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Abstract 

This essay has critically examined diversity and how it is recontextualized in 

relation to some equality plans for preschool. The concept of diversity has in 

many contexts been related to a political project that derives from other terms 

such as cultural diversity, culture, ethnicity, religion, multilingualism or just 

diversity.  

This study uses critical discourse analysis to focus on how diversity is articu-

lated linguistically in relations to other concepts. The text has also been ana-

lysed in relations to other regulations that put institutional touch on the equality 

plans. The analysis focuses on a power perspective where the preschool is the 

one whose structures put their mark of how the equal treatment work and how 

it is understood in the practice. How stakeholders such as the preschool 

teacher, guardians and children are put forward in the text has also been in 

focus for this text analysis.  

The result that emerged show several examples of how the definition of eth-

nicity and religion has consequences for how diversity is recontextualized in 

the equality plans. Regulations for the equality work affect the equality plans 

in the way that they risk defining this terms and children on basis of biological 

differences. Several discourse appear to be framed in this context, and a tradi-

tional preschool discourse is dominant and sets its mark on the equality plans. 

This gives rise to unequal power relations and discursive positions in the form 

of we and the others. One conclusion of the analysis is that the educator’s atti-

tude is decisive for how these structures may work in the preschool practice.   

 

Keywords: Preschool diversity, multiculturalism, cultural diversity, culture, 

ethnicity, religion, multilingualism, equality plans, power, critical discourse 

analysis 
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Sammanfattning 

Denna uppsats har kritiskt granskat mångfald och hur det rekontextualiseras i 

relation till några likabehandlingsplaner för förskolan. Begreppet mångfald har 

i flera sammanhang relaterats till ett politiskt projekt vilket kan härröras ur 

andra beteckningar så som kulturell mångfald, kultur, etnicitet, religion, fler-

språkighet eller endast mångfald.  

Denna studie tar sin utgångspunkt i den kritiska diskursanalysen och har lagt 

fokus på hur mångfald artikuleras språkligt i relation till andra begrepp. Texten 

har också analyserats i relation till andra förordningar som sätter sin institut-

ionella prägel på likabehandlingsplanerna. Likabehandlingsplanerna har ana-

lyserats utifrån ett maktperspektiv där förskolan är den vars strukturer och för-

hållningssätt sätter sin prägel på likabehandlingsarbetets förankring i verksam-

heten. Hur intressenter så som förskolans pedagoger, vårdnadshavare och barn 

skrivs fram har också vart i fokus för denna textanalys.  

Resultatet som framkom visar flera exempel på hur definitionen av etnicitet 

och religion får konsekvenser för hur mångfald rekontextualiseras i de analy-

serade likabehandlingsplanerna. Förordningar påverkar likabehandlingspla-

nerna på så sätt att definitionen av dessa begrepp riskerar att definiera barn 

utifrån biologiska olikheter. Flera diskurser skrivs fram i sammanhanget varav 

en traditionell förskolediskurs är dominerande och sätter sin prägel på likabe-

handlingsplanerna. Detta ger upphov till ojämlika maktrelationer och diskur-

siva posititioneringar i form av vi resp. de andra. En slutsats av denna analys 

är att pedagogernas förhållningssätt är avgörande för hur dessa strukturer får 

verka inom förskolans praktik.  

 

Nyckelord: Mångfald i förskolan, mångkultur, kulturell mångfald, kultur, etni-

citet, religion, flerspråkighet, likabehandlingsplan, makt, kritisk diskursana-

lys. 
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1 INLEDNING 

Denna studie undersöker hur begreppet mångfald tar form i förskolors likabe-

handlingsplaner. Utgångspunkten är att texter som omger och ingår i försko-

lans praktik får konsekvenser för hur praktiken utformas och förstås. Liksom 

Svaleryd och Hjertson (2018) menar jag att likabehandlingsarbetet i förskolans 

praktik innebär att ifrågasätta strukturer som ligger till grund för hur normalitet 

skapas inom verksamheten. Därför avser jag att kritiskt granska några likabe-

handlingsplaner för förskolan där mångfaldsbegreppet står i fokus. Enligt Nor-

din (2019) kan mångfaldsbegreppet ses som ett politiskt projekt och kan här-

röras ur andra beteckningar som kulturell mångfald, kultur, etnicitet eller end-

ast mångfald. Detta är även begrepp som kan rotas ända in i förskolans styrdo-

kument. För mig handlar mångfald om att alla människor är lika mycket värda, 

därför är problemet att det alltför ofta definieras i relation till en ensidig kultu-

rell kontext. Det professionella ansvaret ligger inte minst på förskolans peda-

goger som måste tolka begreppen på ett sådant sätt att det uteslutande är gynn-

samt för barnen.  

1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs för framväxten av mångfaldsbegreppet som ett politiskt 

projekt. Därefter följer en beskrivning av likabehandlingsplanen och de styr-

dokument som ligger till grund för kommande analys. Kapitlet avslutas med 

uppsatsens syfte och frågeställningar.  

1.1.1 Mångfald som ett politiskt projekt  

I förordet till Falsafi (2005) redogör Daun för mångfaldsbegreppets förändring 

över tid. Enligt denna författare etablerades det mångkulturella samhället som 

begrepp någon gång under 1980-talet till följd av att allt fler kulturer och im-

migranter kommit till Sverige under denna tidsperiod. Författaren skriver att 

det var en samhällsbild som gjorde sig alltmer synlig på gator och torg. Vidare 

menar hen att begreppet sågs som ett faktiskt samhällstillstånd och som något 

positivt i den bemärkelse att det var önskvärt. 1991 förändrades bilden enligt 

författaren av det mångkulturella Sverige genom framväxten av Ny Demokrati, 

det invandrarpolitiska partiet. Detta menar hen var en samhällsutveckling som 

påverkade ordets innebörd negativt. Varje dag rapporterade media om våld och 

etnisk diskriminering och det mångkulturella samhället tog sig nya uttryck så 

som invandrargetton, invandrargäng, invandrarproblem och invandrarrelaterad 

brottslighet. Konsekvensen blev enligt författaren att det mångkulturella sam-

hället förknippades med brottslighet, utanförskap och segregation i den offent-

liga diskussionen och för att motverka dessa negativa riktningar inrättades om-
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budsmannen för etnisk diskriminering (DO), i slutet av 1990-talet även integ-

rationsverket. Vidare kretsade diskussionen i samhället enligt författaren kring 

varför mångfald är bra, ”Invandrarna” berömdes för sina förnyade bidrag i 

samhället. Det kunde handla om de fantastiska kryddorna eller den spännande 

musiken och dansen. Författaren menar att begreppet mångfald uppvägdes ge-

nom att kompensera minoritetsgrupper i samhället på så sätt att den kulturella 

kompetensen försvarades. Hen skriver också att mångfald som begrepp till-

skrevs en vidare innebörd och syftade till att definiera en grupp individer som 

bär på liknande egenskaper vilka utmärker sig från det generella mönstret. Till 

exempel mäts mångfalden kvantitativt genom antalet kvinnor som finns repre-

senterade i en verksamhet eller hur många av de som arbetar som bär på ett 

funktionshinder.  

Jag förstår begreppet mångfald som komplext, detta eftersom det tar sin grund 

i att definiera individuella skillnader hos individer. Begreppet har även en 

historia vilken relaterar till värdeladdade ord. I detta självständiga arbete kom-

mer jag att lägga fokus på diskurserna om mångfald, med detta menar jag ett 

samhällstillstånd och ett samspel mellan olika parter vars bakgrund definieras 

som olika vad det gäller kultur, etnicitet, språk och religion.  

 

Bagga-Gupta (2004) menar att definitionen av individer utifrån härkomst sker 

på en mer eller mindre medveten grund och rekonstruerar grundläggande de-

mokratiska normer. Inte minst är det problematiskt utifrån det grundläggande 

demokratiska antagandet ”en skola för alla”.  Kommunikativa handlingar är 

meningsskapande processer som gör att en del individer ses som avvikande 

från den etniskt svenska. Begreppet mångfald är i sig själv en språklig metafor 

som vidmakthåller synen på kultur som något statiskt, som något individen inte 

kan välja själv. Det problematiska är att begreppets kontext relateras till en 

hegemonisk svensk kultur och ett ”vi” respektive ”dom” tänkande. Exempel 

på språkliga artikuleringar är ”din kultur”, ”min kultur”, ”vår kultur” och ”de-

ras kultur”. Även positiva attityder så som positiv inställning till kläder, mat-

vanor, olika syn på litteratur är artefakter som upprätthåller synen på kultur 

som något statiskt, varande. Detta kan också ge sig uttryck genom positiva 

ordval som ”kulturen som en framtida kompetens” (Bagga-Gupta, 2004).  

Det som sägs i denna artikel är intressant i relation till detta självständiga arbete 

eftersom de språkliga artikulationerna kan ha betydelse för hur vi förstår soci-

ala strukturer. I min kommande textanalys kommer jag se närmare på liknande 

språkliga artefakter och metaforer som artikuleras i likabehandlingsplanerna. 

Tanken är att kritiskt granska hur mångfald rekontextualiseras i några likabe-

handlingsplaner för förskolan.  
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Falsafi (2005) menar att begreppet mångfald är associerat med den kulturella 

mångfalden och att detta är problematiskt. Som exempel i relation till de barn 

med utländsk härkomst eller minoritetsgrupper som samer och romer. Mång-

faldsbegreppet riskerar att knytas till kultur och därmed exkludera vissa grup-

per. Därför måste vi våga se vad som ligger bakom tolkningen av dessa be-

grepp för att förstå vart vi lägger vårt fokus, vilka definitioner vi väljer att göra 

men också varför. Svaleryd och Hjertson (2018) menar att vi behöver mer kun-

skap om begreppet mångfald. Bristande kunskap om detta begrepp riskerar an-

nars att sätta käppar i hjulet på vägen mot en jämställd förskola.  

 

1.1.2 Likabehandlingsplan 

Ivarsson och Svensson (2016) redogör för det uppdrag som varje år ställs på 

förskolan att frambringa en likabehandlingsplan. Denna skall redovisa det 

gångna årets mål vad det gäller likabehandlingsarbetet samt hur förskolan nu 

ska se framåt mot nya mål. Målet med denna likabehandlingsplan är att den 

ska fungera som ett stöd i förskolans arbete mot diskriminering och kränkande 

behandling. Det förebyggande och främjande arbetet skall relateras till de sju 

diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, relig-

ion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet 

eller uttryck samt ålder. Tanken är att alla barn skall kunna utvecklas utifrån 

sina egna förutsättningar och inte inskränkas av rådande normer. En viktig del 

av planens utformning är barnens egna deltagande och åsikter. Planen skall 

innehålla följande delar: Vision, Utvärdering, Nuläge, Mål, Barnens delaktig-

het och rutiner. Sammanfattningsvis är det förskolans normkritiska arbete som 

beskrivs i likabehandlingsplanen. Tanken med normkritik är att synliggöra de 

normer som kan hindra och påverka barnen. En del pedagoger känner osäker-

het kring dessa frågor, arbetet med likabehandling är därmed ingen lätt uppgift. 

