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ABSTRACT

The Act Prohibiting Discrimination and Other Degrading Treatment of Children and 

School Students (2006:67) entered into force on 1 of April 2006. The purpose of this Act 

is to promote equal rights for children and school students and to combat discrimination 

on the five discrimination grounds of sex, ethnic origin, religion or other belief, sexual 

orientation or disability. This Act also has the purpose of combating other degrading 

treatment. According to the Act the organiser of the activity shall insure that there is an 

equal treatment plan that aims to promote the equal rights for children and school 

students irrespective of the five discrimination grounds. Discrimination is a result of the 

social norms which tends to exclude people who does not fit in and therefore considerers 

as being abnormal. Thus it is very important that the equal treatment plan considers and 

illustrates all of the five discriminations ground and does not exclude or ignore none of 

them. The purpose of this essay is therefore to investigate if there is a possible level of 

priority between the five discrimination grounds in the equal treatment plans. The 

purpose is also to investigate which ideas of normativity that penetrate the equal 

treatment plans. To explore the norms that are maintained by the structures of power the 

methods being used are two text analysis; a content analysis and a critical discourse 

analysis. As a complement to the critical discourse analysis the theories of 

heteronormativity and intersectionality are being used. The material that is being 

analysed is five equal treatment plans from five different schools. 

My conclusions are that there is a difference between the five equal treatment plans 

considering the level of priority. The difference is not, on the other hand, so big in each 

individual school. The ideas of normativity are being explored in the ways that the equal 

treatment plans ignores to explore the norms that exists and instead includes the five 

discriminations grounds into a universal norm.  

Keywords: Equal treatment plan, discrimination grounds, sex, ethnic origin, religion or 

other belief, sexual orientation or disability, heteronormativity, intersectionality, content 

analysis, critical discourse analysis
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1. INLEDNING

1.1 Introduktion

Som inledning på vårterminen 2007 bjöds all personal, på skolan där jag arbetar, in till en

studiedag om normer och värderingar. Denna dag var ett steg i arbetet med skolans 

likabehandlingsplan vilken är en plan som måste finnas hos verksamheter som omfattas 

av lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever som trädde i kraft den 1 april 2006. Studiedagen bestod framförallt av 

föreläsningar som handlade om de normer och värderingar som vårt samhälle bygger på 

och hur dessa tenderar att skapa utanförskap. 

Sara/Claes, som är transvestit, var en av de föreläsare som på ett gripande sätt pratade om 

norm och avvikelse i det svenska samhället. Sara/Claes poängterade vikten av att som 

pedagog arbeta med normer och värderingar i skolorna för att elever inte ska behöva

känna sig avvikande och onormala. Likabehandlingsplanen, menade Sara/Claes, ska 

betraktas som ett verktyg vilket ska underlätta arbetet med att främja allas lika rättigheter 

i skolan. Alla barn och elever ska kunna gå till skolan och känna sig trygga och bli

bemötta med respekt för den unika individ de är. Likabehandlingsplanen ska således 

främja arbetet med att motverka diskriminering på de fem diskrimineringsgrunderna:

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder. Sara/Claes poängterade även vikten av att alla fem grunder måste få 

utrymme i planen och underströk vikten av att verksamheterna inkluderar rätten till 

likabehandling oavsett vilken av de fem ovanstående diskrimineringsgrunderna det 

handlar om. Dock menade Sara/Claes att det råder en uppfattning om att vissa områden 

glöms bort i det förebyggande arbetet på skolorna då det inte är självklart för alla att 

likabehandling inkluderar alla dessa fem grunder. 

Studiedagen var oerhört intressant och jag kände mig inspirerad av att arbeta på en skola 

som lyfte upp detta viktiga och aktuella ämne på dagordningen. Dock blev jag besviken 

när jag någon månad senare såg den färdigställda likabehandlingsplanen för skolan.

Planen var generell och berörde inte de fem diskrimineringsgrunderna separat i nästan 

någon utsträckning. Den enda av de fem grunderna som lyftes fram var kön. 
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Jag började fundera över om det fanns någon förklaring till varför skolan valt att nästintill

ignorera de fem diskrimineringsområdena i likabehandlingsplanen samt varför skolan 

valt att prioritera diskrimineringsgrunden kön. Jag började även fundera över om denna 

generella likabehandlingsplan var unik för just den skola jag arbetar på eller om samma

tendens genomsyrade även andra skolors likabehandlingsplaner. Om så var fallet vad var 

det som upprätthöll denna tendens?

1.2 Bakgrund

1.2.1 Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling 

(2006:67)

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling trädde i kraft 1 

april 2006. Syftet med lagen återfinns i 1§:

”Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att 

motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att 

motverka annan kränkande behandling.” (2006:67, 1§)

Lagen gäller all verksamhet som omfattas av skollagen (1985:1100) d.v.s. 

förskolverksamheten, skolbarnomsorgen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, 

specialskolan, sameskolan och den kommunala vuxenutbildningen.

Som grund till lagen ligger propositionen: Trygghet, respekt och ansvar- om förbud mot 

diskriminering och annan kränkande behandling 2005/2006:38. Propositionen tar upp ett 

antal faktorer till varför införandet av en ny lag var nödvändig. Den principiella 

utgångspunkten till lagen är att skyddet mot diskriminering utgör en mänsklig rättighet, 

då den syftar till att värna om alla människors lika värde. En annan anledning till 

tillkomsten av lagen är att det både i Lpo 94, Lpf 94 och Lpfö 98 poängteras att den 

demokratiska värdegrunden ska genomsyra verksamheterna vilket innebär att skolan bl.a. 

har ett ansvar att motverka all kränkande behandling. Ett ytterligare argument var barnens 

utsatta läge för diskriminering i samhället. 
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Barn hade inte samma skydd mot diskriminering som vuxna innan lagen tillkom 2006. 

Synen på barn som svaga och utsatta låg till grund för Barnkonventionen som antogs 

1989 vars syfte är att främja allas lika värde och motverka diskriminering. En annan 

anledning till att en ny lag var nödvändig var barnens utsatta situation i skolan. Barnen är 

skolpliktiga från 7 år till 16 år och de har små möjligheter att välja personal och kompisar 

samt påverka betyg och omdömen. Detta sätter barnen i en stark beroendeställning till 

vuxenvärlden vilket ökar kravet på de vuxnas ansvarstagande gällande elevers 

välbefinnande och trygghetskänsla. Regeringen ansåg således att det var av stor vikt att 

även barn och elever fick ett lagligt skydd mot diskriminering i skolan (Proposition 

2005/2006:38, sid.22f).

Även resultaten av en undersökning från Göteborgs universitet låg som grund för 

propositionen. Dessa resultat visar på att homosexualitet är det område som minst berörs i

eller helt utesluts från skolans lokala styrdokument och i skolornas värdegrundsarbete. 

Regeringen poängterar således att homosexuella, bisexuellas och transexuellas rättigheter 

till likabehandling ska tydliggöras i skolans lokala planer och dokument. (Ibid. sid.21) 

Regeringen poängterar även i propositionen att flertalet läroböcker i grund- och 

gymnasieskolan måste ses över då det framkommit att flertalet böcker är kränkande när 

det gäller sexuell läggning och etnisk tillhörighet. Även kränkning mot andra 

minoritetsgrupper har påvisats i läroböcker. (Ibid:32)

I propositionen redovisas även resultatet av Skolverkets rapport: Relationer i skolan –

en utvecklande eller destruktiv kraft (2002). Rapportens syfte var att kartlägga 

förekomsten av rasism, etnisk diskriminering, sexuella trakasserier, homofobi och 

könsrelaterad mobbing i skolan. Resultatet visade på att verbala kränkningar av etnisk 

och sexuell karaktär är vanliga i skolan. (Ibid:27) I propositionen poängteras även vikten 

av att motverka de strukturer som upprätthåller könsmaktsordningen1 samt andra 

maktstrukturer som främlingsfientlighet och homofobi. 

                                                
1 Maktrelationen mellan könen på en strukturell nivå (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag 2001:41)
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Rapporten visade även på att majoriteten av de undersökta skolorna hade 

uppmärksammat jämställdhet i de lokala styrdokumenten men elevernas uppfattning var

att lärarna i mycket liten utsträckning uppmärksammade jämställdhet och normer utifrån 

kön i undervisningen. Samma uppfattning fanns kring frågor rörande rasism och etnicitet. 

(Ibid.: 25f) I samma rapport redovisas även brister i skolans hantering av homosexualitet 

och homofobi. Under de tio senaste åren har det inte heller skett någon markant 

utveckling av lärarhögskolornas utbildning av homo- och bisexualitet. Detta har lett till 

att nyexaminerade lärare har svårt att omsätta skollagen och skolplanernas visioner i 

verkligheten. (HomO 2006:5)

1.2.2 Likabehandlingsplan

I propositionen: Trygghet, respekt och ansvar- om förbud mot diskriminering och annan 

kränkande behandling, går att utläsa att ett aktivt arbete, för att främjan barn och elevers 

rättigheter och motverka diskriminering, ska bedrivas av huvudmannen för den 

verksamhet som lagen berör. För att ett sådant aktivt arbete skulle kunna genomföras 

föreslogs i propositionen att varje enskild verksamhet skulle utveckla en 

likabehandlingsplan (Prop. 2005/2006:38, sid.32). Detta förslag drevs igenom och 

följande står om likabehandlingsplanen i lagen om förbud mot diskriminering och annan 

kränkande behandling: 

6§ ”Huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen bestämmer skall se till att 

det finns en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet. Planen skall syfta till att 

främja barns och elevers lika rättigheter oavsett, kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och 

förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. I planen skall planerade 

åtgärder redovisas. Planen skall årligen följas upp och ses över” (Lag 2006:67 6§)

Skolverket har publicerat riktlinjer för att underlätta de berörda verksamheternas 

upprättande av likabehandlingsplanerna. Utifrån dessa riktlinjer går att utläsa att de 

åtgärder som är nödvändiga för att motverka diskriminering tydligt ska formuleras i 

likabehandlingsplanen. I Skolverkets riktlinjer framgår det att dessa åtgärder kan vara 
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generella för alla diskrimineringsgrunder men att det även ska framgå hur verksamheten 

specifikt ska arbeta för att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. (Skolverket, 

riktlinjer för arbetet med likabehandlingsplaner 2006: 1f)

