett gemensamt ansvar mellan elever och personal. Samtliga planer ger även uttryck för andra 

deltagare som har ansvar men som inte presenteras under ansvarsfördelning. I Vitsippans, 

Blåklintens och Tulpanens nämns andra ansvariga deltagare kopplade till 

diskrimineringsgrunderna. I Blåklintens plan uttrycks följande:    

”Åtgärder Frågor om sexualitet och sexuell läggning tas upp i undervisningen.(…) 

Ansvarig: Arbetslaget” 

Tills skillnad från Vitsippans:  

”Aktiviteter för att nå målen: Arbeta för ökad kunskap och förståelse. Vår skola ska informera och 

undervisa om olika sexuella läggningar och heteronormativitet.(…) 

Ansvar: Skolsköterskan, Kuratorn, NO-lärare och klasslärare”. 

Handlingar uttrycks och aktören är till största del dold även om de båda ger uttryck för 

ansvariga för åtgärden/aktiviteten. Här konstrueras verkligheten kring ansvar för arbete 

gällande diskrimineringsgrunden sexuell läggning på olika sätt (Winter Jørgensen & Phillips, 

2000). Även om de båda planerna inte uttrycker liknande åtgärder/aktiviteter för att nå sitt mål 

gällande diskrimineringsgrunden sexuell läggning visar resultatet på att det finns deltagare 

som är mer lämpliga än andra att utföra dessa aktiviteter. Den verklighetssyn som presenteras 

i Vitsippans plan visar att skolsköterskan med flera är bäst lämpade att utföra till exempel 

arbete för ökad kunskap och förståelse. Det tyder på att dessa deltagare anses introducerats till 

de normer som Vitsippan vill förmedla (Trost & Levin, 2010). Blåklintens hela arbetslag 

anses vara lämpade att ta upp frågor om sexualitet i undervisningen. 
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DISKUSSION 
Syftet med studien var att studera hur begreppet likabehandling konstrueras genom språkets 

användning i likabehandlingsplaner upprättade i en västsvensk kommun läsåret 2012/2013. 

Utifrån syftet konstruerades följande frågeställningar. Hur konstrueras begreppet 

likabehandling genom språkets användning i likabehandlingsplanerna? Vilka likheter eller 

skillnader kan urskiljas i hur begreppet likabehandling konstrueras genom språkets 

användning i de olika likabehandlingsplanerna. 

Trots att skolorna har lagtext och andra vägledande dokument till hjälp för att utforma 

planerna visar resultatet på att det finns skillnader i den verklighetssyn som skolorna 

presenterar (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). Även om skolorna uttrycker ord som 

likabehandlingsplan, diskriminering, känna, mål, åtgärd och ansvar olika frekvent bidrar dessa 

ordval till att konstruera begreppet likabehandling i samtliga skolors likabehandlingsplaner.   

Skolorna definierar till stor del situationen på olika sätt och ord som i första anblick kan 

uppfattas vara en symbol för skolorna visar sig inte sällan innehålla olika uppfattningar om 

innebörden. Diskrimineringsgrunderna presenteras i alla planer men definitioner gällande alla 

presenteras inte. Nämnvärt är att könsöverskridande identitet eller uttryck inte kan ses som en 

symbol för skolorna och även om likabehandling på varje enskild skola kan vara möjligt att 

uppnå kan rättvisa enligt Carr (1981) bli svår skipa inom kommunen. 

Skolorna tycks vara överens om att en likabehandlingsplan ska upprättas men uttrycker 

genom det namn som presenteras på planen olika uppfattningar om vad den innefattar. Även 

om likabehandling till stor del presenteras som något det krävs handlingar för uppnå finns det 

resultat som visar på att likabehandling kan existera utan aktiv handling. Skolorna uttrycker 

mål som ska uppnås och till stor del i relation till diskrimineringsgrunderna. I formuleringar 

om mål finns det tecken på att likabehandling existerar i och med själva handlingen men i 

jämförelse mellan skolorna kan skillnader urskiljas som tyder på att det är när en känsla kan 

uppbringas som likabehandling existerar. Skolorna tycks vara överens om att någon typ av 

känsla ska uppbringas av likabehandling men då de tycks definiera situationen olika kommer 

de troligtvis att agera olika för att uppbringa känsla. Det finns tecken på att några av skolorna 

är överens om vilken känsla det gäller men även om känslan skulle inneha samma innebörd 

för dessa skolor är det inte självklart att den innebörden uppfattas vara den samma för den 

mottagare som känslan syftar till (Trost & Levin, 2004). 
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Tills stor del uttrycks en samstämmighet om att mål och åtgärder genom handling är en 

förutsättning för likabehandling dock inte vilka handlingar. Skolorna uttrycker också 

ansvariga för likabehandling och om likabehandling likt Nieuwenhuis (2004) anser ska ses 

som att det bör utgå från värderingar, tyder resultatet på att skolorna anser att vissa individer 

är bättre lämpade än andra att i vissa situationer förmedla de värderingar som skolan vill 

försöka överföra. Det tyder också på att skolorna organiserar verksamheten utifrån 

personalens kompetens likt Gadler (2011) förespråkar.  

Även om det inte är frekvent nämner de tre skolor som valt att presentera mål utifrån 

diskrimineringsgrunderna lika möjlighet vilket enligt Espinoza (2007)skulle innebära att 

skolorna arbetar för någon form av jämlikhet även om det finns tecken på motsatsen. Genom 

att uttrycka mål utifrån diskrimineringsgrunderna konstruerar samtliga skolor en verklighet 

där det finns skillnader mellan individer som måste redogöras för om likabehandling ska 

kunna existera. Då Espinoza (2007)uttrycker att likabehandling utifrån grundläggande likheter 

hos människan ger jämlikhet är det svårt att tro att han skulle anse det är det skolorna försöker 

uppnå. Vidare kan det konstateras även om det inte innefattas av studiens övergripande syfte 

att det är vanligt att skolorna inledningsvis presenterar lagtext och förordningar som skolan 

ska förhålla sig till samt att det i vissa fall presenteras definitioner gällande aktuella begrepp i 

planerna. I vissa fall är det även svårt att urskilja förebyggande och åtgärdande arbete vilket 

sammanfaller med det resultat som Forsman (2003) presenterar.   