Värdegrundsarbetet kan förankras i verksamheten när vi ökar den normkritiska 

kunskapen. 

Diskrimineringsombudsmannen, DO (2019) betonar att alla förskolor ska for-

mulera en plan av förskolans likabehandlingsarbete varje år. Denna plan ska 

utgå ifrån skollagen och diskrimineringslagen och beskriva förskolans arbete 

mot jämställdhet vad det gäller kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder. Skolverket (2018) beskriver i läroplanen för för-

skolan de ansvar som tillskrivs förskollärare som ska se till att alla barn får ett 

likvärdigt bemötande genom ett ständigt aktivt och inkluderande jämställd-

hetsperspektiv. Genom följande citat relaterar läroplanen till detta ansvar vilket 

framställs i relation till den kulturella mångfalden:  
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”Det svenska samhällets ökande internationalisering ställer höga krav på 

människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en 

kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som 

ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Kännedomen om 

olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla en för-

måga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värde-

ringar.” (Skolverket, 2018 s.5–6) 

 

Detta citat definierar mångfaldsbegreppet i relation till den kulturella mångfal-

den, vilket för mig påvisar hur en entydig definition av begreppet kan få kon-

sekvenser för det pedagogiska tänkandet. Detta kan enligt min mening ses som 

problematiskt eftersom uttalandanden likt detta riskerar att definiera barn uti-

från förutbestämda strukturer som påverkar hur barn definieras inom försko-

lans praktik. I detta självständiga arbete utgår jag ifrån att språkliga artikulat-

ioner kan bidra till hur begreppet mångfald förstås.  Tanken är att ord inte ex-

isterar utan sitt sammanhang utan relateras istället till språkliga strukturer som 

formar det sociala tänkandet och även identiteter. Med detta som grund tar jag 

utgångspunkt i den kritiska diskursanalysen och lägger mitt fokus på ojämlika 

maktrelationer, hur de skapas och upprätthålls. Hur dessa maktrelationer kan 

förstås utifrån den kritiska diskursanalysen kommer jag att beskriva närmare i 

uppsatsens teorikapitel. En tanke är att bidra med en kritisk diskussion kring 

hur mångfald rekontextualiseras i några förskolors likabehandlingsplaner samt 

att kritiskt granska hur detta kan få konsekvenser för förskolans likabehand-

lingsarbete.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med detta självständiga arbete är att kritiskt granska rekontextuali-

seringen av mångfald utifrån några förskolors likabehandlingsplaner och 

vilka konsekvenser det får för förskolans praktik.   

1.2.1 Frågeställning 

• Hur artikuleras mångfald i likabehandlingsplanerna? 

• Hur tillskrivs olika subjekt handlingsutrymme? 

• Vilka maktrelationer synliggörs i texten?  
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2 TEORI 

Detta kapitel redogör för de teoretiska utgångspunkter som är centrala för upp-

satsen och vilken roll de har i kommande textanalys. Den första delen är en 

presentation av diskursanalysen som teori och en beskrivning av vad diskurser 

innebär. I det andra avsnittet avser jag att gå närmare in på Norman Fairclougs 

tolkning av diskurs som ligger till grund för den kritiska diskursanalysen. I den 

avslutande delen redogörs för Faircloughs tredimensionella modell som utgör 

grund för den kommande analysen.   

2.1 Diskursanalys, makt och hegemoni     

Winter Jørgensen och Philips (2000) menar att diskursanalysen som teori er-

bjuder ett antal olika inriktningar som alla har sina likheter och skillnader. Den 

kritiska diskursanalysen är endast en av dessa inriktningar. En viktig likhet 

mellan inriktningarna är dess ursprung från socialkonstruktivismen. Social-

konstruktivister menar att språket är en form av påverkan som skapar våra 

identiteter och sociala strukturer. Språket är med andra ord en maktfaktor i 

samhället. Författarna menar att begreppet hegemoni är centralt för förståelsen 

av diskursanalys och kan förstås som de normer, värderingar och attityder som 

finns i ett samhälle och skapar vårt medvetna. Med andra ord kan vi tala om 

hegemoniska processer då det organiserade samtycket i ett samhälle skapar 

objektiva grupper som människor anses tillhöra. Dessa hegemoniska processer 

får sin dominans på så sätt att en acceptans skapas kring en rådande ordning 

och bidrar till att forma individers kollektiva och individuella identiteter. Dis-

kursanalysens grundvärderingar har sina rötter i Karl Marx historiematerialism 

vilket det hegemoniska maktperspektivet härstammar ifrån. Syftet med en dis-

kursanalys är att kritiskt granska en språklig handling för att synliggöra makt-

relationer i samhället. En språklig handling kan innefatta olika samhälleliga 

uttalanden, texten är ett exempel. Utifrån en kritisk granskning av exempelvis 

en text kan normativa hegemoniska processer synliggöras, i det långa loppet 

kan även maktrelationer ifrågasättas och bidra till social förändring  

En viktig utgångspunkt för denna uppsats är att texter bygger på en medveten 

struktur som vi inte kan bortse ifrån. Denna struktur i texten kan ligga bakom 

reproduktionen av sociala mönster, värderingar och normer både på kollektiv 

och individuell nivå. Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv kan man säga att 

det finns maktrelationer som genom sitt språkliga handlande bidrar till att för-

ändra eller bevara dessa strukturer. För att konkretisera detta kan vi ta mång-

faldsdiskursen som exempel. Utifrån vad jag tidigare beskrivit om termens 

historia och tidigare forskning kan en ojämn maktfördelning ligga bakom be-
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greppet och skapa ett ”vi” respektive ”dom” tänkande. Genom en genomgri-

pande lingvistisk (språklig) analys ska jag med hjälp av den kritiska diskursa-

nalysen se närmare på några likabehandlingsplaner för förskolan. Syftet är att 

kritiskt granska och diskutera de strukturer som skapar mening åt mångfalds-

diskursen.  

Winther Jørgensen et.al (2000) menar att begreppet diskurs är centralt för dis-

kursanalysen och belyser tanken på språkets makt över individer. Hur begrep-

pet förstås är vad som skiljer de diskursanalytiska inriktningarna åt. Jag har 

redan nämnt den språkliga handlingen som också återskapar dessa diskurser. 

Goda exempel på en språklig handling är annonser, reklam, officiella doku-

ment, intervjuer och även ett vanligt samtal två personer emellan. Vi skulle 

förenklat kunna säga att dessa språkliga handlingar konstruerar och ger den 

sociala världen en betydelse. Diskursen består av språkliga handlingar och vi 

kan i sammanhanget tala om olika diskurser, exempelvis ”en politisk diskurs”.  

Den rådande diskursen bidrar till ett visst sätt att tala och agera vilket omnämns 

som det diskursiva handlandet. Språket inom en diskurs är aldrig stabilt och 

därför kan den heller inte verka utan att omformas av andra diskurser. Ett vik-

tigt begrepp inom diskursteorin är den diskursiva kampen, vilket syftar till den 

ständiga kamp som pågår inom en diskurs för att skapa en språklig hegemoni. 

Den kunskap vi tar emot är således en representation av diskursen och inte en 

representation av verkligheten. 

I relation till detta självständiga arbete ansluter jag mig till tanken att diskurser 

är ett sätt att tänka på och förstå världen runtomkring barnet. Utifrån ett dis-

kursanalytiskt perspektiv innebär detta att strukturella mönster i språket ger 

mening åt vår förståelse av begrepp och den innebörd vi tillskriver dem utifrån 

den rådande diskursen och på så sätt påverkar det diskursiva tänkandet försko-

lans likabehandlingsarbete. Liksom Fylkenes (2017) beskriver ligger det i dis-

kursens natur att återskapa ett dominant tänkande i form av vad som anses 

normalt och inte. Det finns skäl att ifrågasätta varför begrepp som kulturell 

mångfald ses som en abstrakt term både på den konceptuella och teoretiska 

nivån.  

2.2 Kritisk diskursanalys  

Den brittiske språkforskaren Norman Fairclough utvecklade en egen teoretisk 

modell för att studera diskurser vilken benämns som den kritiska diskursana-

lysen. Fairclough (2015) menade att en diskurs endast kan förstås som summan 

av de diskurser och genrer vilka används i ett socialt sammanhang. Denna dis-

kursordning innebär att termer och begrepp i en diskurs inte finns där av en 

slump utan dessa är snarare sedvänjor som bidrar till specifika diskursiva po-

sitioneringar i texten. Dominanta relationer utgör en kamp för att bevara dessa 
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dominanta förhållanden i texten. Winther Jørgensen et.al (2018) menar att 

Fairclough gick steget längre då han utgick ifrån att diskurser inte bara ger 

upphov till rådande strukturer utan också återger dem. Intresset för diskursers 

samband med makt är vad som kännetecknar denna teoretiska modell som sö-

ker till att synliggöra maktrelationer inom en diskurs. Ideologi tillskrivs bety-

dande mening inom den kritiska diskursanalysen eftersom dessa syftar till att 

reproducera dominanta maktrelationer inom en diskurs. Förändring är ett vik-

tigt ledord och den kritiska diskursanalysen kallas just kritisk eftersom den sö-

ker till att jämna ut dessa maktförhållanden. På så sätt kan teorin aldrig ses som 

politisk opartisk utan söker till att synliggöra dominanta maktrelationer inom 

diskursen för att uppnå social förändring.  

I relation till mitt självständiga arbete kommer jag att kritiskt granska använd-

ningen av begrepp och ordval i några likabehandlingsplaner för förskolan. An-

vändningen av dessa ordval och begrepp kan diskuteras i relation den diskurs-

ordning vilken reproducerar relationer av makt i texten. Det resultat som fram-

kommer bör relateras till en diskussion om den omgivande diskursiva, sociala 

och ideologiska praktik som reproducerar mångfaldsdiskursen i de olika lika-

behandlingsplanerna. 

2.3 Faircloughs tredimensionella modell  

Jag kommer i detta avsnitt beskriva närmare Faircloughs tredimensionella mo-

dell som ligger till grund för den kritiska diskursanalysen. Enligt Fairclough 

(2015) består denna modell av tre dimensioner. Den första är texten, den andra 

är den diskursiva praktiken och den tredje är den sociala praktiken. Dessa tre 

praktiker står i ett dialektiskt förhållande och påverkar varandra. Detta kan för-

stås som att alla tre praktiker hänger ihop och påverkar varandra. Med detta 

som utgångspunkt menar jag att texten består av element från andra texter, den 

är en del av den sociala och diskursiva praktiken. Även om de tre dimension-

erna kommer att skiljas åt i analytiskt syfte så är de ändå beroende av varandra. 