I Skolverkets riktlinjer poängteras även att skolan och förskolan, utifrån Lpo 94 och Lpf 

94 och Lpfö 98, har i uppdrag att arbeta med frågor som rör jämställdhet och genus. Detta 

anses som en viktig del i arbetet för att förebygga könsdiskriminering och åtgärderna 

kring detta rekommenderas således att inkluderas i likabehandlingsplanen. (Ibid:3) 

I broschyren Öppna! (2006) som publicerats av HomO understryks vikten av att behandla 

varje enskild grund i likabehandlingsplanen:

”Det är nämligen långt ifrån självklart för alla att rätten till likabehandling inkluderar 

även rätten att inte diskrimineras på grund av sin sexuella läggning. Därför måste man i 

exemplifierande uppräkningar skriva ut detta faktum, och inte medvetet eller omedvetet 

dölja sexuell läggning bakom ett ”m.m.” eller ett ”etc.” där ingen eller väldigt få förstår 

att läsa in begreppet.” (HomO 2006:16)

1.2.3 De fem diskrimineringsgrunderna

Till grund för de fem diskrimineringsgrunderna: kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder ligger FN:s konvention om 

de mänskliga rättigheterna. Även Europakonventionen har i artikel 14 ett förbud mot 

diskriminering på dessa grunder. Både FN och EU erkänner även ålder som en 

diskrimineringsgrund. Sverige har dock inget uttryckligt förbud mot diskriminering i 

samband med ålder. Sverige har sedan 2003 en ny lag gällande diskriminering, lag 

(2003:307) om förbud mot diskriminering. Lagen syftar till att motverka diskriminering 

på någon av de fem ovannämnda diskrimineringsgrunderna.2

                                                
2

Regeringens webbplats för de mänskliga rättigheterna, 

http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=6&module_instance=3&action=pod_show&navid=7

&subnavid=6&subnavinstance=3)
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Med anledning av bl.a. den nya diskrimineringslagen har regeringen utformat en 

handlingsplan: En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009, 

som är ett steg på vägen för regeringen att: ”säkerställa full respekt de mänskliga 

rättigheterna i Sverige”( Skr. 2001/02:83). Handlingsplanens syfte är delvis att alla 

människor i Sverige ska få sina rättigheter tillgodosedda utan att någon ska bli kränkt 

eller diskriminerad. Vidare understryks i handlingsplanen att diskrimineringsförbudet är 

en av hörnstenarna i arbetet med de mänskliga rättigheterna. Här nämns även att ett 

förebyggande arbete mot diskriminering redan sker inom delar av samhället men att 

diskriminering och kränkningar fortfarande försiggår i stor utsträckning. Regeringen 

prioriterar således arbetet med detta. (En nationell handlingsplan för de mänskliga 

rättigheterna 2006-2009:144) Även i denna handlingsplan poängteras hur viktigt det är 

att behandla alla diskrimineringsgrunderna i lika stor utsträckning. I handlingsplanen går 

följande att läsa:

”Enligt regeringens mening skall skyddet mot diskriminering i princip vara lika för de 

olika diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning. Dessa frågor behandlas därför 

samlat i så stor uträckning som möjligt i denna handlingsplan för de mänskliga 

rättigheterna”.3

1.2.4 Vad säger Läroplanen

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 

94 inleds med ett avsnitt om verksamheternas värdegrund och uppdrag. De värden som 

skall gestaltas och förmedlas är:

                                                                                                                                                

3
(En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-

2009:144http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/060314/cd54a7dcaf2c74ce0d4d8

e4fb235b55b/s200506%5f95.pdf)
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”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta.” (Lpo 94:3)

I den uppdaterade versionen av Lpo 94 som utformats efter införandet av lagen (2006:67)

finns ett nytt avsnitt om förståelse och medmänsklighet. I detta avsnitt poängteras att 

ingen i skolan ska få utsättas för diskriminering p.g.a. av kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Vidare står det i 

planen att skolan har som uppdrag att motverka traditionella könsmönster.

Även under avsnittet om elevernas inflytande och ansvar har punkter lagts till efter 

tillkomsten av den nya lagen:

”se till att alla elever oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder får ett reellt 

inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta 

inflytande ökar med stigande ålder och mognad.”(Lpo 94:13)

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att belysa i vilken utsträckning de utvalda skolorna eventuellt

kan ha valt att prioritera de fem diskrimineringsgrunderna: kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning i sina 

likabehandlingsplaner. Detta för att se om verksamheterna, i de utvalda

likabehandlingsplanerna, beskriver både generellt och specifikt hur de ska arbeta för att 

motverka diskriminering på någon av de fem diskrimineringsgrunderna. Vidare är syftet

med uppsatsen att belysa vilka föreställningar kring normativitet som genomsyrar 

likabehandlingsplanerna och således en eventuell prioritering. Detta för att kunna urskilja 

om likabehandlingsplanerna tenderar att skapa förändring eller om de tenderar att 

återskapa den rådande normen.  
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 Förekommer någon variation mellan skolorna gällande en eventuell prioritering av de 

fem diskrimineringsgrunderna eller är det generellt sett samma grunder som 

uppmärksammas och/eller exkluderas?

 Förekommer det någon variation inom varje specifik skola när det gäller en eventuell 

prioritering av de fem diskrimineringsgrunderna? Uppmärksammas alla fem 

grunderna eller är det någon/några som exkluderas?

 Vilka föreställningar kring normativitet genomsyrar likabehandlingsplanerna?

 Tenderar likabehandlingsplanerna att reproducera eller transformera dessa 

föreställningar?
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2. TEORETISK RAM

2.1 Inledning

Eftersom min uppsats koncentreras kring grupper som tenderar att diskrimineras i 

samhället har jag valt att analysera mitt empiriska material utifrån teorier som ifrågasätter 

samhällets normer vilka upprätthåller ojämlika maktförhållanden och således främjar 

diskriminering.  Jag har valt att utgå ifrån teorierna om heteronormativitet och 

intersektionalitet. Under teoriavsnittet görs även en kort presentation av queerteorin. 

Queerteorin presenteras uteslutande för att ge en bättre förståelse för teorin om 

heteronormen vilken utgör en av queerteorins centrala områden. Teorin om 

heteronormativitet har jag valt eftersom den tydligt belyser hur det så kallat normala 

upprätthålls samt att den ger en föreställning om den funktion det avvikande spelar i 

denna process. Trots de diskussioner som förs angående vilka kategorier och 

maktordningar som ska inkluderas i begreppet heteronormativitet har jag valt att studera 

alla fem diskrimineringsgrunderna utifrån denna teori. Detta eftersom jag anser att de 

maktsystem som upprätthåller dessa normer påminner om varandra och således kan 

studeras utifrån samma teori.

Teorin om intersektionalitet ses som en komplettering till teorin om heteronormen 

eftersom den studerar skärningspunkten mellan flera olika maktordningar som råder i 

skolan. Teorin utgår även ifrån antagandet att dessa maktordningar alltid är inbäddade i 

varandra och inte kan studeras var för sig. 

Trots valet att analysera mitt material utifrån dessa teorier är jag medveten om att det 

finns andra tillvägagångssätt att tolka mitt material på. Dessa sätt skulle säkerligen

resultera i skilda och kanske mer omfattande slutsatser än de som kommer att dras och 

presenteras i min studie. Dock anser jag att uppsatsen skulle bli allt för omfattande och 

tiden allt för knapp om jag inkluderade fler teorier i min studie.
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2.2 Queerteori 

Begreppet queer myntades i USA i början av 1990-talet och från och med mitten av 

decenniet skedde en explosionsartad utveckling av queerforskningen. I Sverige har 

queerforskningen tagit fart under de senaste sju åren (Kulic 2005:9f). Queerteorin tar sin 

utgångspunkt i föreställningar om normalitet och avvikelse. Teorin utgår ifrån att kritiskt 

granska förhållningssättet till det normala. Queerteorin uppmanar till att ifrågasätta 

samhällets föreställningar kring normalitet genom att ifrågasätta antagandet om att det 

finns ett normalt eller onormalt sätt att vara. Queerbegreppet tar framförallt sin 

utgångspunkt i förhållanden som har med genus, sexualitet och makt att göra. 

(Ambjörnsson 2006:8f) 

En av queerteorins centrala utgångspunkt är teorin om heteronormativitet4. Även denna 

teori tar sin utgångspunkt i att ”granska normer kopplade till sexualitet, genus och 

sexuell identitet” (Ibid.: 8f). Dock menar socialantropologen Fanny Ambjörnsson att 

teorin och idéerna om heteronormativitet även kan användas för att analysera andra 

sorters maktordningar i samhället samt processer kring normalisering och normativitet.

(Ibid.: 78f) Ambjörnsson påpekar att föreställningar om normer och värderingar handlar 

om mer än bara en människas sexuella läggning och därför har frågor om exempelvis

etnicitet, funktionshinder och klass, under senare år, inkluderats i queerteorier. Den 

queerteoretiska ansatsen kan därmed användas för att på ett mer övergripande plan

studera de processer som skapar ”det normala”. (Ambjörnsson 2003: 21) Dock finns det 

forskare som anser att queerbegreppet alltid står i relation till heteronormen och att denna 

norm endast omfattar kön, genus och sexualitet (Ambjörnsson 2006:79f). Tiina 

Rosenberg, professor i genusvetenskap, ställer sig emot synsättet att inkludera andra 

kategorier i queerbegreppet. Exempelvis skriver Rosenberg följande i sin bok 

Queerfeministisk agenda:

”Att vara queer är inte, som jag ser saken, en beteckning på någon allmän 

motståndsidentitet som baserar sig på insikten att inte tillhöra samhällets huvudfåra, 

utan det queera förhållningssättet står alltid i relation till den heterosexuella normen som 

                                                
4 En närmare beskrivning av begreppet heteronormativitet görs senare i teoriavsnittet
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exkluderande princip. Då gäller det kön/genusidentifikation och/eller sexualitet.”