Resultatet tyder på att likabehandling som begrepp är subjektivt upplevt. De markanta 

skillnader i verklighetssyn som presenteras i de olika planerna kan komma att få konsekvenser 

för hur det praktiska arbetet med likabehandling konstrueras. Ur ett socialpedagogiskt 

perspektiv kan det vara viktigt att kritiskt reflektera kring den verklighetsyn som skolor 

genom sina likabehandlingsplaner konstruerar då en socialpedagog likväl som annan personal 

i skolan bidrar till att konstruera denna verklighet. Det går att ifrågasätta att 

likabehandlingsplanerna reproducerar en verklighet där det inte ges uttryck för andra 

alternativ till sexuell läggning än homosexualitet, bisexualitet eller heterosexualitet.  Följande 

citat som tidigare presenterats i resultatredovisningen tyder dessutom på att skolorna 

reproducerar en verklighet där heterosexualitet är normen.  

”Aktiviteter för att nå målen: Arbeta för ökad kunskap och förståelse. Vår skola ska informera och 

undervisa om olika sexuella läggningar och heteronormativitet.(…) 

Ansvar: Skolsköterskan, Kuratorn, NO-lärare och klasslärare”. 
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Uttrycket sammanfaller inte med det normkritiska förhållningssätt som Svaleryd och 

Hjertsson (2012) förespråkar. Ur ett socialpedagogiskt perspektiv finns det anledning även här 

att vara kritisk till reproducerandet och upprätthållandet av de normer och värderingar som 

uttrycks i likabehandlingsplanerna. Det finns ett värde i att ifrågasätta om dessa normer och 

värderingar sammanfaller med samhället i stort samt om dessa är något som skolan önskar 

förmedla till eleverna. Mot bakgrund av ovanstående vill vi slå ett slag för att en 

socialpedagog i skolan bland annat skulle kunna arbeta med den här typen av kritisk 

reflektion. Med socialpedagogiskt arbete i skolan kan det ges stöd till elever att utvecklas till 

kritiskt tänkande individer (Madsen, 2006). Därmed kan de själva kan ifrågasätta skolans 

förmedlade normer och värderingar samt mer aktivt delta i upprättandet av skolans 

likabehandlingsplaner. Det förutsätter då givetvis att eleverna ges möjlighet till aktiv 

deltagande vilket flertalet av de studerade likabehandlingsplanerna ger uttryck för.   

 

Studien har bidragit till kunskap om hur begreppet likabehandling konstrueras genom språkets 

användning i likabehandlingsplaner samt vilka likheter och skillnader som kan urskiljas i de 

olika likbehandlingsplanerna. Dock har endast fem av femton planer inom vald kommun 

studerats vilket betyder att studien fokuserar endast på en liten del av de planer som Sveriges 

skolor upprättar. Även om alla likabehandlingsplaner ska upprättas utifrån samma vägledande 

dokument och lagtext är det inte säkert att de ordval som kunnat urskiljas i denna studie är 

representativa för kommunens likabehandlingsplaner och än mindre likabehandlingsplaner i 

samtliga utbildningsverksamheter i Sverige. Dock bidrar studien till kunskap om hur 

likabehandling konstrueras i dessa fem utvalda planer vilka också är de som är tillgängliga på 

kommunens hemsida och därmed de likabehandlingsplaner som är mest tillgängliga för en 

stor del av kommunens befolkning. Studien bidrar även till kunskap om vikten av att 

reflektera över de ordval och meningsbyggnader som används när information ska förmedlas 

då dessa ordval och meningsbyggnader bidrar till att konstruera vad som uppfattas som 

”verklig” information. Personligen har vi som författare utvecklat kunskap om hur 

textdokument kan studeras och hur ordval och meningsbyggnader påverkar hur verkligheten 

konstrueras. Under studiens gång har vi som författare praktiskt övat på ett kritiskt 

förhållningssätt till likabehandlingsplanernas utformning, innehåll och innebörd. Ett 

förhållningssätt som vi kan bära med oss i arbetslivet för att kritiskt reflektera över den 

verklighetssyn som presenteras på till exempel en arbetsplats både via det skrivna språkets 

användning likväl som det talade.     
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Förslag på vidare forskning  
Det har kunnat urskiljas andra intressanta formuleringar i likabehandlingsplaner som inte 

ligger inom ramen för denna studie men som ändå väckt intresse. Det finns likheter i hur 

skolornas val av formulering konstruerar likabehandling. Dock har flertalet av de likheter som 

kunnat urskiljas varit näst intill ordagrant lika varandra eller likt den lagtext som planen 

uttryckts utgå ifrån. Det ger ett intryck av att skolorna inte funderat över meningarnas 

innebörd. Det hade därför varit intressant att med intervjuer med personal på skolorna studera 

hur likabehandling konstrueras genom det talade språkets användning. Vidare forskning 

gällande hur likabehandlingsarbetet konstrueras genom handling skulle vara intressant att 

jämföra med det som skolorna i sin likabehandlingsplan formulerar att de gör eller ska göra. 

Diskursen om könsöverskridande identitet eller uttryck skulle vara intressant att studera 

närmare då studiens resultat tyder på att begreppet befinner sig i ett tidigt stadie av en 

betydelsebildningsprocess. 
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