Då uppsatsens syfte är att studera hur mångfald rekontextualiseras i några för-

skolors likabehandlingsplaner kan den tyckas anta en normkritisk och samhäl-

lelig karaktär. Med detta som grund menar jag att den kritiska diskursanalysen 

som teori och metod är en bra utgångspunkt. Genom en lingvistisk språklig 

analys av texten kan maktrelationer ifrågasättas och diskuteras som en del av 

textens diskursiva praktik. I det långa loppet kan dessa maktrelationer även 

ifrågasättas och förändras. Det resultat som framkommer utifrån analysen kan 

diskuteras i relation till den större sociala praktiken som det diskursiva sam-

manhanget också är en del av.   
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Text 

Fairclough (1992) menar att en analys av texten är ett sätt att se närmare på de 

egenskaper som texten bär på. Utgångspunkten är vissa typiska drag som ut-

trycks i texten och som ger upphov till den rådande diskursen. Genom en lingv-

istisk analys läggs fokus på textens grammatik, vokabulär och sammanhang. 

Genom produktions och konsumtionsprocesser kan den lingvistiska analysen 

länkas samman till textens diskursiva praktik. På så sätt står texten i ett dialek-

tiskt förhållande till den diskursiva praktik som den är en del av, trotts detta 

bör de skiljas åt i den analytiska bearbetningen. I detta självständiga arbete 

kommer jag se närmare på enkla strukturer i texten så som ordval, grammatik 

och fraser. Även om begreppet mångfald inte alltid existerar så är de bakom-

liggande strukturerna i fokus. Hur ord som kultur, etnicitet, religion och fler-

språkighet artikuleras i texten är i fokus. Jag kommer även att studera textens 

modala och transitiva uttryck, vilket jag kommer beskriva närmare i uppsatsens 

metodavsnitt. Detta kommer ligga till grund för min diskussion kring hur 

mångfaldsdiskursen konstrueras i likabehandlingsplanerna.  

  

Diskursiv praktik  

Fairclough (1992) menar att den diskursiva praktiken kan förstås genom att 

analysera hur människor använder språket i syfte att producera och konsumera 

texter. Detta kan innebära att söka bakomliggande diskurser och genrer. Ef-

tersom texter skapas genom utsagor från andra texter kan den diskursiva prak-

tiken förstås som hur vi använder oss av redan existerande diskurser. På så sätt 

är den diskursiva praktiken en del av en större social praktik. I relation till detta 

självständiga arbete kommer jag se närmare på hur begrepp artikuleras i relat-

ion till andra. Som exempel kan det handla om hur begreppet kultur förekom-

mer som en del av den etniska eller religiösa diskrimineringsgrunden. Jag kom-

mer också att se närmare på likabehandlingsplanernas intertextuella samband. 

TEXT 

DISKURSIV PRAKTIK 

SOCIAL PRAKTIK 

textproduktion 

textkonsumtion 

Figur 1. (Fairclough 2015, s.58)  
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Detta kommer jag beskriva närmare i uppsatsens metodkapitel. Som exempel 

kan jag se närmare på om begreppet mångfald framställs på samma/ olika sätt 

i likabehandlingsplanerna. Att studera textens strukturella sammanhang kan 

relateras till en diskussion kring rådande diskurser i texten. Hur andra texter 

ligger till grund för likabehandlingsplanerna kommer också att analyseras, 

detta kommer jag beskriva närmare i uppsatsens metodkapitel.  

 

Social praktik  

Fairclough (1992) menar att en analys av den sociala praktiken innebär att syn-

liggöra sammankopplingen mellan den diskursiva praktiken och dess större 

sociala och kulturella sammanhang. Det kan handla om reflektioner kring den 

rådande diskursordningen och vilka konsekvenser det får för den sociala prak-

tikens bredare sammanhang. Enligt Winther Jørgensen et.al (2000) behövs här 

en annan sociologisk teori eller kulturell teori som stöd. Den kritiska diskurs-

analysen ger inte verktyg till att på egen hand redogöra för den sociala prakti-

ken.   

 

I detta självständiga arbete kommer jag endast att diskutera den sociala prakti-

ken i relation till det resultat som framkommer i analysen. Det ligger inte i 

uppsatsens syfte att diskutera det resultat som framkommer i något större sam-

manhang och därför har ingen annan teori använts som stöd till den sociala 

praktiken.  
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3 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

Den tidigare forskning som ligger till grund för denna studie behandlar rekon-

textualiseringen av begreppet mångfald inom förskolans praktik och vilka kon-

sekvenser detta får för reproduceringen av ett normativt tänkande. Flera studier 

beskriver mångfaldsbegreppet i relation till förskolan, det var dock svårt att 

hitta svenska studier som studerats begreppets innebörd i relation till den kri-

tiska diskursanalysen. Bland det material som framkom vid olika sökningar 

fanns två internationella studier som ansågs ha betydelse i relation till uppsat-

sens syfte och dessa kommer jag beskriva närmare i detta kapitel. Dessa två 

internationella studier använder diskursteori och kritiska vithetsstudier för att 

se närmare på den kulturella mångfalden som begrepp. 

 

Hellman (2013) ger exempel på hur det diskursiva tänkandet kan förstås i re-

lation till förskolans verksamhet. Hon menar att diskurser formar individens 

tankar och handlingar. I sammanhanget bör vi förstå att diskurser formar oss 

och därför bör vi söka till att synliggöra dessa diskurser för att se vad vi formas 

till. Normer samverkar och skapar en obalans i vissa pedagogiska kontexter 

och behöver därmed synliggöras. På så sätt kan pedagoger inom förskolan för-

stå vad som är önskvärt eller mindre önskvärt och se till hur dessa diskurser 

frambringas i barns praktiker på en förskola. Lunneblad (2018) menar att i lä-

roplanen för förskolan framgår att förskolan ska förbereda barnen för ett liv i 

ett mångkulturellt samhälle. Förskolan ska också lägga grunden till en likvär-

dig utbildning och lära barnet att förstå och leva sig in i andra villkor och vär-

deringar. Vad som däremot menas med ett mångkulturellt samhälle är inte en-

tydigt och riskerar därför att präglas av föreställningar kring etnicitet, kultur 

och identitet. Olausson (2012) beskriver de problem som mångfaldsbegreppet 

riskerar att frambringa i relation till förskolans läroplan. Termen riskerar att 

definiera barn utifrån ursprung och etnicitet vilket i sammanhanget är proble-

matiskt. Denna definition får konsekvenser för hur mångfald förstås och läro-

planen riskerar i och med detta att skilja på ”etniskt svenska” barn och barn 

med annan bakgrund. På så sätt kan begreppet som sådant sätta käppar i hjulen 

för förskolans demokratiuppdrag. Att låta barnen få delta i form av handlings-

utrymme är ett sätt att motarbeta sådana strukturer.  

 

Som tidigare nämnt menar Lunneblad (2018) att det mångkulturella samhället 

inte har en entydig definition. I sin avhandling behandlar han begreppet i re-

lation till föreställningarna om den mångkulturella förskolan. Ett begrepp som 

alltför ofta relateras till andra begrepp så som kultur, etnicitet och identitet. 



Mångfald på olika villkor  Linnèa Hamade 

11 

 

Kategorin etnicitet är problematisk då den riskerar att utgå ifrån kulturella olik-

heter och tillskriva barn biologiska skillnader. Detta skapar en missvisande bild 

där människors olikheter upprätthålls och ses som naturliga och oföränderliga. 

Det skapar en känsla av tillhörighet där inte alla barn kan känna en gemenskap. 

Fylkenes (2017) undersöker begreppet kulturell mångfald i relation till en lä-

rarutbildningskontext. Hon menar att begreppet riskerar att definieras med en 

uppsättning andra begrepp eftersom den saknar en konceptuell klarhet. Be-

greppet den kulturella mångfalden riskeras att tillskriva individer egenskaper 

utifrån biologiska skillnader som ras, hudfärg, etnicitet, olika/ olikhet och mi-

noritet. I Fylkenes, Mausthaugen och Nilsen (2018) framkommer att för lite 

kunskap finns om begreppet kulturell mångfald. Detta har länge vart i fokus 

för västerländsk utbildning men inte studerats närmare. Utifrån studiens resul-

tat relaterades begreppet till ordval som ”mångspråkig”, ”minoritet”, ”en an-

nan nationalitet”, ”från ett annat land”, ”de andra”. Dessa ordval bidrar i sam-

manhanget till en diskursiv konstruktion av ett ”vi” respektive ”dom” tän-

kande. Dessa diskursiva konstruktioner bidrar till formandet av våra identiteter 

men även vårt förhållningssätt i relation till andra människor. Utifrån ett dis-

kursanalytiskt perspektiv påvisar detta den problematik begreppet kan bära på 

och den möjlighet diskurser har vad det gäller skapandet av social orättvisa. 

  

Lunneblad (2018) redogör för maktaspekten som begreppet kulturell mångfald 

inte kan frigöra sig ifrån. Begreppet kan endast förstås utifrån en större sam-

hällelig kontext. De föreställningar som finns vad det gäller detta begrepp kan 

relateras till den kritik som idag riktas mot utbildningssystemet. Att definiera 

barn utifrån bakgrund eller tillhörighet tar sin grund i ett så kallat monokultu-

rellt synsätt. När barn definieras på detta sätt görs det i relation till en redan 

fastställd norm. Utbildningssystemet kan i och med detta inte frigöra sig från 

en nationalistisk tanke där medelklassens normer rekonstrueras i ett allt för ofta 

manligt perspektiv. Motsatsen till detta är ett interkulturellt synsätt där syftet 

är att kunna förstå andra människor för att på så sätt kunna leva i en samex-

istens. Kritiken som riktats mot detta begrepp är att det bygger på normativa 

antaganden och att frågor om makt undviks. På senare år har begreppet norm-

kritik tagit fart inom förskolan, syftet är att diskriminering och förtryck kan 

synliggöras genom att utmana normalitetens gränser. Normer som reproduce-

rar stereotypa föreställningar kan och behöver ifrågasättas. Fylkenes (2017) 

menar att maktfaktorer kan ligga bakom skapandet av begreppet kulturell 

mångfald och därför måste vi ifrågasätta den abstrakta definition som begrep-

pet präglas av. Problemet är att det definieras till andra termer och saknar kon-

ceptuell klarhet vilket riskerar att definiera människor som ”den andre”. Detta 

för att begreppet som sådant kan lägga grunden till ett normativt och distanse-

rat tänkande om det får verka utan att ifrågasättas. Utifrån en diskursanalytisk 
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konkretisering är det som antas vara en sanning istället en produktion av den 

rådande diskursen. Med anledning av den maktfaktor som kan ligga bakom 

användandet av begreppets meningsskapande kan det diskursiva tänkande bi-

dra till en omedveten och vardaglig rasism.  