(Rosenberg 2002: 15)

Ambjörnsson menar dock att det trots skilda uppfattningar, om vad som ska inkluderas i 

begreppen queer och heteronormativitet, ändå finns en stark tendens inom forskningen att 

inkludera även andra maktordningar som exempelvis ”ras” och funktionshinder i den 

queerteoretiska ansatsen. (Ambjörnsson 2006: 81f)

2.3 Heteronormativitet

I Fanny Ambjörnssons bok Vad är queer (2006) Ger författaren följande definition av 

begreppet heteronormativitet: 

”de institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller 

heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt och allomfattande- alltså det som bidrar 

till en viss sorts heterosexuellt liv framstår som det mest åtråvärda och naturliga sätt att 

leva” (Ibid.: 52).

Författaren skriver vidare att teorin om heteronormativitet oftast används för att kritiskt 

granska de normer om sexualitet, genus och sexuell identitet som det västerländska 

samhället bygger på (Ibid.: 78f). Heteronormen är normskapande vilket innebär att allting 

som faller utanför normen uppfattas som avvikande och således fel. Rosenberg definierar

norm, normalitet och normativitet på följande sätt: 

”Normer är i praktiken sociala regelsystem som ofta förblir osynliga ända tills 

någon/något bryter mot dem. Normalitet är den trygghet som infinner sig vid känslan att 

inte vara avvikande”…”Normativitet utgör det maktsystem som vidmakthåller och 

backar upp normer.” (Rosenberg 2002: 101)

Det normala betraktas ofta som statiskt men är föränderligt eftersom det är beroende av 

samhällets etablerade normer för att upprätthållas. Även Ambjörnsson poängterar att 

föreställningar om normalitet utgör maktsystem i samhället: 



14

”Begreppet normal är tvetydigt i så måtto att det både avser det mest vanligt 

förekommande och det eftersträvansvärda, både det genomsnittliga och det ideala. 

Föreställningar om normalitet är därför inte enbart beskrivande, utan fungerar även 

reglerande. Därigenom kan man säga att de är gestaltningar av maktförhållanden”

(Ambjörnsson 2003: 21)

Rosenberg redogör för heteronormativitetens två huvudprinciper:

”1) Uteslutningen av avvikelser ur normen med uppdelningen i kategorierna vi- de.

2)Assimileringen genom införlivandet av avvikelser i normen.”(Rosenberg 2002:102)

Den första principen bygger på det västerländska synsättet att betrakta tillvaron i två delar 

av en helhet, d.v.s. ett tänkande i dikotomier. Dessa två delar betraktas som varandras 

motsatser och skapar en uppdelning i kategorier som exempelvis man/kvinna och 

vit/svart. Dikotomin innebär således en hierarkisering där den ena delen privilegieras på 

den andras bekostnad vilket skapar social orättvisa. (Ibid:102) Denna uppdelning i 

kategorierna ”vi” och ”de” upprätthålls genom att dessa två väl avgränsade grupper görs 

olika och där den ena är överordnad den andra (Ambjörnsson 2003: 105f). Uppdelningen 

upprätthålls vidare genom att den betraktas som naturlig samt genom att samhället

tenderar att belysa skillnaderna mellan delarna oftare än likheterna. En av heteronormens 

utgångspunkter är att den heterosexuella normen upprätthålls genom att den betraktas 

som det naturliga och vanliga. Däremot framställs homosexualiteten som något 

problematiskt och avvikande som ständigt måste förklaras. Uppdelningen mellan normen 

som det önskvärda och avvikaren som det problematiska skapar en klyfta mellan ”vi” och 

”de” där normen inte ifrågasätts. Samtidigt lägger normen beslag på det avvikande och 

tillskriver den ett erkännande som innebär osynliggörande och tystnad (Rosenberg

2002:102). Heteronormativiteten fungerar inte enbart som exkluderande och utpekande 

utan tenderar även att inkludera avvikelserna. Dock ges inget utrymme eller plats för 

avvikelserna i normen (Ambjörnsson 2006:70).
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Den andra principen bygger på assimilering av tidigare uteslutna grupper. Assimileringen

som metod innebär att tidigare exkluderade grupper ska inkluderas i den dominerande 

kulturen. Vid assimilering är dock regelsystemet redan uppbyggt av den privilegierade 

gruppen vilket innebär att de förtryckta grupperna får svårigheter att hävda sig. Den 

privilegierade gruppen utgör således en måttstock mot vilken de andra grupperna ska 

mätas emot. Den dominerande gruppen kan presentera sina normer och regler som 

neutrala i förhållande till kön, religion och sexualitet men eftersom det råder olikheter 

mellan grupperna får de förtryckta grupperna det svårt att nå upp till de förväntningar 

som ställs på dem (Rosenberg 2002:101f). Assimileringen gör det möjligt för den 

privilegierade gruppen att ignorera det faktum att det finns flera olika sociala grupper 

inom gruppen och att det råder olikheter mellan dessa grupper. Därmed möjliggörs 

upprätthållandet av den privilegierade gruppens dominans. Eftersom det inte finns en 

neutral gruppkonstellation där allas olikheter accepteras är det den dominerande gruppen 

som sätter upp de normer för hur alla inom gruppen ska bete sig (Ibid:103 ).

Rosenberg menar att begreppet förtryck, i resonemangen kring normativitet, innebär att 

vissa grupper av människor drabbas av diskriminering. Diskriminering är ett resultat av 

de normer och värderingar som samhället bygger på. Förtrycket ska således betraktas 

som något strukturellt som upprätthålls av bl.a. normer och symboler som aldrig 

ifrågasätts och som genomsyrar både traditioner samt lagar och regler (Ibid:101).

Ambjörnsson menar i boken I en klass för sig (2003) att förtryck även ska betraktas som 

något som sker i vardagen och som kommer till utryck genom vardagliga möten.  Det är 

således viktigt att inte enbart betrakta förtryck som något som återfinns i samhälliga 

strukturer utan att även rikta blicken mot triviala saker som händer i vardagen (Ibid:21).

2.4 Intersektionalitet 

Begreppet intersektionalitet börjar i allt större utsträckning etableras inom den svenska 

genusforskningen och begreppet brukar förknippas med den amerikanska feministiska 

forskaren Kimberlee Crenshaw (Dahl 2005:23).
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Begreppet intersektionalitet tar sin utgångspunkt i skärningspunkten mellan olika 

samhälliga maktordningar som bygger på genus, etnicitet, klass, ålder, funktionsduglighet

etc. Teorin ska enligt Crenshaw inte betraktas som en övergripande teori utan som:

…”ett analytiskt hjälpmedel eller begrepp som strävar efter att inte rangordna 

identitetskonstruktioner utan i stället fokusera på hur de är sammanflätade på olika 

nivåer, såsom det politiska, det representationella, eller det strukturella.” (Dahl 2005: 

23)

Intersektionalitet ska enligt Paulina de los Reyes, docent i ekonomisk historia, och Diana 

Mulinari, docent i sociologi, betraktas som en kritik mot och som ett alternativ till: ”den 

”vita” feminismens hegemoni och exkluderande praktik” (de los Reyes & Molinari 2005: 

15). Kritiken riktas mot den feministiska forskningen vilken tenderar att ignorera 

skillnader mellan grupper av kvinnor. Exempelvis menar kritikerna att en fattig 

sjubarnsmamma i Afrika, söder om Sahara, kämpar mot större begränsningar än en 

högutbildad singelkvinna i Stockholm. Det kan därför bli problematiskt att analysera 

kvinnor som ett kollektiv eftersom begränsningar och underordning alltid måste 

analyseras utifrån andra maktordningar som exempelvis sexualitet (Ambjörnsson 

2003:23f). Denna feministiska forskning fokuserar i stor utsträckning på kön och 

inkluderar därmed inte andra maktordningar som grundas på exempelvis etnicitet och 

funktionshinder. De los Reyes och Mulinari anser att det inte går att utföra maktanalyser 

som reduceras till att enbart behandla exempelvis kön, klass eller ”ras” (de los Reyes &

Mulinari 2005: 7f). Intersektionalitet ska betraktas som mer än en summering av olika 

maktstrukturer eller deras ömsesidiga påverkan på varandra. Intersektionalitet ska istället 

betraktas som ett sätt att uppmärksamma hur olika maktstrukturer skapas i och genom 

den simultana verkan som dessa maktrelationer har på varandra. Detta innebär att 

exempelvis kategorin kön alltid är genomsyrade av klass- och ’ras’hierarkier. Dessa 

kategorier kan således inte separeras i maktanalyser utan dessa måste alltid studeras som 

inbäddade i varandra (Ibid:24).
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Författarna poängterar att intersektionalitetsperspektivet även kan användas utanför det 

feministiska forskningsfältet. Det finns ett stort behov även inom andra 

forskningsområden för en vidgad förståelse av makt och ojämlikhet (Ibid: 27).

När en analys görs utifrån ett intersektionalitetsperspektiv ska den, i enlighet med 

heteronormativitetsteorin, inte endast användas för att synliggöra hur avvikande och

exkluderande kategorier skapas i skärningspunkten mellan olika samhälliga 

maktordningar utan den ska också användas för att uppmärksamma det som betraktas 

som normalt (Dahl 2005: 23).

2.5 Definitioner

I lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever, enligt 2§, avses med:

”Etnisk tillhörighet: att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella 

eller etniska ursprung, ras eller hudfärg

Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning,

Funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av 

en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid 

födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.” (2006:67, 2§)

Rasism: En föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen 

om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det finns 

biologiska skillnader mellan folkgrupper och att vissa folkgrupper är mindre värda och 

därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera.

Främlingsfientlighet: Rädsla för; stark motvilja mot grupper som definieras genom 

fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristiska 

Homofobi: En uppfattning eller medveten värdering hos en individs, en grupp eller ett 

samhälle och som ger uttryck för en stark negativ syn på homo- och bisexualitet och 

homo- eller bisexuella personer.
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Sexism: Negativt betraktelse- eller handlingssätt mot en individ vars könsidentitet 

och/eller könsuttryck skiljer sig från normen för det kön som registrerats för personen vid 

födseln”(Skolverket 2006: 11f).

2.5.1 Kön och genus

Redan i början av 1980-talet började forskare i Sverige använda begreppet genus. Detta 

för att på ett tydligt sätt kunna göra en åtskillnad mellan biologiskt och socialt kön. Dock 

har begreppet kön sedan länge kunnat ha både sociala och biologiska betydelser. 

Anledningen till att många forskare använder genus är att särskilja på kön som 

vardagsbetydelse från teoretiserandet av kön. Dock anser författarna till boken Det 

ordnar sig att det råder koncensus att kön är socialt konstruerat oavsett om begreppet kön 

eller genus används. Då kön/genus betraktas som socialt konstruerat betraktas det således 

även som föränderligt. (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag 2001: 49f) 
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3. METOD, MATERIAL OCH AVGRÄNSNING

3.1 Material och avgränsning

Jag har valt att avgränsa min undersökning till Solna kommun. Avgränsningen gjordes då

jag har tillhört det partnerområdet under mina studieår på Södertörn och således bekantat 

mig med kommunen. Solna kommun är uppdelat på sex så kallade grundskoleområden. 

Sammanlagt finns det 11 kommunala grundskolor i Solna kommun och två kommunala 

friskolor.5 Jag beslutade mig inledningsvis för att en naturlig avgränsning åt studien

skulle vara att studera en likabehandlingsplan från varje grundskoleområde. Dock fanns 

det två kommunala friskolor inom två av områdena som jag valde att inkludera i studien. 

Inom de områdena där det fanns mer än en kommunal skola valde jag slumpmässigt ut en 

av dessa skolors likabehandlingsplaner för min granskning. Mitt empiriska material 

skulle till en början därmed bestå av totalt åtta likabehandlingsplaner. I fem av fallen fick 

jag tag på likabehandlingsplanerna på respektive skolas hemsida. De övriga tre skolorna 

kontaktades via e-mail. Ingen av dessa tre skolor svarade på mitt första mail vilket 

innebar att de fick ett påminnelsemail. En av dessa skolor svarade att de inte var klara 

med arbetet att utveckla en likabehandlingsplan. En annan skola höll inte sitt löfte att 

skicka likabehandlingsplanen medan den tredje aldrig hörde av sig. Mitt empiriska 

material består därför av fem likabehandlingsplaner och dessa representerar fyra av 

Solnas sex grundskoleområden. Likabehandlingsplanernas längd varierar från sju till elva 

sidor. Alla skolor som är inkluderade i studien är så kallade F-9 skolor, d.v.s. att de har 

elever från förskoleklass upp till årskurs nio.

Jag har valt att byta ut skolornas namn mot nummer mellan I och V i romerska siffror. 

Detta för att anonymisera skolorna vilket dock inte kan göras med någon större säkerhet. 

Likabehandlingsplanerna är offentliga och finns att tillgå via Internet. Jag ser dock inte 

detta som problematiskt då jag inte är ute efter att kritisera skolorna utan endast se vilka 

föreställningar kring normativitet som genomsyrar dem och en eventuell prioritering av 

diskrimineringsgrunderna.

                                                
5 http://www.solna.se/templates/Page_solna_submenu____17455.aspx
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I min kvantitativa analys kommer jag att granska alla fem diskrimineringsgrunder.

Däremot kommer jag i min kvalitativa analys avgränsa granskningen till 

diskrimineringsgrunderna kön och sexuell läggning. Avgränsningen har gjorts med 

anledningen av att uppsatsen skulle bli alltför omfattande om jag granskade alla fem 

diskrimineringsgrunder i den kvalitativa analysdelen. Valet av kategorin kön gjordes 

p.g.a. att det är det område som skolorna ska uppmärksamma särskilt enligt skolplanerna 

och Skollagen och sexuell läggning eftersom det är det område som ges minst utrymme i 

skolans värdegrund och planer enligt rapporter som gjorts på initiativ av Skolverket och 

regeringen. 

3.2 Metod

För att kunna uppnå uppsatsens syfte och kunna svara på dess frågeställningar har jag valt 

att använda två textanalytiska inriktningar; en kvantitativ innehållsanalys och en 

kvalitativ kritisk diskursanalys. 

3.2.1 Textanalys i allmänhet

I boken Textens mening och makt (2005) lyfter författarna, Göran Bergström & Kristina 

Boréus, fram framförallt två skäl till att använda textanalyser för att studera 

samhällsvetenskapliga problem. För det första menar författarna att språket och texten 

utgör en viktig del av den samhällsvetenskapliga forskningen eftersom dessa två 

komponenter återspeglar människors handlingar och tankar. För det andra menar 

författarna att det i dagens informationssamhälle produceras texter i stor omfattning som 

en konsekvens av att människor, genom texten, vill förmedla något till textens mottagare. 

De som skapar texten överför både medvetna och omedvetna föreställningar och 

värderingar till materialet som sedan tas emot och tolkas av en mottagare. Texten 

påverkar sedan mottagarens tankar och handlingar. (Ibid: 12f)

För att kunna genomföra en textanalys krävs det att texten som studeras måste tolkas. När 

tolkning ska genomföras av innehållet av en text anser författarna att det går att urskilja 

fyra stycken forskningsstrategier. I den första strategin utgår uttolkaren ifrån sig själv, 

d.v.s. texten tolkas utifrån uttolkarens egna erfarenheter och kunskap och inte utifrån 
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någon annan aktörs uppfattning. Utifrån den andra strategin tolkas texten utifrån vad

avsändaren hade för avsikt när den texten producerades. Utifrån den tredje strategin 

tolkas texten utifrån den betydelse som texten har för mottagaren av texten. Den fjärde 

strategin innebär att texten tolkas utifrån den omgivande diskursen och här läggs således 

inte fokus på någon enskild aktör (Ibid:24f).

För att kunna besvara mina frågeställningar och uppfylla mitt syfte med uppsatsen 

kommer jag i stor utsträckning att använda mig av den fjärde tolkningsstrategin. Detta

eftersom jag är intresserad av att studera vilka diskurser som genomsyrar utformandet av 

likabehandlingsplanerna.

3.2.2 Innehållsanalys

Göran Bergström & Kristina Boréus beskriver innehållsanalysen användningsområde på 

följande sätt: 

”Termen ’innehållsanalys’ används framför allt om analyser där tillvägagångssättet 

består i att kvantifiera, dvs. räkna förekomsten av eller mäta, vissa företeelser i texter.”

(Bergström & Boréus 2005:43)

Alla typer av texter kan användas för att göra en innehållsanalys. Det finns inte heller 

några begränsningar kring vad som kan mätas eller räknas i texterna. Det vanligaste är att 

den samhällsvetenskapliga forskaren använder sig av denna metod för att kunna urskilja 

textens innebörd. Dock kan metoden även användas för att kunna urskilja vad en specifik 

text vill förmedla till sina mottagare. Analysansatsen används framförallt för att finna 

mönster i texter, göra generaliseringar och jämförelser mellan tidsepoker samt som en 

kompletterande metod till andra textanalytiska inriktningar (Ibid:44f).

Bergström & Boréus går igenom några generella steg för genomförandet av en 

innehållsanalys. Det första steget är att samla in och avgränsa materialet. Följande steg 

innebär utvecklandet av ett kodschema där det förtydligas vad som ska uppmärksammas i 

texterna. För att underlätta framställningen av ett kodschema bör forskaren först gå
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igenom materialet ordentligt för att skapa sig en uppfattning om det sammanhang som 

texterna har producerats i. Viktigt då man utvecklar ett kodschema är att man först prövar 

verktyget på en del av det insamlade materialet. Det är även en god idé att göra 

dubbelkodningar. Detta kan göras för att kunna urskilja om verktyget behöver 

omkonstrueras. I samband med utformandet av ett kodschema måste även ett beslut fattas

om vad i texten som ska kvantifieras. Det som ska noteras och räknas kallas för 

kodningsenheter. Kodningsenheter kan exempelvis vara ord, argument eller idéer. När ett 

kodschema är utvecklat och kodningsenheterna bestämda kan bearbetningen av 

materialet inledas. Noteringar av kodningsenheterna görs i materialet och sedan 

sammanställs resultatet. Resultatet kan förslagsvis presenteras genom frekvenser av 

kodningsenheterna, d.v.s. hur många gånger exempelvis ett specifikt ord har förekommit 

i materialet. (Ibid:48ff)

3.2.3 Kritiska reflektioner av metoden innehållsanalys

Borgström & Boréus belyser fyra kritiska hållpunkter till användandet av innehållsanalys. 

Författarna framhäver problematiken med att kvantifiera något i en text då det mestadels 

inte handlar om hur många gånger något belyses utan hur det framställs. En annan 

invändning till metoden är att den tar fasta på det explicita och inte på det implicita. Detta 

kan få som konsekvens att det som inte uttrycks tydligt i texterna inte tas med i analysen 

vilket resulterar i att inte alla aspekter tas med. Metoden tenderar även att sortera bort 

sådant som forskaren inte på förhand bestämt sig för att undersöka. Detta innebär att 

metoden inte bara tenderar att sortera bort det implicita i texterna utan även det explicita.

En annan invändning mot innehållsanalysen är att den tenderar att skapa

validitetsproblem eftersom den bortser från det sammanhang som kodningsenheterna 

finns i vilket försvårar bedömningen av ett uttryck eller begrepp. Även tolkningen av en

text kan skapa problem vid en textanalys. Detta gäller framförallt när analysens syfte 

exempelvis är att notera ett uttryck för en idé eller argument eftersom tolkningen i stor 

utsträckning görs att uttolkaren själv. Det är här viktigt att forskaren är medveten om sin 

förförståelse samt vilken tolkningsstrategi denne utgår ifrån. Tolkningsproblematiken är 

dock inte stor i studier där exempelvis förekomsten av ett ord räknas. (Bergström & 

Boréus 2005:76ff)
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3.2.4 Diskursanalys

I boken diskursanalys som teori och metod (2000) skriver författarna Marianne Whinter 

Jørgensen och Louise Phillips att en diskurs är: ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller ett utsnitt av världen)” (Ibid:7) Både diskursbegreppet och diskursanalysen 

får en allt större utbredning som metod inom samhällsvetenskapen. Detta beror 

framförallt på att den erbjuder en bredare textanalys än andra textanalytiska inriktningar. 