 

Lunneblad (2018) menar att hur förskollärare förstår begrepp som kulturell 

mångfald påverkar de möjligheter som barn ges för att kunna förstå sig själva 

och samhället som sådant. Bland pedagoger finns ofta en önskan om att kunna 

möta mångfalden i barngruppen. Denna önskan möts av svårigheter och ett 

motstånd mot att förändra rutiner och traditioner i verksamheten. Tidigare 

forskning på området menar att pedagoger söker en gemensamhet som barnen 

kan relatera till. I en barngrupp som anses vara heterogen undviker pedagoger 

att tala om kulturella skillnader, verksamheten kretsar istället kring det gemen-

samma svenska språket och förskolans traditioner och rutiner. Ett stort antal 

förskolor använder kulturella uttryck som en tillgång vid högtider eller i relat-

ion till andra estetiska uttryck. Vidare används ofta kultur och etnicitet som en 

förklaring till normbrytande beteende och svårigheter relaterat till undervis-

ningen. I samtal med vårdnadshavare påtalas ofta kulturella skillnader i form 

av mat, kläder och barnuppfostran. Svaletyd och Hjertson (2018) menar att 

pedagogers förmåga att inkludera vårdnadshavare är en viktig del av likabe-

handlingsarbetet. Detta eftersom barn skall ha möjlighet till inflytande över 

utbildningen. Författarna menar att barn berättar ofta om sina erfarenheter 

hemma och därför är det viktigt att pedagoger finner kreativa lösningar så att 

en bra dialog mellan barn, förskola och vårdnadshavare kan göras möjlig. Detta 

innebär att likabehandlingsarbetet kan förankras i verksamheten endast när alla 

intressenter görs delaktiga.    

 

Lunneblad (2018) menar att begreppet mångfald har ifrågasätts av liknande 

anledningar som begreppet kulturell mångfald. Istället för att vara en gransk-

ning av det faktiska har begreppet använts som en vision om det möjliga. Det 

positiva innebörder som begreppet tillskrivits har vart svåra att ifrågasätta.  

Konsekvensen blir att flera olika intressenter kan identifiera sig med detta be-

grepp och att maktrelationer synliggörs. En fara kan vara att vi ser människors 

skillnader och olikheter som naturliga och missat att de också präglas av ojäm-

lika livsförhållanden. Enligt läroplanen skall förskolan stödja en samhällsge-

menskap genom att stödja och uppmuntra barn att utveckla ”sitt modersmål” 

och ”sin kulturella identitet”. Risken är att det som är till för att stötta och upp-

muntra riktas mot specifika grupper och ställer ”vi” mot ”andra”. Svaleryd och 

Hjertson (2018) menar att begreppet mångfald kan relateras till olikheter vad 

det gäller de sju diskrimineringsgrunderna, risken är att dessa ”olikheter” ställs 

gentemot en rådande norm. 
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4 METOD 

I första delen av detta avsnitt kommer jag beskriva mitt val av urval och texter. 

Sedan kommer jag gå närmare in på hur analysen kommer att genomföras.  

Kapitlet avslutas med en diskussion kring uppsatsens etiska överväganden och 

även en diskussion kring min roll som forskare.  

4.1 Urval och Text  

I denna uppsats valde jag att se närmare på och kritiskt granska några försko-

lors likabehandlingsplaner. Dessa utgjorde uppsatsens material och jag an-

vände mig av kritisk diskursanalys som teori och metod för att kunna bearbeta 

dessa texter. Den kritiska diskursanalysen passade bra i relation till uppsatsens 

syfte eftersom den söker till att synliggöra språkets roll i återskapandet av 

ojämlika maktrelationer. Jag valde denna teori eftersom den också erbjuder 

metodologiska redskap för att kritiskt kunna granska texter och kunna ifråga-

sätta förgivettagna sanningar.  

Jag ser likabehandlingsplanerna som viktiga dokument där förskolan gör egna 

tolkningar av begrepp som är väsentliga i relation till likabehandlingsarbetet 

och därmed får konsekvenser för hur mångfald rekontextualiseras. Likabe-

handlingsplanerna är i sin helhet styrda av andra förordningar om hur likabe-

handlingsarbetet borde gå till i praktiken, dessa förordningar såg jag närmare 

på i min analys och hur det gick till kommer beskrivas i nästa avsnitt. Urvalet 

av texter togs fram genom ett bekvämlighetsurval då jag sporadiskt googlat 

fram likabehandlingsplaner på internet. Jag sökte helt enkelt på ”likabehand-

lingsplaner för förskolan”. Få kriterier låg till grund för detta urval av texter. 

Det första kriteriet var att likabehandlingsplanerna skulle ligga något så när i 

tiden. Detta för att kunna få en så nyanserad bild av texterna som möjligt och 

för att kunna relatera till praktiken så som den ser ut idag. Tidsintervallen mel-

lan de analyserade likabehandlingsplanerna var 2016–2019. Det andra kriteriet 

var att det valda dokumentet skulle heta likabehandlingsplan och alltså inte 

endast handlingsplan eller liknande. Detta för att inte gå miste om viktiga be-

skrivningar som kunde relatera till uppsatsens syfte. Eftersom jag i min analys 

valt att systematiskt välja ut de delar som behandlar begrepp relaterat till dis-

kurserna om mångfald var det nödvändigt att använda flera stycken för att 

kunna bredda mitt resultat. En avgränsning gjordes gentemot begrepp som an-

sågs relatera till hur mångfald rekontextualiseras. Sammanlagt valdes 8 lika-

behandlingsplaner ut för analys, dessa hade ingen som helst relation till 

varandra. Hade jag valt att göra en analys av likabehandlingsplanerna i sin hel-

het är det möjligt att det hade räckt med ett par stycken. Jag utgick ifrån att fler 
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parter bidragit med sina tolkningar och idéer och därför använde jag beteck-

ningen förskolan när jag redovisade mitt resultat. Förskolorna vars likabehand-

lingsplaner analyseras har i mitt resultat fått fiktiva namn. De valda fiktiva 

namnen är Rosen, Junibacken, Stjärnan, Lugnet, Blåklinten, Lingonet, Smult-

ronet och Snöstjärnan. 

4.2 Genomförande 

Jag påbörjade min studie med att välja ut åtta likabehandlingsplaner. Det kon-

kreta analysarbetet påbörjades med en första inläsning av texterna utan att 

några tolkningar gjordes i relation till syftet. Vid den andra genomläsningen av 

texterna använde jag frågor som relaterades till uppsatsens syfte. Dessa frågor 

utgjorde ett verktyg för att kritiskt granska likabehandlingsplanerna med ut-

gångspunkt i den kritiska diskursanalysen. Dessa frågor var:  

• Hur rekontextualiseras mångfald i de valda likabehandlingspla-

nerna med tanke på ordval och intertextualitet?  

• Hur tillskrivs olika subjekt i likabehandlingsplanerna med tanke på 

handlingsutrymme (passivt/ aktivt)? 

• Hur redogör förskolan för arbetet med den kulturella mångfalden i 

barngruppen? 

• Hur redogör förskolan för begreppen kultur, etnicitet och religion i 

de valda texterna?  

• I de fall begreppet mångfald förekommer i texten, hur beskrivs 

detta 

• Finns andra språkliga metaforer som kan relatera till en mångfalds-

diskurs, iså fall hur används språket i artikuleringen av dessa?  

• Vilka rådande diskurser skrivs fram i texten? 

• Varför beskrivs de rådande diskurserna på detta sätt? 

• Är diskurserna motstridiga i sitt förhållande till varandra?  

• Förstärker diskursordningen ojämlika maktförhållanden?  

Utifrån dessa frågor kunde jag välja ut delar av texten som var relevanta i re-

lation till syftet och frågeställningen. Fokus för den inledande textanalysen var 

textens egenskaper i form av de modaliteter som uttrycks i texten och även 

transitiva verb. Winter Jørgensen et.al (2000) menar att forskaren på detta sätt 

kan finna stöd för sin tolkning av texten som sådan. Modalitet innebär att syn-

liggöra mottagarens möjlighet till handlande och kan förstås som den grad av 

sanning som reproduceras i en utsaga. Graden av modalitet får konsekvenser 

för språkhandlingen och därmed diskursen på så sätt att de återskapar kunskap 

och sociala relationer. Dessa modaliteter kan uttryckas med hjälp av transitiva 

verb som utgör ett högt sanningsanspråk.  Om vi som exempel påstår att ”den 
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är farlig” istället för ”den anses vara farlig” så införlivar det första påståendet 

en högre grad av sanning än det andra.  

För att konkretisera detta kan vi använda begreppet kultur som exempel. Om 

vi påstår att ”barngruppen består av individer från andra kulturer” så förbinds 

vi till denna mening på ett visst sätt. Om vi istället påstår att ”barngruppen 

består av en mångfald av individer” så förbinds vi till meningen på ett helt 

annat sätt. Med detta menar jag att de sanningsanspråk som utgör innebörden 

av detta begrepp får konsekvenser för hur mångfald rekontextualiseras och 

även för rådande strukturer i texten. 

Winter Jørgensen et.al (2000) menar att undersöka textens transitivitet är ett 

viktigt grammatiskt element som ger uttryck för hur händelser och processer 

förbinds, eller inte, med subjekt och objekt. Denna framställning kan utifrån 

ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv anta ideologiska konsekvenser för dis-

kursen. Som exempel genom att agenter i texten framställs i passiv form eller 

utelämnas helt. Dessa ersätts med ett substantiv där handlingen eller processen 

utesluts helt ur meningen. Detta är ett uttryck för hur normalitet skapas i sam-

manhanget.  

För min analys innebar detta att lokalisera transitiva verb och undersöka dessa 

i ett bredare sammanhang. Jag såg närmare på hur aktörer beskrevs i texten. 

För att konkretisera detta kan jag ta följande exempel: ”Med etnisk tillhörighet 

menas att någon tillhör en grupp personer”. Utifrån ett kritiskt diskursanaly-

tiskt perspektiv kan verbet tillhöra vara transitivt då det redan definierat en 

grupp individer (i detta fall barnen) som tillhörande en förutbestämd grupp av 

människor. Barnen som agenter utelämnas helt ur satsen och framställs därmed 

i passiv form. Handlingen eller processen under vilken författaren kommit 

fram till detta antagande nämns inte heller vilket är ett tecken på hur normalitet 

kan skapas i relation till ett transitivt verb. Dessa utgör en maktposition över 

barnen där etnicitet framställs som något statiskt, som barnen inte får möjlighet 

att välja själva. Med detta som grund finns anledning att ifrågasätta de rådande 

ideologiska konsekvenserna som ordvalet får i sammanhanget.  

Utefter denna analys av textens egenskaper såg jag sedan närmare på hur me-

ningar skapade sitt förhållande till varandra. Detta analysmoment låg till grund 

för en diskussion av de diskurser som är rådande i texten och hur de kan förstås 

i sin relation till varandra. Fairclough (1992) menar att begreppet intertextua-

litet är relevant om studiens syfte är att synliggöra relationer, konventioner och 

strukturer som skapar ordning inom diskursen. Eftersom den diskursiva prak-

tiken inte kan ses som särskild från annan praktik så innebär det intertextuella 

sambandet att texten består av element från andra texter. Utifrån Faircloughs 

definition av intertextualitet förstår jag att texter skapar sin mening och sitt 
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innehåll genom element från andra texter. Winther Jørgensen et.al (2000) me-

nar att en text därför kan ses som en intertextuell kedja. Så är också fallet med 

förskolans likabehandlingsplaner, som av sin natur införlivas genom förord-

ningar av både skollagen och diskrimineringslagen. Detta är texter som varje 

förskola själv producerar varje år, men också är likartade i sin form och struk-

tur. Den intertextuella kedjan blir intressant eftersom förskolan av principskäl 

måste skapa mening i texten utifrån en större och mer omfattande social prak-

tik. Analysen av texternas intertextuella samband relaterades till en diskussion 

om hur diskurserna om mångfald får struktur och mening genom en större mer 

omfattande social praktik. Denna sätter gränser och även möjligheter för hur 

texten kan och borde utformas. 

Nästa steg i analysen var att se närmare på hur meningar och aktörer ställs mot 

varandra i form av diskursiva positioneringar. Det empiriska materialet relate-

rades till mina egna hypoteser om hur detta samband påverkas av förskolornas 

egna tolkningar. Ett avslutande steg var att redogöra för den institutionella 

praktiken så som den framställs i texten. Här var fokus att kritiskt granska de 

maktförhållanden som är rådande i texten och hur de kan påverka andra aktö-

rer. Liksom Fairclough (1992) menar att det intertextuella sambandet även 

skapar specifika subjektpositioneringar och ideologiska positioneringar genom 

sitt förhållande till andra praktiker. De diskurser som är rådande i texten skapar 

det handlingsutrymme som begränsar och möjliggör olika subjekts tillgång till 

handlingsutrymme. Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv är detta intressant 

eftersom dessa subjektpositioneringar riskera att naturaliseras som förgivet-

tagna sanningar.  

För att konkretisera detta i relation till mitt självständiga arbete kan det inter-

textuella sambandet påverka hur olika subjekt tillskrivs handlingsutrymme i 

texten. Vilka intressenter som tillskrivs handling i texten är därför av intresse. 

Dessa kan ligga till grund för ojämlika maktförhållanden och påverka hur 

mångfald rekontextualiseras i texten som sådan. Liksom Winther Jørgensen 

et.al (2000) påpekar är intertextualitet ett nyckelbegrepp för att studera de för-

ändringsprocesser som existerar inom en diskurs. Hur olika diskurser artikule-

ras i texter är av intresse för att kunna studera hur diskurser reproduceras och 

även förändras. Genom att synliggöra hur olika diskurser artikuleras är det 

möjligt att synliggöra diskursens konstruerande roll. På så vis är texten, den 

diskursiva praktiken och samhällets omgivande praktik dialektiskt i sitt förhål-

lande, de påverkar varandra. Därför kan den sociala praktiken sätta gränser och 

strukturer och inom en rådande diskurs.  
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4.3 Reliabilitet och validitet, Reflexion och tillförlitlighet 

Fairclough (2015) menar att vi kan bli medvetna om hur maktförhållanden 

skapas och således omforma strukturer i kommunikationen som påverkar dessa 

maktförhållanden. Begreppet kritisk språkmedvetenhet relaterar till hur en dju-

pare kunskap om språkliga strukturer kan skapa en större språklig medveten-

het. Genom att fokusera på de begrepp och relationer som upprätthålls i texten 

har forskaren ett teoretiskt ansvar gentemot de grupper vilka skrivs fram och 

där möjligheten till motstånd är begränsat. Forskarens aktiva roll ligger i att 

själv vara vaksam så att negativitet inte sprids i texten.  

För min uppsats är kunskapen om begreppet kritisk språkmedvetenhet viktigt. 

Som exempel är det förskolorna som skriver och tolkar likabehandlingsplanen, 

detta gör att en maktposition påverkar hur andra intressenter skrivs fram i tex-

ten, så som barn och vårdnadshavare. En större kunskap om begrepp och relat-

ioner som konstrueras i texten skulle kunna skapa en större kritisk språkmed-

vetenhet och i det långa loppet motverka rådande normer i förskolan istället 

för att rekonstruera dem. Det är därför av allra största vikt att jag själv reflek-

terar över min roll som forskare så att jag inte bidrar till en negativ rekonstrukt-

ion av diskursen.  

Cooper (2019) menar att diskursteorin och det socialkonstruktivistiska per-

spektivet påverkar de vetenskapliga konsekvenserna och även rollen som fors-

kare.  Hur språkliga och sociala handlingar beskrivs som vardagliga företeelser 

är teoriansatsens utgångspunkt och fokus. Diskurser kan inte beskrivas som en 

sanning utan är endast forskarens bild av verkligheten. Forskarens aktiva roll 

blir att kritiskt granska och analysera berättelser om verkligheten och därför 

blir forskaren en del av den diskursiva praktiken. Forskaren kan med detta som 

grund inte ses som en objektiv granskare utan som ett subjekt som tar sin grund 

i diskursens villkor.  

De analyserade likabehandlingsplanerna vilka utgör uppsatsens material kan 

endast förstås utifrån min egen förståelse av teorins grunder och metodologiska 

redskap. Jag hoppas därmed, om det är möjligt, att kunna bidra till en diskuss-

ion kring diskurser om mångfald vilka kan ligga till grund för ett normativt 

tänkande inom förskolans praktik. Det resultat som framkommer är min för-

ståelse och kan därför aldrig utgöra en objektiv sanning. Jag har förståelse för 

att min roll som forskare påverkar studiens utfall i fråga om tillförlitlighet och 

giltighet. Liksom Vetenskapsrådet (2018) menar innebär en reflexiv hållning  

att det resultat som framkommer kan stärka studiens giltighet och kvalitet om 

resultatets utgångspunkter och metodologiska överväganden redovisas öppet 

och tydligt. Liksom Alvehus (2013) menar jag att denna uppsats utgår ifrån en 

abduktiv ansats. Detta innebär att en växling mellan teori och reflektion leder 
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författaren framåt och kan ligga till grund för de slutsatser som utgör studiens 

resultat. Denna uppsats utgår ifrån en beskrivande ansats vilket innebär att till-

förlitligheten kan stärkas genom att lyfta resultat som sedan kopplas till den 

teorin och mina egna slutsatser.  

4.4 Etiska överväganden 

Tanken på att göra en kritisk diskursanalys har följt mig ända sedan jag läst 

förskolors likabehandlingsplaner. Då det är texterna som är i fokus för denna 

behöver jag ta hänsyn till de krav på konfidentialitet som Vetenskapsrådet 

(2018) beskriver. Detta innebär i relation till min studie att likabehandlingspla-

nerna inte kommer vara läsbara för någon annan och jag kommer behandla all 

information med försiktighet. Detta innebär också att jag i användandet av citat 

kommer behöva omformulera vissa ord för att minska risken att förskolorna 

blir identifierbara. Detta kommer att göras i de fall jag använder enskilda citat 

som pekar ut en specifik likabehandlingsplan. Allmänna ord som redovisas 

kommer däremot inte att revideras, dessa ordval finns då i flera analyserade 

likabehandlingsplaner och är återkommande. I dessa fall ser jag inget behov av 

att revidera ordvalen. Då de analyserade förskolorna redovisas med aktuellt 

årtal och finns tillgängliga som offentliga handlingar så är det inte helt omöjligt 

att de går att söka upp. Det är för mig ett etiskt övervägande som kräver ett 

visst ansvar, eftersom vissa citat måste redovisas som en del av resultatet för 

att kunna relatera till uppsatsens syfte. Det är inte förskolornas personliga åsik-

ter som är i fokus utan snarare återkommande strukturer som tillsammans kan 

utläsas som studiens resultat.  

Löfdahl (2014) redogör för konfidentialitetskravet vilket innebär att den in-

formation som representeras i det empiriska materialet måste redovisas på ett 

vetenskapligt vis. Personer och platser bör aldrig kunna kännas igen i den re-

dovisade texten. All data som samlats in skall förstöras så fort man fått godkänt 

på sitt examensarbete. Nyttjandekravet innebär att den data som framkommer 

inte skall kunna nyttjas i något annat sammanhang än till undersökningens 

syfte. I relation till uppsatsens syfte finns ingen nytta i att benämna var de ana-

lyserade likabehandlingsplanerna kommer ifrån. 
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5 RESULTAT 

Syftet med detta självständiga arbete är att kritiskt granska rekontextuali-

seringen av mångfald utifrån några förskolors likabehandlingsplaner och vilka 

konsekvenser det får för förskolans praktik. Frågeställningarna som användes 

i relation till syftet är:  

• Hur artikuleras mångfald i likabehandlingsplanerna? 

• Hur tillskrivs subjekt handlingsutrymme? 

• Vilka maktrelationer synliggörs i texten?  

Jag har utifrån föreliggande analys valt att sammanställa mitt resultat i relation 

till fyra rubriker. Ett inledande avsnitt sammanfattar hur mångfald beskrivs i 

texten med tanke på ordval och begrepp. Nästa avsnitt diskuterar närmare hur 

mångfald beskrivs utifrån diskursiva positioneringar, detta i relation till textens 

intertextuella samband. Detta relateras i ett tredje avsnitt till förskolans praktik. 

Avsnitt fyra redogör för hur mångfald rekontextualiseras utifrån ett maktper-

spektiv, dvs. hur subjekt tillskrivs handlingsutrymme i texten. De fyra avsnit-

ten hänger samman med mina tre forskningsfrågor på så sätt att de maktrelat-

ioner som blir synliga i texten skrivs fram i relation till förskolans praktik. Ut-

ifrån föreliggande analys får det konsekvenser för hur subjekt tillskrivs hand-

lingsutrymme och därmed rekontextualiseringen av mångfaldsbegreppet.  

Under analysprocessen undersöktes begrepp som ansågs ha betydelse för hur 

mångfald beskrivs i likabehandlingsplanerna. Begrepp som analyserats är et-

nicitet, flerspråkighet, kultur, kulturell mångfald och mångfald. Detta har un-

der analysprocessen bidragit till ett övergripande fokus på diskriminerings-

grunden etnicitet och religion eller annan trosuppfattning. I denna resultatre-

dovisning kommer dessa begrepp diskuteras i relation till andra meningar, 

stycken och samband. Detta resultat är en sammanfattning av min analys som 

inkluderar data från alla åtta kritiskt granskade likabehandlingsplaner för för-

skolan. Ett utmärkande drag i alla de analyserade likabehandlingsplanerna är 

att denna plan summerar förskolornas likabehandlingsarbete i praktiken. Pla-

nerna beskriver förskolornas aktiva insatser för att motverka diskriminering 

och kränkande behandling. Styrdokument så som läroplanen, diskriminerings-

lagen och skollagen utgör grunden till förskolornas egen tolkning som skrivs 

fram i likabehandlingsplanerna. Analysen ger exempel på både likheter och 

skillnader och jag har valt att sammanfatta väsentliga delar som anses bidra till 

rekontextualiseringen av mångfald i likabehandlingsplanerna.  
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5.1Mångfald beskrivs som etnicitet och religion 

Diskrimineringsgrunden etnicitet och religion ger exempel på sammanhang 

där rekontextualiseringen av mångfald följer en tydlig struktur i de analyserade 

likabehandlingsplanerna. I flera av de analyserade likabehandlingsplanerna 

skrivs dessa två diskrimineringsgrunder fram som en enda. Så är fallet i Juni-

backens likabehandlingsplan där religion definieras i relation till den etniska 

tillhörigheten. Detta kan konkretiseras genom följande citat:  

 

”Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp personer med 

samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg. Var och en har 

rätt att bestämma sin tillhörighet.” 