Språket är således kärnan i diskursanalysen eftersom språket, genom diskursen,

organiserar och formar den sociala verkligheten. (Borgström & Boréus 2005:305)

Diskusanalysen kan delas in i två huvudinriktningar: en fransk och en anglosaxisk. Den 

franska inriktningen kopplas samman med Michel Foucault och den anglosaxiska med 

framförallt Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. De två huvudinriktningarna har fått 

sällskap av ytterligare en inriktning: den kritiska diskursanalysen som sammankopplas 

med Norman Fairclough (Ibid: 308).

Norman Fairclough, tillsammans med andra kritiska diskursanalytiker, menar att 

diskursen formar den sociala världen men även att diskursen själv är formbar och 

påverkas av andra samhällskrafter som exempelvis politiska system. Detta skiljer den 

kritiska diskursanalysen från framförallt Laclau och Mouffes inriktning som menar på att 

diskursen enbart konstituerar den sociala världen (Jørgensen & Phillips 2000: 67f).

Huvudsyftet med den kritiska diskursanalysen är att kartlägga de ojämlika 

maktförhållanden som återfinns i samhället och som upprätthålls av diskursen. Syftet 

med denna kartläggning är att belysa dessa maktförhållanden och således kunna jämna ut 

dem. Den kritiska diskursanalysen ser det som sin roll att avslöja och belysa den diskurs 

som upprätthåller ojämlika maktförhållanden i samhället för att kunna skapa en social 

förändring på längre sikt. Detta tillvägagångssätt innebär att forskaren ställer sig på dem

förtrycka gruppernas sida (Ibid: 70).
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Utifrån Faircloughs tredimensionella modell, som presenteras i Borgström och Boréus 

(2005), kan man angripa och analysera en text i tre steg. Texten betraktas genom denna 

modell utifrån följande tre dimensioner:

 Text

 Diskursiv praktik 

 Social praktik

Vid analys av texten studerar forskaren textens egenskaper. Detta görs oftast genom att 

forskaren studera textens lingvistiska uppbyggnad (Ibid:308). Analysen av diskursiv 

praktik innebär att forskaren fokuserar på hur producenten av texten bygger sitt material 

på redan existerande diskurser och hur konsumenten av texten studerar och tolkar texten 

utifrån redan etablerade diskurser. Den diskursiva praktiken sammanlänkar texten och 

den sociala praktiken eftersom det:

”bara genom diskursiv praktik – där människor använder språk för att producera och 

konsumera texter – som texter formar och formas av social praktik” (Jørgensen & 

Phillips:75).

När den sociala praktiken ska analyseras krävs inte bara diskursanalysen utan även en 

teoretisk referensram (Ibid:73f). Genom att studera hur olika typer av strukturer påverkar 

diskursen vidgas analysen avsevärt (Borgström & Boréus:324f). När den sociala

praktiken ska analyseras studeras för det första relationen mellan den diskursiva 

praktiken och den diskursordning som den ingår i (Jørgensen & Phillips 2000: 90).

Begreppet diskursordning innebär att en diskurs alltid måste relateras till andra diskurser

för att förstås. Det är även viktigt att förstå hur dessa andra diskurser är konstruerade 

(Borgström & Boréus 2005:324). För det andra måste ett försök göras att kartlägga de 

strukturer som skapar ramarna för dessa diskurser. För att kunna göra detta måste 

forskaren utgå från en relevant teori, exempelvis en sociologisk teori. Det är i denna del 

av analysen som studiens resultat återfinns eftersom det är här man kan urskilja om den 
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diskursiva praktiken upprätthåller diskursordningen eller om den skapar en förändring 

och således också en social förändring (Jørgensen & Phillips 2000: 90).

I och med att diskursanalysen vidgas sammankopplas den både med ideologi och 

hegemonibegreppet. Kritiska diskursanalytiker menar att diskursen skapar och 

upprätthåller ojämlika maktförhållanden mellan exempelvis män och kvinnor och olika 

etniska grupper. Diskursbegreppet sammankopplas därmed med ideologibegreppet 

eftersom ideologier skapas i samhällen där det råder ojämlika maktförhållanden mellan 

grupper. Ideologierna bidrar till att skapa och återskapa de maktrelationer som återfinns i 

samhällen (Ibid:79). Fairclough menar att människor kan tillhöra olika ideologiska 

inriktningar vilket resulterar i att människor blir osäkra och således får insikt om de 

ideologiska effekterna. Människan har handlingskraften att omstrukturera de ideologier 

de tillhör eftersom hegemoni inte bara är en dominans utan även kan betraktas som 

instabil p.g.a. att den upprätthålls av en förhandling mellan olika grupper som resulterar i 

konsensus. Samhällsförändringar är således möjliga när texter och diskursiva praktiker 

betraktas på nya sätt (Ibid:80).

Fairclough menar att kritik kommer att legitimeras så länge det råder ojämlika 

maktförhållanden i samhället och han anser att diskursen och teorin är resultatet av 

samhället (Borgström & Boréus 2005:322). Huvudsyftet med den kritiska 

diskursanalysen är att beskriva de sammankopplingar som finns mellan det språk som 

återfinns i texterna och den sociala praktiken (Ibid:322).

3.2.5 Kritiska reflektioner av diskursanalysen

En kritisk reflektion som riktas mot Faircloughs analytiska angreppssätt är att gränsen 

mellan det diskursiva och det icke-diskursiva kan uppfattas som otydlig. Fairclough ger 

inga tydliga riktlinjer gällande varken vilka former av sociologisk teori eller kulturteori 

som behövs eller hur mycket analys som krävs för att kunna urskilja den tredje 

dimensionen d.v.s. den sociala praktiken. En annan svårighet är att kunna dra en tydlig 

skiljelinje mellan det diskursiva och det icke-diskursiva då de befinner sig i ett dialektiskt 

samspel med varandra. Det är således svårt att veta var och hur dessa påverkar varandra 
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och inte påverkar varandra. En annan kritisk reflektion som riktas mot den kritiska 

diskursanalysen är att den i allt för omfattande utsträckning koncentreras till textanalyser. 

Trots att bl.a. Fairclough anser att analysen även ska inkludera analyser av både 

textproduktion och textkonsumtion negligeras oftast detta vilket innebär att förståelsen 

kring subjektivitet och hur människor tolkar texter minskar (Jørgensen & Phillips:93f).

3.2.6 Validitet och reliabilitet

För att kunna genomföra en studie av ett samhällsvetenskapligt problem ställs i första 

hand kravet på en intressant forskningsfråga. När frågan är formulerad gäller det att hitta 

det rätta verktyget för att kunna genomföra studien på ett tillfredsställande sätt. När det 

gäller att hitta ett verktyg för att kunna genomföra en textanalys finns inga färdiga 

verktyg utan alla måste anpassas till den studie som ska genomföras. De viktiga är att 

hitta ett verktyg som verkligen mäter det som verktyget ursprungligen var utformat för att 

mäta, d.v.s. att analysverktyget har hög validitet. När begreppet validitet definieras på 

liknande sätt som ovan gäller det ofta studier av kvantitativ karaktär. Dock går det att 

även avgöra validiteten i kvalitativa studier. Validiteten brukar då mätas utifrån om 

studien som genomförs verkligen kan användas för att besvara en formulerad 

frågeställning. Bergström och Boréus poängterar att det inte bara är analysverktygen som 

mäter validiteten i studierna utan även den förförståelse som forskaren närmar sig texten 

med (Bergström & Boréus, 2005:34f).

En annan förutsättning för att kunna genomföra en samhällsvetenskaplig studie på ett 

tillfredsställande sätt är att reliabiliteten är god. Reliabiliteten i vetenskapliga studier 

avser att de mätningar som utförs är tillräckligt precisa. För att kunna mäta en studies 

grad av reliabilitet kan resultat från separata studier som är utförda på liknande sätt och 

av samma problem jämföras. Är resultaten desamma är intersubjektiviteten god och 

reliabiliteten hög. Reliabilitetsbegreppet används för studier av både kvantitativ och 

kvalitativ karaktär.  När textanalyser används som verktyg i studier relateras ofta graden 

av reliabilitet i studien till noggrannheten hos tolkningsstrategin. Det är således viktigt att 

forskaren läser texten grundligt och noggrant för att kunna uppfylla det syfte som 

formulerats för studien. (Bergström & Boréus, 2005:35f). Reliabiliteten i studier som 



27

bygger på diskursanalyser har tidigare oftast uppfattats som låg eftersom analysverktygen 

betraktats som svårtolkade. Borgström & Boréus anser att reliabiliteten kan höjas genom 

att forskaren noggrant förklarar hur undersökningen har gått till (Ibid.: 352f).

Jag måste i arbetet med denna uppsats reflektera över den förförståelse som jag närmar 

mig arbetet med uppsatsen med. Jag bär självklart med mig erfarenheter och värderingar 

som kommer att påverka hur jag närmar mig texten som jag ska studera. För det första är 

jag en vit, heterosexuell, kvinna som är uppvuxen i Sverige. Jag har en akademisk 

politices magisterexamen sedan tidigare med huvudämnet Statskunskap. Jag arbetar i en 

kommunal skola i Stockholm i en liten undervisningsgrupp tillsammans med barn i behov 

av särskilt stöd. Dessa faktorer kommer att påverka hur jag närmar mig texten.

3.3 Tillvägagångssätt

För att kunna uppfylla syftet med uppsatsen och för att kunna besvara mina

frågeställningar kommer jag inledningsvis av analysen använda den kvantitativa

innehållsanalysen för att på ett konkret och överskådligt sätt kunna redovisa för om det 

råder någon variation i hur de fem diskrimineringsgrunderna prioriteras i 

likabehandlingsplanerna. Jag gick först igenom likabehandlingsplanerna grundligt. 

Därefter dubbelkodade jag materialet för att se om det var möjligt att räkna förekomsten 

av begreppen. Jag insåg då att vissa variationer av begreppen förekom som jag således 

fick ta med i min kvantifiering. Därefter gjorde jag mitt urval av kodningsenheter samt 

konstruerade mitt kodschema. De kodningsenheter som används är följande: kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. 

Variationer av begreppen som förekommit och tagits hänsyn till presenteras i 

kodschemat.
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Tabell 1. Kodschema för den kvantitativa analysen.