 

Denna sats består av modaliteter och transitiva verb som i sammanhanget arti-

kulerar och får konsekvenser för rekontextualiseringen av mångfald. En sum-

mering av begreppet etnicitet relaterar genomgående i alla analyserade likabe-

handlingsplaner till andra begrepp som kultur, tradition, ursprung och i flera 

fall religion. I sammanhanget ställs begreppen gentemot transitiva verb som 

synliggöra, uppmärksamma, tydlig och uppbyggd. Liksom i det beskrivna ex-

emplet ovan riskerar begreppet etnicitet på detta sätt att relateras till barns olik-

heter.   

 

Fairclough (1992) menar att grammatiska ordval kan vara uttryck för en reto-

risk struktur i texten. Utifrån dessa språkliga artikuleringar kan hypoteser dras 

kring vilka diskurser som är rådande och vilken relation de har till varandra. 

Utifrån föreliggande analys och gör sig två diskurser synliga i detta samman-

hang. Den första är en traditionell diskurs som redan definierat barnet utifrån 

sin etniska tillhörighet och den andra är en likabehandlingsdiskurs som menar 

att alla individer har rätt att välja sin tillhörighet på egen hand. Genom den 

höga användningen av modala uttryck och transitiva verb ges exempel på att 

de båda diskurserna står i ett motstridigt förhållande till varandra vilket kan 

vara uttryck för en diskursiv kamp.   

 

De ordval och begrepp som används i sammanhanget och får konsekvenser för 

rekontextualiseringen av mångfald kan även förstås utifrån texternas inter-

textuella samband. Föreskrifter har sin inverkan på likabehandlingsplanerna 

och ligger till grund för förskolornas egen tolkning av begrepp och ordval som 

artikuleras i sammanhanget, detta utgör konsekvenser för diskrimineringsgrun-

den etnicitet och religion. Liksom Fairclough (1992) menar kan detta ses som 

en intertextuell kedja vilken får konsekvenser för konsumerandet av texten. 

Andra texttyper skapar en specifik relation i den nya texten och även en struk-
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turell ordning. Som exempel skriver alla förskolor fram diskrimineringsgrun-

den etnicitet utifrån en likartad definition. Utifrån denna återkommande defi-

nition skriver förskolorna fram egna kommentarer och förklaringar som ger 

betydelse för läsaren utifrån den likabehandlingsplan hen väljer att läsa. Uti-

från föreskrifterna, dvs. likabehandlingsplanernas intertextuella samband, an-

tar arbetet för likabehandling olika grunder först när förskolan skriver fram sin 

egen förståelse. De likheter och strukturer som denna förståelse tar sin grund i 

är intressanta eftersom de ger exempel på att likabehandlingsplanerna är en del 

av en större institutionell diskurs. Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv me-

nar jag att det finns anledning till att se närmare på denna relation.  

 

En genomläsning av likabehandlingsplanerna påvisar en likartad struktur av 

diskrimineringsgrunden etnicitet och religion eller annan trosuppfattning. I en 

av de analyserade likabehandlingsplanerna följs ett referat till ”Handledning 

för likabehandling 2008”. Liknande definition av diskrimineringsgrunderna 

finns även på Diskrimineringsombudsmannens (DO) hemsida, här står citat: 

  

”Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella och etniska ur-

sprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Nationellt ursprung be-

tyder att personer har samma nationstillhörighet, som till exempel finlän-

dare, polacker eller svenskar.”(https://www.do.se/lag-och-ratt/diskri-

mineringslagen/) 

 

Det intertextuella sambandet kan förstås som att det utgör en grund för försko-

lornas egen tolkning i sammanhanget. Det som problematiserar rekontextuali-

seringen av mångfald i sammanhanget är att förskolornas egen tolkning ställs 

gentemot redan förgivettagna definitioner av individer. Följande exempel från 

Rosens likabehandlingsplan påvisar denna struktur. Här tolkar förskolan dis-

krimineringsgrunden etnicitet och religion eller annan trosuppfattning som en 

enda:   

 

”Vid inskolningen av nya barn berättar vi för vårdnadshavarna att vi bru-

kar uppmärksamma svenska högtider, vi frågar då om de har några andra 

högtider eller traditioner som de firar hemma” 

 

I sammanhanget artikuleras mångfald genom diskursiva positioneringar och en 

statusposition där den institutionella diskursen skiljer förskolans praktik ifrån 

hemmets. Barnets erfarenhet ses i sammanhanget som viktigt men endast med 

begränsningen att svenska högtider får prioritet. På detta sätt ställs de diskur-

siva positioneringarna mot varandra och befäster ett ojämlikt maktförhållande. 

Pedagogerna skrivs fram som ledare av denna institutionella diskurs och bär 

https://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/
https://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/
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ansvaret för hur rekontextualiseringen av mångfald ska gå till i praktiken. De 

övriga intressenterna, dvs. barnen och vårdnadshavarna skrivs fram som de 

passiva andra. De diskursiva positioneringarna som anses härröras ur ett inter-

textuellt samband får konsekvenser för tolkningen av mångfald och kommer 

att diskuteras närmare i följande avsnitt.  

 

5.2 Mångfald beskrivs som vi och de andra  

Utifrån föreliggande analys artikuleras genom ordval i texten diskursiva posit-

ioneringar i form av vi och de andra. Alla analyserade likabehandlingsplaner 

tar upp de sju diskrimineringsgrunderna som en beskrivning av förskolans li-

kabehandlingsarbete. I relation till dessa förklaras att alla människor är lika 

mycket värda och skall mötas utifrån sina egna förutsättningar. Hur dessa dis-

krimineringsgrunder skrivs fram är vad som skiljer texten i likabehandlings-

planerna åt. Det är anmärkningsvärt att dessa diskursiva positioneringar endast 

rekontextualiseras i relation till diskrimineringsgrunden etnicitet och religion 

eller annan trosuppfattning. Några av de analyserade likabehandlingsplanerna 

skriver fram dessa diskursiva positioneringar i andra delar av texten då de be-

skriver begrepp som religion, etnicitet och flerspråkighet. Dessa artikuleringar 

i språket möjliggörs genom att styckena antar en hög grad av modaliteter och 

i sammanhanget transitiva verb. Konsekvensen blir att mångfald rekontextua-

liseras genom statiska och varande definitioner som barnet inte är fri att välja 

själv.  

 

Diskursiva positioneringen av de andra skrivs fram genom följande summering 

av ordval i de olika likabehandlingsplanerna: ”sin kultur”, ”icke svensktalande 

barn”, ”andra kulturer”, ”annan etnisk tillhörighet än svensk”, ”annat ur-

sprung”, ”dela med sig av sin kultur”, ”känna sig stolta över sig själva och sin 

etniska tillhörighet”. I relation till den diskursiva positioneringen som de andra 

verkar i sammanhanget en frekvent användning av transitiva verb så som ”till-

höra”, ”synliggöra”, ”uppmärksamma” och ”involvera”. Diskursiva position-

eringar av de andra ställs i sin kontext gentemot ett konstruerat vi. Dessa dis-

kursiva positioneringar skrivs fram genom ordval som ”vi brukar uppmärk-

samma svenska högtider”, ”våra svenska traditioner”, ”svenska högtider”, 

”andra högtider eller traditioner”, ”andra trosuppfattningar” ”annan religiös 

tillhörighet än den kristna”, ”andra seder än vi”, ”vi är tydliga med hur vår 

svenska förskola är uppbyggd och vilket kulturarv vi har i uppdrag att följa”, 

”vi personal för diskussioner kring värderingar och fördomar”. Utifrån ett dis-

kursanalytiskt perspektiv framställs den diskursiva positioneringen vi som ak-

tiv i relation till den passiva konstruktionen de andra. I sammanhanget kan 

detta tyda på ojämlika maktförhållanden i texten. Utifrån denna språkliga arti-
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kulering som är en återkommande struktur i de analyserade likabehandlings-

planerna kan hypoteser dras kring vad detta kan bero på. Liksom Fairclough 

(2015) menar är diskursiva positioneringar i form av vi och de andra ett tecken 

på att en ledande diskurs styr och i sammanhanget skapar en objektifierings-

process. De diskursiva positioneringar som jag sökt till att diskutera i detta 

stycke kan konkretiseras genom följande citat från Junibackens likabehand-

lingsplan:  

 

”Våra svenska traditioner förs vidare på förskolan på så sätt att vi samta-

lar med barnen om våra svenska högtider så som påsk, midsommar och 

jul. Vi är öppna med att alla har rätt att välja sin egen tro.” 

 

Genom följande citat ges exempel på hur den höga användningen av modali-

teter och transitiva verb artikulerar och ger stöd åt en diskursiv kamp. Denna 

får konsekvenser för rekontextualiseringen av mångfald och bidrar till den dis-

kursiva positioneringen av vi och de andra. (Winther Jørgensen et.al, 2000) 

relaterar till Fairclough när de menar att positioner i form av ”vi” och ”andra” 

i texten påvisar en hög diskursiv blandning. Texten antar då formen av en sam-

talsdiskurs där traditionella diskurser utmanas av andra rådande diskurser. Ut-

ifrån föreliggande analys konkurrerar två diskurser om utrymmet eftersom de 

står i ett motstridigt förhållande till varandra. Liksom jag nämnt i föregående 

avsnitt utmanas en institutionell diskurs av en likabehandlings diskurs och tan-

ken om individens fria vilja. Den diskursiva blandningen ger även exempel på 

konsekvensen av texternas intertextuella samband och den intertextuella ked-

jan. Sammantaget bidrar denna diskursiva positionering till en motsägelsefull 

mångfaldsdiskurs som riskerar att producera förgivettagna sanningar. Dessa 

kan endast ifrågasättas om pedagogerna på förskolan förhåller sig kritisk till 

dessa strukturer som beskrivs i likabehandlingsplanerna. Dessa diskursiva po-

sitioneringar får konsekvenser för hur förskolans praktik skrivs fram i texten, 

detta kommer jag att redogöra för i nästa avsnitt.  

 

5.3 Mångfald beskrivs i relation till förskolans praktik 

I texten framgår tydliga exempel där förskolans pedagoger framställs som ak-

tiva i relation till andra intressenter så som barn och vårdnadshavare, dessa 

skrivs fram som passiva och utan handlingsutrymme. Alla analyserade likabe-

handlingsplaner visar på en ambition att skapa en förskola på lika villkor och 

där alla barn ges möjlighet till att söka sin egen identitet. I sammanhanget 

skrivs vardagliga exempel fram där förskolan bestämmer hur mycket andra in-

tressenter skall kunna vara delaktiga vad det gäller omarbetningen, utvärde-
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ringen och planeringen av nästa årsplan. Detta får konsekvenser för hur mång-

fald rekontextualiseras i texten och kan konkretiseras genom följande exempel 

ur Junibackens likabehandlingsplan:  

”Genom ett medvetet val av bland annat de aktiviteter och den litteratur 

vi erbjuder på förskolan visar vi på ett naturligt sätt det positiva med att 

vi har en stor mångfald i dagens samhälle” 

Förskolan gör med antaganden som detta försök till att motverka (i detta fall 

kränkningar pga. religion). I detta specifika fall skrivs inte om i vilka situat-

ioner detta skall göras utan informerar endast om en tanke kring hur förskolan 

kan jobba för att motverka kränkningar av detta slag. Denna typ av åtgärder är 

återkommande i flera analyserade likabehandlingsplaner. Genomgående är att 

man vill ”lyfta” det positiva med mångfaldsbegreppet genom vardagliga ex-

empel. Vid upprepade tillfällen framkommer att mångfald är något som för-

skolan behöver samtala om. Mångfald är ett begrepp som flera förskolor ut-

trycker att pedagogerna behöver mer kunskap om. Konsekvensen blir en enty-

dig definition av begreppet relaterat till etnicitet, eller religion där ingen annan 

än pedagogerna själva ges handlingsutrymme. Vardagliga exempel relaterat 

till förskolans praktik riskerar i och med detta att definiera barn utifrån olik-

heter.  

Stjärnans likabehandlingsplan beskriver mångfaldsarbetet två gånger. Vid det 

första tillfället i relation till ett normkritiskt förhållningssätt. Målet är att ut-

vidga normen så att fler kan inkluderas. I detta sammanhang relateras till alla 

diskrimineringsgrunder:  

”Verksamheten skall visa på den mångfald som finns i dagens samhälle”. 

Den andra gången begreppet förekommer används det i relation till den etniska 

tillhörigheten. Här menar personalen att de ska använda material och litteratur 

och på så sätt ”tala” om mångfald. Begreppet finns inte beskrivet i relation till 

någon annan diskrimineringsgrund, eller någon annan stans i likabehandlings-

planen.  

Blåklintens likabehandlingsplan redogör för begreppet mångfald i relation till 

diskrimineringsgrunden religion eller annan trosuppfattning. Även här lyfts val 

av litteratur som viktigt för att citat: 

”naturligt sätt visa det positiva med att vi har en stor mångfald i vårt 

samhälle”. 

Begreppet mångfald förekommer inte i relation till någon av de andra diskri-

mineringsgrunderna. Den ”naturliga” mångfalden är ett uttryck som är åter-

kommande i flera analyserade likabehandlingsplaner.  
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Flera av de analyserade likabehandlingsplanerna uttrycker en bristande kom-

petens bland pedagogerna vad det gäller mångfaldsarbetet liksom en önskan 

att vilja lära sig mer. Denna bristande kompetens relateras till positiva aktivi-

teter som att använda olika sorters litteratur eller lyfta barnens flerspråkighet 

genom sång och dans. I andra fall handlar det om att sätta upp flaggor och lära 

sig hälsningsfraser från de olika nationaliteterna som finns representerade i 

barngruppen. Det kan också handla om mötet med vårdnadshavare till ”icke 

svenska barn” där pedagogerna behöver ändra sitt bemötande och få dessa 

vårdnadshavare mer deltagande i verksamheten. 

Rosens likabehandlingsplan beskriver det mångkulturella arbetssättet i relation 

till barnens flerspråkighet. Det mångkulturella arbetssättet beskrivs som en 

önskan där förskolan vill jobba mer medvetet i mötet med ”andra kulturer”. En 

ökad kompetens behövs bland pedagogerna. Utbildning i flerspråkighet och 

interkulturellt arbetssätt är prioriterade fortbildningar för pedagogerna. Kun-

skapsbristen bland pedagogerna poängteras. De har utifrån kartläggning upp-

märksammat att de inte har kunskap om begrepp som, citat: 

”interkulturalitet, mångkulturalitet, inkludering, segregation och inter-

aktion.” 

Dessa begrepp menar de behöver förtydligas så att de själva förstår innebörden. 

Tidigare har förskolan tagit hjälp av så kallade modersmålstränare som de har 

”lutat” sig mot. Att likabehandlingsplaner beskriver det mångkulturella arbets-

sättet utifrån tillskrivna olikheter hos individen kan i sammanhanget tolkas 

som problematiskt. Detta eftersom likabehandlingsplanen skriver fram barn 

som delaktiga i en gemenskap vilken utgår ifrån de olikheter som redan till-

skrivits barnet. Utifrån vad jag redan påvisat om den intertextuella kedjan kan 

detta förstås som att förskolorna på egen hand tolkar mångfaldsarbetet efter 

föreskrivna förordningar och begrepp. På så detta sätt begränsas mångfaldsar-

betet och förskolan beskriver istället sin okunskap på området.   

Detta kan i sammanhanget bero på den osäkerhet relaterat till begrepp som 

mångkultur, detta framställs i flera av de analyserade likabehandlingsplanerna, 

som exempel Lugnets likabehandlingsplan. Här redogörs för bristande inform-

ation på fler språk än svenska eftersom förskolan ”har en rik mångkultur”. Ut-

ifrån de resultat som framkommer i analysen lyfts igen att förskolan är mång-

kulturell. Här återkommer osäkerheten kring likabehandlingsarbetet och 

mångkultur. Detta beskrivs genom följande citat:  

”många är osäkra på vad arbetet mot kränkningar och diskrimineringar 

innebär”.  
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Som lösning på vad de själva anser vara ett problem tillsätts en grupp av peda-

goger som skall se till att likabehandlingsarbetet får mer fokus i verksamheten. 

Även i detta sammanhang gör sig en institutionell diskurs tydlig och tillskriver 

förskolan en maktposition i relation till andra intressenter som endast skrivs 

fram i texten i form av passiva exempel. Att se verksamheten på detta sätt kan 

få konsekvenser i form av att barnens egna perspektiv går förlorat.  

5.4 Mångfald beskrivs som ojämlika maktförhållanden  

Winter Jørgensen et.al (2018) menar att ojämlika maktrelationer i texten ut-

trycks genom att vissa intressenter tillskrivs mer handlingsutrymme. Detta kan 

förstås utifrån den sociala praktiken och skapandet av diskursens ideologiska 

effekter. Utifrån föreliggande analys är förskolan den som har makt över hur 

mångfald rekontextualiseras i likabehandlingsplanerna. I föregående avsnitt 

beskrev jag de ojämlika maktförhållandena i och med de diskursiva position-

eringarna som vi och de andra men också i relation till beskrivningen av för-

skolans praktik. Dessa maktrelationer skrivs fram genom att förskolan är den 

som aktivt tillskrivs handling i relation till mångfaldsdiskursen. Flera vardag-

liga exempel beskriver hur förskolan genom sitt aktiva handlande skall kunna 

förankra jämställdhetsarbetet i praktiken. Det är förskolan som skall ”lyfta” 

och ”samtala” om mångfald, detta ses som en viktig aspekt i likabehandlings-

arbetet. På så sätt är förskolan den enda som bidrar med aktiva insatser. Utifrån 

föreliggande analys gör sig två ojämlika maktrelationer tydliga, dessa får kon-

sekvenser för hur mångfald artikuleras som begrepp och tanke. Den första 

maktrelationen är den mellan pedagog och andra intressenter som barnen och 

vårdnadshavare. Den andra maktrelationen är det intertextuella sambandet som 

reproducerar bilden av hur förskolan skall vara utifrån en institutionell diskurs.  

En maktrelation som skrivs fram i de analyserade likabehandlingsplanerna är 

det ojämlika maktförhållande som artikulerar pedagogernas ansvar och aktiva 

handlande. Som jag tidigare nämnt är det pedagogerna på förskolan som för-

väntas leda, lyfta och samtala om mångfald. Den institutionella diskursen sätter 

sin prägel på denna maktrelation och detta får konsekvenser för förhållandet 

mellan pedagog och barn. De ojämlika maktrelationer som skrivs fram genom-

gående i alla analyserade likabehandlingsplaner kan konkretiseras genom föl-

jande exempel från Rosens likabehandlingsplan:  

”Vi hjälper barnen att känna stolthet över sig själva och sin etniska till-

hörighet genom att lyfta barnens modersmål. Vi stödjer utvecklingen av 

barnens flerspråkighet genom att sjunga sånger och lära oss ord på de 

språk som finns representerade i barngruppen. Vi samtalar om olika län-

der som barnen besökt i världen för att på så sätt öka deras kunskap för 

andra kulturer” 
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Genom detta konkreta exempel förankras likabehandlingsarbetet i praktiken 

genom att det är pedagogernas aktiva handlande som är avgörande och där 

barnens egna perspektiv sällan ifrågasätts. På så sätt kan pedagogernas förhåll-

ningssätt spela en avgörande roll för hur barnen uppfattar sig själva och sitt 

sociala sammanhang.  Utifrån föreliggande analys är det pedagogernas aktivi-

teter som får stå i fokus. Pedagogerna på förskolan står för aktiviteter, litteratur 

som barnen också förväntas delta i. Endast ett fåtal exempel skrivs fram på hur 

barn och vårdnadshavare skall kunna delta aktivt som en del av förskolans li-

kabehandlingsarbete. Pedagogerna betonas på detta sätt som ledare för den in-

stitutionella diskursen och barnen tillskrivs endast handlingsutrymme som pas-

siva subjekt i vardagliga exempel från förskolans praktik. Denna ojämlika 

maktrelation bidrar till att pedagogernas förhållningssätt spelar roll för hur 

mångfald rekontextualiseras i relation till förskolans verksamhet.  

En annan maktaspekt som skrivs fram är den mellan förskolan och andra före-

skrifter. Detta ojämlika maktförhållande kan förstås som en konsekvens av tex-

tens intertextuella samband som betonar förskolans institutionella diskurs och 

det ansvar som tillskrivs de olika subjekten. Liksom Fairclough (1992) menar 

påverkas texten av andra förordningar och lagar. Dessa menar jag styr likabe-

handlingsarbetet utifrån vissa premisser som förskolan förväntas att leva upp 

till. Dessa förordningar är till för att ge stöd och föra likabehandlingsarbetet 

framåt men skapar i sammanhanget även en ideologisk makt. Denna makt är 

avgörande för hur förskolan förstås som en del av den sociala praktiken. Jag 

menar med detta att det intertextuella sambandet får konsekvenser för hur barn 

omnämns likabehandlingsplanerna. Även läroplanen för förskolan är på så sätt 

en föreskrift som påvisar den riktning som likabehandlingsarbetet förväntas 

anta och hur mångfald rekontextualiseras i sammanhanget.  

Dessa två ojämlika maktförhållanden som skrivs fram i de analyserade likabe-

handlingsplanerna får konsekvenser för förskolans praktik. Eftersom det är pe-

dagogerna som bestämmer hur mycket andra intressenter som barn och vård-

nadshavare skall kunna delta är det också förskolans kunskaper som rekontex-

tualiserar mångfaldsbegreppet i likabehandlingsplanerna. Den kunskap som 

förskolan innehar bygger på ett intertextuellt samband där förskolan tar stöd i 

andra föreskrifter. Detta påverkar hur mångfald förstås och relateras till inom 

förskolans praktik. Det pedagogiska förhållningssättet är avgörande för hur 

mångfaldsarbetet förankras i verksamheten, därför anser jag det anmärknings-

värt att flera likabehandlingsplaner uttrycker sin okunskap och brist kring de 

begrepp som också är avgörande för hur mångfald rekontextualiseras i likabe-

handlingsplanerna.   
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6 DISKUSSION 

Här nedan avser jag att redogöra för en resultatdiskussion som jag kommit 

fram till utifrån min analys. Efter resultatdiskussionen följer en metoddiskuss-

ion kring de begränsningar, problem och även möjligheter jag stött på vad det 

gäller den kritiska diskursanalysen som metod. Kapitlet avlutas med ett vidare 

teoretiskt perspektiv och här diskuteras även förslag till vidare forskning inom 

ämnet.  