1. Ange numret på likabehandlingsplan, I, II osv.

2. Notera antal förekomster av följande begrepp:

Kön

Etnisk tillhörighet

Religion el. annan trosuppfattning

Sexuell läggning

Funktionshinder

3. Vissa variationer av begreppen förekommer i de olika 

likabehandlingsplanerna. Exempelvis används endast begreppet religion och tro 

istället för religion el. annan trosuppfattning. Detsamma gäller begreppet sexuell 

läggning där begreppet sexualitet och sexuell identitet används stundtals. Dessa 

variationer kommer att beaktas och räknas när de förekommer som 

ersättningsbegrepp. Även det sammansatta ordet könstillhörighet räknas då det 

förekommer som ett komplement till diskrimineringsområdet kön. Även 

begreppet etniskt ursprung kommer att kvantifieras som ett komplement till 

etnisk tillhörighet.

Den kvantitativa metodansatsen används för att kunna redogöra för det explicita i 

likabehandlingsplanerna medan den kvalitativa ansatsen används för att kunna analysera 

vilka föreställningar om normativitet, d.v.s. det implicita, som genomsyrar 

likabehandlingsplanerna.

Därefter påbörjar jag min kvalitativa analys genom den kritiska diskursanalysen. Här har 

jag valt att koncentrera analysen till Faircloughs tredje dimension. Detta eftersom 

uppsatsens syfte är att undersöka vilka strukturer som skapar ramar för de diskurser som 

likabehandlingsplanerna produceras i. För att kunna analysera den sociala praktiken har 

jag valt att inkludera relevanta teorier vilka möjliggör ett vidgande av analysen. Dessa 

teorier om heteronormativitet och intersektionalitet presenterades i teorikapitlet. Dock 

kommer jag även att beröra den andra av Faircloughs dimensioner delvis eftersom jag, 

för att kunna använda den tredje dimensionen, måste fokusera på vilken/vilka diskurser 
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som de berörda verksamheterna bygger sina likabehandlingsplaner på. Bakgrundskapitlet 

används i analysen för att beskriva några av de diskurser som ingår i den diskursordning 

som skolan utgör. Teorikapitlet används för att kunna uppmärksamma de strukturer som 

skapar ramar för dessa diskurser. Den första dimensionen helt uteslutas eftersom textens 

egenskaper inte anses nödvändiga för att uppnå uppsatsen syfte. Efter både den 

kvantitativa och den kvalitativa analysdelen följer ett diskussionsavsnitt.
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4. ANALYS

4.1 Kvantitativ analys

Tabell 2: Frekvenstabell. Sammanställning av kvantifieringen av kodningsenheterna.

I II III IV V Total

Kön 6 3 0 9 2 20

Etnisk

tillhörighet
8 3 0 8 2 21

Religion el annan 

trosuppfattning
7 3 0 7 2 19

Sexuell-

läggning
8 3 0 6 2 19

Funktionshinder 8 4 0 12 2 26

Total 37 16 0 42 10

Resultatet från kvantifieringen visar på en relativt stor variation över hur de olika 

skolorna valt att utarbeta sina likabehandlingsplaner gällande antalet gånger de väljer att 

nämna begreppen kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning och funktionshinder. I de likabehandlingsplaner ( I & IV) där 

diskrimineringsgrunderna nämns 2-3 gånger har uppräkningen skett uteslutande under de 

avsnitt i planerna där en sammanfattning görs av lagen (2006:67) samt vid ett eventuellt 

avsnitt där verksamheterna väljer att definiera begrepp som tas upp i lagen. Gällande 

likabehandlingsplan I sker uppräkningen av begreppen inledningsvis i sammanfattningen 

av lagen (2006:67) samt i ett avsnitt där begreppen som kopplas till lagen definieras. Alla 

begreppen nämns även en gång vardera det avsnitt som beskriver målen med 

likabehandlingsarbetet. Dock nämns endast begreppen, etnicitet, religion eller annan 

trosuppfattning samt funktionshinder under det avsnitt som diskuterar det förebyggande 

arbetet mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. Under detta avsnitt 

utelämnas diskrimineringsgrunderna kön och sexuell läggning. I likabehandlingsplan IV 

nämns de fem diskrimineringsgrunderna dels under det avsnitt där lagen (2006:67) 

sammanfattas samt då begreppet trakasserier definieras. Sedan görs exemplifierande 
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uppräkningar av begreppen då verksamheten beskriver specifikt hur de ska arbeta för att 

motverka diskriminering på de fem grunderna.

Prioriteringsvariationen är dock inte så markant inom varje enskild skolas 

likabehandlingsplan. Respektive skola väljer att i sina likabehandlingsplaner nämna de 

olika diskrimineringsgrunderna ungefär lika många gånger. Dock finns en stor skillnad 

gällande likabehandlingsplan IV där termen funktionshinder nämns dubbelt så många 

gånger som termen sexuell läggning. Detta beror framförallt på att verksamheten väljer

att, under det avsnitt där grunden funktionshinder nämns specifikt, göra fler 

exemplifierande uppräkningar av begreppet än vad som görs under de övriga grundernas 

avsnitt. 

Begreppet sexuell läggning är den diskriminerings grund som nämns minst eller lika 

många gånger som övriga diskrimineringsgrunder i de fem likabehandlingsplanerna. 

Termen nämns dock aldrig flest gånger i någon likabehandlingsplan. Detta stödjer de 

resultat som Skolverkets rapport, Relationer i skolan - en utvecklande eller destruktiv 

kraft (2002), urskiljer att sexuell läggning är det område som minst berörs i skolans 

läroplaner och värdegrundsarbete. Funktionshinder är den diskrimineringsgrund som 

nämns flest gånger sammantaget i de fem likabehandlingsplanerna. 

4.2 Diskussion kring den kvantitativa analysen

I majoriteten av likabehandlingsplanerna är begreppen kön, etnisk bakgrund, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder osynliga eller så nämns 

de endast ett par gånger. Detta kan tyda på att skolorna kan använder sig av framförallt en 

av heteronormens bärande principer, d.v.s. assimilering. Att betrakta alla sociala grupper

inom skolans fyra väggar som en allomfattande grupp, kan således försvåra arbetet med 

likabehandling eftersom de grupper som tidigare varit diskriminerade kan komma att 

fortsätta uppfattas som onormala och avvikande. Elever kommer att försöka ”passa in” i 

en norm som de inte kan identifiera sig med vilket de ständigt kan komma att bli påminda 

om. Detta eftersom de strukturer som upprätthåller normen kan komma att inte tillåta 

dessa elevers beteenden och värderingar eftersom spelreglerna för hur man ska bete sig
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eventuellt redan är uppsatta av den dominerande gruppen. Enligt teorin om heteronormen 

kommer det regelsystem som upprätthåller normen fortsätta att genomsyra skolorna så 

länge som skolorna inte bryter det genom att synliggöra och definiera normen samt, att 

till en början, erkänna de olikheter som finns mellan grupperna. 

4.3 Kvalitativ analys

4.3.1 Likabehandlingsplan I

Denna likabehandlingsplan väljer att i inledningsavsnittet sammanfatta lagen (2006:67). 

En antydan görs att likabehandlingsplanen har arbetats fram för att lagen kräver det och 

inte p.g.a. deras egen inställning till området. Under detta avsnitt nämns 

diskrimineringsgrunderna kön och sexuell läggning två gånger vardera. Dock lyfts de 

endast upp i sammanhanget då 1§ av lagen citeras samt då en förklaring ges på vilka 

grunder som skolan ska förebygga och förhindra diskriminering. 

Avsnittet fortsätter med ett definitionsavsnitt där begreppen etnisk tillhörighet, sexuell 

läggning, funktionshinder, diskriminering och trakasserier definieras. Här definieras och 

omnämns begreppet sexuell läggning explicit. Begreppet kön definieras och 

problematiseras dock inte. Kön diskuteras endast då begreppet könskränkningar och 

diskriminering definieras. Könskränkningar definieras på följande sätt: ”… nedsättande

kommentarer om utseende, klädsel och privatliv och nedsättande kommentarer med 

anknytning till kvinnor respektive män som grupp eller att bli osynliggjord, förlöjligad, 

utfryst eller motarbetad på grund av sitt kön.” Utifrån detta citat är det svårt att urskilja 

om skolan betraktar begreppet kön som biologiskt eller social konstruerat. Det är därmed 

svårt att få en uppfattning om skolan betraktar kön som något föränderligt eller något 

statiskt.

Fortsättningsvis görs en beskrivning av hur skolan ska främja lika rättigheter och 

förebyggande arbetet. Här går att utläsa att eleverna ska få schemalagd undervisning i 

social och emotionell träning (SET) 1 lektion/vecka. Syftet med denna träning är att 

mobbning och övergrepp ska kunna förebyggas och förhindras. Här står det att SET-

träningen ska ”innehålla frågor om etnicitet, religion eller annan trosuppfattning samt 
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funktionshinder.” Under detta avsnitt står det även att ”antimobbningsteamen utvecklas 

till likabehandlingsteam som, förutom mobbning, även tar ställning till och utbildar sig 

inom frågor om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling p.g.a. etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, samt funktionshinder” Detta citat ger en 

antydan om att det finns okunskap kring dessa tre diskrimineringsområden eftersom 

likabehandlingsteamen ska få utbildning i frågor som rör dessa tre kategorier. Citatet ger

även en antydan om att de tidigare antimobbningsteamen endast arbetade med mobbning

och inte med diskriminering och trakasserier. Begreppet mobbning ges här en generell 

och universell betydelse som inte sammankopplas med de fem diskrimineringsgrunderna. 

I ovanstående citat är diskrimineringsgrunderna kön och sexuell läggning osynliga.

Grunderna kön och sexuell läggning nämns inte som exempel på områden som eleverna 

och personalen på skolan behöver träning och utbildning i.

4.3.2 Likabehandlingsplan II

Det inledande avsnittet i denna likabehandlingsplan består av ett flertal utdrag ur 

lagtexter som skolan stödjer sin likabehandlingsplan enligt. Det inledande citatet görs

från Skollagen där det poängteras att ”Särskilt ska den som verkar i skolan, främja 

jämställdhet mellan könen...” Skolan sammankopplar direkt arbetet med likabehandling 

till de riktlinjer samt den värdegrund som Skolverket presenterar i Lpo 94 och Skollagen.

Under samma avsnitt har skolan valt att citera FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna. I citatet står följande: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och 

rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i 

en anda av broderskap”

I likabehandlingsplan II används begreppet broderskap då ett citat från FN:s deklaration 

om de mänskliga rättigheterna presenteras.  Användandet av begreppet broderskap kan 

betraktas som en uppdelning i vi och de. Motsatsen till begreppet broderskap är 

systerskap6. Dock används inte begreppet systerskap i likabehandlingsplanen. Citatet 

                                                
6 ”I de senaste årtiondenas språkbruk har termen också fått beteckna en könsbestämd manlig gemenskap, i 
motsats till systerskap” (Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?)i_art_id=136121)
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understryker till en början alla människors lika värda men sedan görs en uppmaning att 

alla ska uppträda mot varandra utifrån spelregler som råder innan för ramarna för det 

broderskapet, d.v.s. den manliga gemenskapen. Om begreppet broderskap betraktas som 

att det innefattar alla män oavsett sexuell läggning, etnisk tillhörighet, trosuppfattning 

och funktionshinder finns en överhängande risk att kvinnor från alla kategorier utesluts. 

Dock kan det vara så att det endast är den heterosexuella, vita, mannen som inkluderas i 

begreppet broderskap vilket tydliggör att studier av hur makt konstitueras måste göras i 

skärningspunkten mellan olika maktordningar som råder i skolan vilka bygger på kön, 

etnicitet, religion, sexuell läggning och funktionshinder. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattning av lagen (2006:67) och här uttrycks 

diskrimineringsgrunderna kön och sexuell läggning explicit. Dock omnämns de endast 

för att ge en förklaring till på vilka grunder skolan förbjuder diskriminering.

Fortsättningsvis citeras Lpo 94 och Lpfö 98 samt Solnas egen skolplan. I citatet som är 

hämtat från Lpfö 98 går följande att utläsa: ”… Verksamheten skall präglas av omsorg 

om individen och syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra 

utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och 

levnadssätt.” Texten trycker på att det finns skillnader mellan människor gällande hur de 

uppfattar saker samt hur de väljer att leva. Här ges dock inga exempel utan läsaren får 

endast en uppfattning om att det finns likheter och skillnader.

Utifrån citatet från Lpo 94 går följande att utläsa”… Främlingsfientlighet och intolerans 

måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.” Här ges endast en 

exemplifierande uppräkning, främlingsfientlighet, av vilka maktstrukturer som råder i 

skolan. Andra uttryck för makt och förtryck som homofobi och sexism nämns inte 

explicit men kan möjligen nämnas implicit under begreppet intolerans.

Likabehandlingsplan II fortsätter med att ge en beskrivning av skolans mål för att kunna 

skapa en skola som ger bästa förutsättningarna för lärande, trygghet och trivsel. ”Det 

viktigaste för att nå målet är att det förebyggande arbetet mot mobbning, trakasserier, 
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särbehandling, rasism, främlingsfientlighet och diskriminering.” Här görs inga 

exemplifierande uppräkningar av grunderna kön och sexuell läggning. Här ska dock 

nämnas att inte heller de andra tre diskrimineringsgrunderna nämns explicit under detta 

avsnitt. Dock osynliggörs begreppen homofobi och sexism i sammanhanget då 

maktstrukturer som rasism och främlingsfientlighet lyfts fram. 

Under följande avsnitt av skolans likabehandlingsplan, som handlar om hur skolan ska 

utreda, förebygga och upptäcka diskriminering, berörs grunden kön endast då det går att 

utläsa att en jämställdhetsplan ska utformas som en del av skolans förebyggande arbete. 

Skolan ska även ha nolltolerans mot kränkande ord och handlingar vilket bör inkludera 

även en nolltolerans gällande ord och handlingar som baseras på 

diskrimineringsgrunderna kön och sexuell läggning. Dock ges inga exempel på vad 

skolan anser är kränkande ord och handlingar.

Det slutliga avsnittet utgörs av ett definitionsavsnitt där skolan definierar vad kränkande 

behandling och mobbning är. Kränkningar kan vara: ”… sexuella eller homofobiska 

trakasserier (grundade på sexualitet eller kön)…” Definitionsavsnittet lyfter fram 

exempel på olika uttryck av makt och förtryck. Dock ges ingen förklaring till vad som 

innebär med homofobi och sexuella trakasserier. 

4.3.3 Likabehandlingsplan III

Likabehandlingsplan III är unik på så sätt att den fullkomligt utelämnar begreppen kön, 

etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.

Istället för att nämna de fem diskrimineringsgrunderna i likabehandlingsplanen har 

skolan valt att lyfta fram allomfattande begrepp som exempelvis kränkande behandling, 

trakasserier, och diskriminering. Likabehandlingsplan III hänvisar inledningsvis till att 

skolan har en barn- och elevombudsmannen (BEO) som skall göra bedömningar av 

händelser som uppfattas som trakasserier eller annan kränkande behandling. Dock har 

skolan inte i exemplifierande uppräkningar eller förklaringar skrivit ut på vilka grunder 

som dessa trakasserier kan ske. 
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I följande avsnitt ställs de mål upp som skolan arbetar mot. ”… aktivt arbeta för att få en 

studiemiljö där inga kränkningar förekommer…”…”visar respekt för alla människor”… 

alla vuxna… ska agera som goda föredömen…”. Dessa mål är generella och 

diskrimineringsgrunderna osynliggörs även i detta avsnitt. Skolan ska arbeta för en 

studiemiljö där inga kränkningar förekommer men ingen definition ges vad begreppet 

kränkningar egentligen innebär.

Under det avslutande avsnittet görs en genomgång av det förebyggande arbetet på skolan. 

Även under detta avsnitt låter verksamheten bli att uttryckligen nämna de fem 

diskrimineringsgrunderna och istället presentera allomfattande teman som det 

demokratiska uppdraget och de demokratiska grundstenarna.  Dock ges inga definitioner 

eller förklaringar kring dessa begrepp och teman. Exempel på förebyggande insatser är 

ordning och struktur på skolan, arbeta med social och emotionell träning, positiv feed-

back samt föräldrarnas delaktighet. Diskriminering på grunderna kön och sexuell 

läggning nämns inte någon gång explicit. Dock hänvisar likabehandlingsplanen läsaren 

till att se vidare i bl.a. lagen (2006:67) samt propositionen: ”trygghet, respekt och ansvar-

om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever” 

(2005/06:38).

Eftersom skolan väljer att osynliggöra de fem diskrimineringsgrunderna ges därmed 

varken en generell eller specifik vägledning hur skolan ska arbeta mot diskriminering 

utifrån de fem diskrimineringsgrunderna som lagen (2006:67) kräver.

  

4.3.4 Likabehandlingsplan IV

Likabehandlingsplan IV inleder med en definition av vad som innebär med trakasserier 

och annan kränkande behandling. Under förklaringen av begreppet trakasserier nämns 

grunderna kön och sexuell läggning uttryckligen. 

I nästkommande avsnitt har verksamheten valt att föra en diskussion kring normer och 

värderingar: ”I skolan och inom förskolan förmedlas ständigt rådande normer och 

värderingar… Normer och värderingar speglar händelser och uttryck i samhället. För att 



37

förhindra och motverka kränkande behandling, diskriminering och ojämlika förhållanden 

i samhället, har skolan och förskolan en viktig uppgift att medvetandegöra och 

uppmärksamma de strukturer som leder till att individer i samhället blir kränkta i sin 

tillvaro… .” Eftersom normer föreblir osynliga tills någon bryter mot dem kan detta 

inledande citat vara ett initialt försök att bryta mot skolans normer genom att tydliggöra 

att det råder en norm på skolan. Dock krävs det att man i likabehandlingsplanen har ett

kritiskt förhållningssätt till samt riktar rampljuset mot det som betraktas som normalt för 

att kunna sudda ut gränsen mellan vad som betraktas som normalt och onormalt. För att 

detta ska kunna möjliggöras bör det finnas ett resonemang kring vad som utgör det 

påstådda normala på skolan. I stället beskrivs följande: ”Att bli diskriminerad på grund 

av sin sexualitet, sitt kön, sin etniska tillhörighet, sitt funktionshinder, sin religion eller 

tro eller att bli sexuellt kränkt eller trakasserad är en del av allas samhälle oberoende av 

om man är utsatt eller inte.” Likabehandlingsplanen väljer att lyfta fram det avvikande 

istället för att göra ett försök att rikta uppmärksamheten mot den givna normen.

Begreppet norm nämns men någon definition av begreppet görs inte vilket gör ett 

ifrågasättande problematiskt. Under detta avsnitt görs även en sammanfattning av lagen 

(2006:67) där grunderna kön och sexuell läggning nämns explicit.

Fortsättningsvis görs en beskrivning av hur skolan ska arbeta mot diskriminering utifrån 

varje specifikt område.  Det är först under rubriken sexualitet som skolan väljer att rikta 

rampljuset mot normen. ”I samhället förutsätts det att du är intresserad av personer av 

motsatt kön. Det förutsätts att det kön som du är född med också är det du identifierar dig 

som. Normerna om sexuell läggning och könsidentitet kallas heteronormativitet. Denna 

norm finns överallt och stärks och sprids genom det omedvetna och medvetna saker som 

alla gör.”

I detta citat konstateras att den norm som råder på skolan utgörs av den heterosexuella 

norm som endast är kopplad till kön/genusidentifikation och sexualitet. Denna norm är 

således inte kopplad till andra maktordningar. Skolans rådande norm kan, utifrån detta 

perspektiv, betraktas som smal vilket möjligtvis innebär att många elever i skolan 

upplever sig som avvikande och annorlunda. Dock problematiseras inte vilka andra 



38

maktordningar som inkluderas i dessa identifikationer. Citatet understryker att skolan 

reducerar maktanalysen till enbart kategorierna kön och sexualitet. Det finns ingen 

antydan om att dessa kategorier genomsyras av andra maktrelationer som bygger på 

exempelvis etnicitet och funktionshinder.

Under rubriken kön problematiseras dock inte heteronormen och således inte heller synen 

på en binär könsuppfattning som tenderar att skapa en könsmaktsstruktur. Genom att ett 

konstaterande gjorts i likabehandlingsplanen, under kategorin sexualitet, att 

heteronormen genomsyrar samhället och följaktligen även skolvärlden borde 

heteronormen problematiseras och definieras även under detta avsnitt eftersom den 

resulterar i en hierarkisering och en maktordning som kan hämma det jämställdhetsarbete 

som skolan, enligt skollagen och skolplanerna, måste premiera. 

4.3.5 Likabehandlingsplan V

I det inledande avsnittet av denna likabehandlingsplan ges en kort sammanfattning av 

lagen (2006:67), några korta rader om skolans mål och vision med likabehandlingsarbetet 

samt definitioner av begreppen kränkande behandling samt diskriminering. 

Diskrimineringsgrunderna nämns endast uttryckligen under sammanfattningen och under 

definitionen av begreppet diskriminering. 

Under följande avsnitt där det förebyggande arbetet mot diskriminering och annan 

kränkande behandling presenteras ges inga exemplifierande uppräkningar eller uttryck 

för grunderna kön och sexuell läggning. Dock uttrycks inte de övriga tre grunderna heller 

explicit i de påföljande avsnitten. Verksamheten väljer istället att i resterande avsnitt av 

likabehandlingsplanen härleda skolans förebyggande arbete till begreppen mobbing, 

diskriminering och annan kränkande behandling. Dock ges ingen specifik vägledning för 

hur det förebyggande arbetet på skolan ska gå till varken specifikt eller mer generellt. 

Följande citat belyser detta: ”Antimobbningsgruppen på skolan arbetar aktivt med att 

motverka mobbing, diskriminering och annan kränkande behandling”.
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4.4 Diskussion kring den kvalitativa analysen

4.4.1 Utpekande i kategorierna vi- de

Alla likabehandlingsplaner, frånsett likabehandlingsplan IV, kan betraktas som 

exkluderande, utifrån heteronormens huvudprincip, eftersom dessa tenderar att inte vända 

uppmärksamheten mot normen. När rampljuset inte vänds mot de strukturer, handlingar 

och relationer som upprätthåller normen på skolorna kan komma att betraktas som det 

naturliga och de fem diskrimineringsgrunderna som det avvikande och onormala. 

Exempelvis gällande diskrimineringsgrunden sexuell läggning omfattas begreppet av 

homosexuell, bisexuell och heterosexuell läggning. Dock går det att urskilja en tendens i 

likabehandlingsplanerna att begreppet endast relateras till homosexuella och bisexuella. 

För att likabehandlingsplanerna, enligt teorin om heteronormen, inte ska bygga på 

uppdelningen vi - de borde även det heterosexuella ifrågasättas i planerna. Annars finns 

en risk att likabehandlingsplanerna upprätthåller att det finns ett normalt och ett onormalt 

sätt att vara.

Även då mobbning nämns som något som inte inkluderar de fem 

diskrimineringsgrunderna, som i likabehandlingsplan I, kan tolkningen göras att skolan 

har använt sig av ett av heteronormens verktyg d.v.s. det utpekande synsättet. Följande 

citat kan tolkas utifrån detta synsätt: ”… som, förutom mobbning, även tar ställning till 

och utbildar sig inom frågor om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt funktionshinder…” 

Här kan tolkningen göras att det som faller innanför ramen för mobbning betraktas som 

något normalt och diskriminering och trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning samt funktionshinder betraktas som något främmande som måste 

förklaras. Detta tenderar, enligt teorin om heteronormen, att stärka klyftan mellan vi och 

de eftersom det som uppfattas som normalt inte ifrågasätts.

4.4.2 Assimilering

Endast en av likabehandlingsplanerna (IV) går specifikt in på åtgärder för

diskrimineringsområdena kön och sexuell läggning. Åtgärderna för att motverka 

diskriminering på dessa två grunder är generella i övriga planer vilket innebär att det
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saknas åtgärder för hur verksamheterna ska arbeta specifikt för att motverka

diskriminering p.g.a. kön och sexuell läggning. Verksamheterna väljer snarare att 

använda universella begrepp som diskriminering och kränkning istället för att göra 

exemplifierande uppräkningar av begreppen kön och sexuell läggning. Genom att inte 

lyfta fram specifika åtgärder för dessa två grunder och istället inkludera de i generella 

begrepp kan detta betraktas som att grunderna inkluderas i en allomfattande norm, d.v.s. 

verksamheterna använder sig av assimilering.

Heteronormen innebär en uppdelning i kategorierna man och kvinna samt i kategorierna 

heterosexuell och homo- bisexuell. Denna uppdelning resulterar i att den överordnade 

gruppen, d.v.s. männen, kommer att gynnas på bekostnad av kvinnorna samt de 

heterosexuella på bekostnad av de homo- och bisexuella. Det är endast 

likabehandlingsplan IV som belyser problematiken med heteronormen. Dock gör den 

endast det när diskrimineringsgrunden sexuell identitet presenteras specifikt och inte 

under presentationen av diskrimineringsgrunden kön. Trots detta får likabehandlingsplan 

IV utgöra en motdiskurs till de övriga likabehandlingsplanerna. Detta eftersom den är 

unik på så sätt att den vänder strålkastarljuset mot det normala och således gör ett försök 

till att bryta den norm som annars upprätthålls genom att assimilera grunderna kön och 

sexuell läggning i den allomfattande normen. 

Då assimilering används som metod görs ett antagande om att skolan utgör en neutral 

plats där alla kan vara som de vill utan att uppfattas som annorlunda och onormala. Dock 

är möjligheterna stora att det finns flera sociala grupper av elever och barn inom denna 

universella norm som inte känner att de passar in. Dessa elever och barn kommer 

säkerligen stämplas som avvikande så länge normen består och de olika sociala 

grupperna inte ges eget utrymme.

Ett exempel på att heteronormen kan vara den universella norm som råder i skolan är att 

på ett oreflekterat sätt lyfta fram begreppet broderskap i likabehandlingsplan II. Att 

framställa broderskapet och således mannen som normen kan betraktas som ett exempel 

på att heteronormen är den generella norm som finns på skolorna eftersom det inte görs 
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någon reflektion över att begreppet används. Så länge detta relativt oreflekterade synsätt 

finns på skolor kan ett strukturellt förtryck finnas gentemot de barn och elever på skolan 

som inte faller innanför ramarna för ’broderskapet’. Dock kan det vara viktigt att inte 

betrakta detta förtryck som endast strukturellt utan även rikta uppmärksamheten mot det 

förtryck som vissa barn och elever möter i sin vardag då de i denna vardag, genom 

heteronormen, kan komma att uppleva att de inte riktigt kan mäta sig mot de krav som 

ställs på dem. Detta kan leda till att de maktförhållanden som normativiteten för med sig 

reproduceras vilket i sin tur kan leda till att de barn och elever som inte faller innanför 

ramen för den manliga gemenskapen, får en skev uppfattning om sig själva eftersom de 

känner att de inte kan leva upp till de förväntningar som ställs på dem. 
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5. SLUTSATS

Den kvantitativa analysen visar på att en variation förekommer gällande prioriteringen av 

de fem diskrimineringsgrunderna mellan de utvalda skolornas likabehandlingsplaner. 

Dock är inte prioriteringsvariationen så stor inom varje specifik skola gällande

prioritering av de fem grunderna. Två av skolorna (I & IV) väljer att nämna grunderna 

explicit i mycket större utsträckning än de övriga tre skolorna. Dessa skolor har således 

också gått in mer specifikt på hur det förebyggande arbetet mot diskriminering ska gå till. 

Dock är det uteslutande i likabehandlingsplan (IV) som åtgärder för varje specifikt 

område presenteras.

Föreställningar kring normativitet kan tolkas som tydliga i likabehandlingsplanerna p.g.a. 

att den dominerande normen, nästintill, aldrig ifrågasätts i planerna. Rampljuset riktas 

istället mot de fem diskrimineringsgrunderna vilket tenderar att upprätthålla det sociala 

maktsystem som normen utgör. Likabehandlingsplanerna upprätthåller och reproducerar 

således heteronormativiteten eftersom den inte uppmanar till och ifrågasätter den 

heteronorm som det västerländska samhället bygger på.

En annan tolkning av att normativiteten genomsyrar planerna är att skolorna har en 

tendens att inkludera de fem diskrimineringsgrunderna i generella begrepp istället för att 

göra exemplifierande uppräkningar. Istället för att lyfta fram begreppen specifikt 

osynliggörs de genom att de inkluderas i universella begrepp som exempelvis mobbning, 

diskriminering och kränkning. Denna tendens kan innebära att skolorna, genom 

likabehandlingsplanerna, reproducerar normen genom att de inte bryter den. 

Skolornas likabehandlingsplaner, frånsett plan IV, plockar delar från lagens (2006:67) 

och skolplanens diskurser. Dock verkar det råda en diskurs på skolorna vilken inte 

uppmärksammar grunderna kön och sexuell läggning i undervisningen. Detta går emot 

den diskurs som lagen och läroplanen vill förmedla. Denna motdiskurs verkar även finnas 

på högskolorna som ger lärarutbildningar eftersom nyexaminerade lärare, enligt 

bakgrundsavsnittet, har svårt att omsätta det som står i läroplanerna och i Skollagen i 

praktiken. Detta kan komma att försvåra arbetet med likabehandling. Dock tenderar 
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diskurserna, som genomsyrar lagen och Lpo 94, inte uppmana verksamheterna till att 

ifrågasätta den norm som upprätthåller heteronormens regelsystem. Enligt teorierna om 

heteronormativitet och intersektionalitet måste strålkastarljuset riktas mot det som utgör 

normen för att komma åt de maktstrukturer som upprätthåller och reproducerar normen.

Enligt teorin om intersektionalitet är det även viktigt att diskrimineringsgrunderna inte 

analyserar separat som lagen (2006:67) uppmanar till utan att grunderna alltid ska 

analyseras och betraktas som inbäddade i varandra. Detta eftersom diskriminering aldrig 

sker uteslutande på en specifik grund.

Endast likabehandlingsplan IV kan uppfattas som en motdiskurs och således ett försök till 

att transformera den sociala praktik som likabehandlingsplanerna befinner sig i. Genom 

min studie verkar det onekligen vara så att majoriteten av verksamheterna, genom 

likabehandlingsplanerna, i viss utsträckning reproducerar de normer som finns på 

skolorna istället för att bryta mönstret och skapa förändring.
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