6.1 Resultatdiskussion 

Utifrån en kritisk analys och den tolkning jag har Fairclough (1992; 2015) och 

med stöd av Winter Jørgensen et.al (2018) är det framförallt tre fenomen som 

får konsekvenser för hur mångfald rekontextualiseras i de analyserade likabe-

handlingsplanerna. Dessa kommer att diskuteras närmare i detta avsnitt.  

Det första fenomenet som är utmärkande är begreppen etnicitet och religion. 

Begreppen problematiserar mångfaldskontexten på så sätt att de med hjälp av 

hög användning av modaliteter och transitiva verb definierar barn utifrån olik-

heter och en entydig kulturell kontext. Detta diskursiva tänkande utmanas av 

en likabehandlingstanke om individens rätt att bestämma sin egen identitet. I 

flera av de analyserade likabehandlingsplanerna ses diskrimineringsgrunden 

etnicitet och religion eller annan trosuppfattning som en enda. Förskolornas 

egen tolkning av dessa diskrimineringsgrunder speglar en diskursiv kamp som 

kan förstås utifrån texternas intertextuella samband och den intertextuella ked-

jan. En av de analyserade likabehandlingsplanerna använder ordet ras vid de-

finierandet av diskrimineringsgrunden etnicitet vilket är anmärkningsvärt och 

ger exempel på varför detta intertextuella sambandet är problematiskt. Liksom 

Lunneblad (2018) menar jag att risken är att barn tillåts definieras utifrån olik-

heter vilket reproducerar normativa och biologiska olikheter.   

Det andra fenomenet som är utmärkande och får konsekvenser för hur mång-

fald rekontextualiseras är de diskursiva positioneringar av vi och de andra. Lik-

som Lunneblad (2018) menar att dessa positioneringar får konsekvenser för 

mångfaldskontexten på så sätt att det görs till det gemensamma. Traditioner 

som jul och påsk ses som självklara och riskerar att begränsa barns identiteter 

inte utifrån barngruppen som sådan utan snarare från en samhällsgemenskap. 

En tolkning som utgår från önskan att skapa en gemenskap som istället riskerar 

att skapa en kontext som möjliggör positioneringen av vi och de andra. Det jag 

kan utläsa ifrån föreliggande analys och även tidigare forskning som jag be-

skrivit är att denna positionering som vi och de andra inte är helt ovanlig vad 
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det gäller rekontextualiseringen av mångfald. Svaleryd och Hjertson (2018) 

menar att ordval som ”de andra” kan utgöra tecken på att en redan fastställd 

norm reproduceras. För att skapa en medvetenhet kring hur normalitet skapas 

inom förskolan bör vi ifrågasätta vad vi menar med ordval som ”den andra 

kulturen”. I relation till min studie artikuleras denna diskursiva positionering 

endast i relation till diskrimineringsgrunderna etnicitet och religion eller annan 

trosuppfattning, men inte i relation till övriga diskrimineringsgrunder. Vidare 

menar Svaleryd och Hjertson (2018) att om rådande strukturer likt denna får 

existera utan att ifrågasättas så får det konsekvenser för verksamheten som så-

dan. Lunneblad (2018) menar att det finns anledning till att se upp med ordval 

som pekar ut vissa grupper i samhället och där ”vi” ställs mot konstruktionen 

av ”de andra”. Om normkritiken skall kunna få fart i förskolans likabehand-

lingsarbete kräver det att pedagoger vågar utmana denna reproducering av ste-

reotypa föreställningar och normalitetens gränser. 

De två fenomen som skrivs ovan kan förstås som en konsekvens av en diskur-

siv kamp som tar sin utgångspunkt i två motstridiga diskurser. En traditionell 

förskolediskurs dominerar och ställs i sammanhanget gentemot en likabehand-

lingstanke och individens fria vilja. Detta samband behöver inte vara specifikt 

för förskolans likabehandlingsplaner utan kan vara ett uttryck för en större 

social praktik. Lunneblad (2018) menar att detta kan härröras till en större sam-

hällelig debatt där två motstridiga normsystem ställs i relation till begrepp som 

mångkultur. Bakgrunden till detta diskursiva tänkande är att minoriteters 

språkliga bakgrund inte fick erkännas i samhället. Detta ställs gentemot viljan 

att lyfta mångfalden i samhället. Det faktum att Sverige aldrig varit ett homo-

gent land och att minoriteter alltid levt här framkommer sällan som en del av 

debatten.  

I relation till den del av resultatredovisningen som beskriver förskolans praktik 

förekommer vi upprepade tillfällen och i flera av de analyserade likabehand-

lingsplanerna ordvalet ”den naturliga mångfalden”. Lunneblad (2018) menar 

att när ordvalet naturligt förekommer kan det få konsekvenser för hur mång-

faldsarbetet förstås bland pedagoger som är verksamma inom förskolan. Ord-

valet riskerar att få konsekvenser i form av ideologiska effekter. Detta eftersom 

något som är naturligt även uppfattas som att allt är i sin ordning, som en rå-

dande struktur. Ordvalet kan utifrån föreliggande analys relateras till den dis-

kursiva kamp som skrivs fram i texten. Det kan förstås som en förhandling 

kring hur och vad som skall integreras i förskolans likabehandllingsarbete. 

Som exempel beskrivs pedagogerna fram som de som ska påvisa det positiva 

med samhällets naturliga mångfald. Det finns en risk att språket på detta sätt 

producerar ojämlika maktförhållanden och strukturer vilket begränsar mång-

faldsarbetet i förskolan praktik.  
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Det tredje fenomenet som är utmärkande utifrån föreliggande analys är de 

ojämlika maktförhållanden vilka rekontextualiseras i texten där förskolan 

skrivs fram som ett aktivt subjekt. Övriga intressenter som barn och vårdnads-

havare skrivs fram i texten som passiva subjekt. Detta kan förstås genom att 

texternas strukturella ordning passiverar handlingsutrymmet i relation till 

andra intressenter. Pedagogerna är de som tillskrivs ett aktivt handlande och 

som har förmågan att påverka vilken riktning likabehandlingsarbetet skall 

kunna anta. Liksom Lunneblad (2018) antyder kan det monokulturella synsät-

tet sätta sin prägling på förskolors strukturella tänkande. Liksom framkommer 

i min analys beskrivs en osäkerhet kring vad ett interkulturellt förhållningssätt 

egentligen innebär för verksamheten. I flera av de analyserade likabehand-

lingsplanerna framkommer en bristdiskurs bland förskolorna i relation till be-

grepp som interkulturalitet, mångkulturalitet, inkludering, segregation och in-

teraktion. En möjlig förklaring till denna bristdiskurs skulle kunna vara det 

diskursiva tänkande som riskerar att återge normativa strukturer och får kon-

sekvenser för hur mångfald rekontextualiseras i texten. 

6.2 Metoddiskussion 

I relation till uppsatsens syfte har jag i mitt analysarbete utgått ifrån ett antal 

frågor som legat till grund för min textanalys. Resultatet sammanställdes i fyra 

delar. Det kan ses som problematiskt att jag själv fått avgöra vad jag menar 

med rekontextualiseringen av mångfald i de analyserade likabehandlingspla-

nerna. Jag har på egen hand valt delar i de olika likabehandlingsplanerna som 

jag ansett väsentliga. Dessa utvalda delar har utgjort diskussioner och hypote-

ser relaterade till uppsatsens syfte. Den analys som gjordes är min egen förstå-

else om hur mångfald rekontextualiseras i likabehandlingsplanerna. Därför kan 

jag inte uttala mig om ett vidare samhällsperspektiv eller ett större ideologiskt 

perspektiv, vilket hade vart intressant. För detta ändamål är inte den kritiska 

diskursanalysen tillräcklig utan stöd från andra teoretiska perspektiv. När det 

valda metodvalet blev en kritisk diskursanalys hade jag först tänkt att tillföra 

andra perspektiv så som intersektionellt eller queer för att ge studien en bredare 

teoretisk utgångspunkt. Jag valde dock att lägga fokus på de maktrelationer 

som beskrivs i likabehandlingsplanerna därför kan avgränsningen mot att end-

ast använda en kritisk diskursanalys ses som bra i relation till uppsatsens syfte. 

Liksom jag beskrivit i uppsatsens teorikapitel är det omöjligt att ställa sig helt 

neutral när den kritiska diskursanalysen används som både teori och metod. 

Den kritiska diskursanalysen har ändå vart ett bra redskap att använda för att 

kunna beskriva maktrelationer som vart avgörande för hur mångfald rekontex-

tualiserats. Det resultat som framkom har också kunnat jämföras med utgångs-
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punkt i tidigare forskning. Sammanfattningsvis anser jag att den kritiska dis-

kursanalysen är en bra metod om studien skall kunna fokusera på strukturer i 

texten vilka reproduceras och bidrar till att skapa orättvisa.  

6.3 Slutsatser 

Det resultat som framkommit i detta självständiga arbete är inte alltid grundade 

i förskolans egna avsikter. Liksom jag redan beskrivit finns viljan att ”lyfta” 

mångfalden i de analyserade likabehandlingsplanerna. Lunneblad (2018) me-

nar att det inte går att skylla på styrdokument som ligger till grund för försko-

lans likabehandlingsarbete. Vad som görs gemensamt får ofta dominans som 

en rådande struktur vilken riskerar att uppfattas som naturlig eller normal. Jag 

menar med detta att likvärdiga möjligheter inom förskolans praktik kan bli 

verkliga först när de strukturer och normer som är rådande kritiskt kan ifråga-

sättas. Hur mångfald rekontextualiseras ger en antydan om vikten av normkri-

tik i verksamheten. Att förskolorna vid upprepade tillfällen uttrycker det pro-

blematiskt att definiera begrepp som mångfald och beskriver sig själva som 

okunniga är ett tecken på att mer kunskap behövs om de strukturer som produ-

cerar mångfald som begrepp och tanke. Liksom Olausson (2013) menar jag att 

barnen borde tillskrivas mer handlingsutrymme och inte endast förekomma 

som passiva subjekt.  

I denna avslutande del av mitt självständiga arbete vill jag beskriva varför jag 

valt att göra denna analys samt vilket bidrag jag anser att den har för profess-

ionen och även förskolans praktik. Tanken var från början att fördjupa mång-

faldsdiskussionen och dess relevans för förskolans praktik.  Detta mynnade ut 

i en kritisk diskursanalys av förskolors likabehandlingsplaner. Genom att öka 

kunskapen om hur mångfald rekontextualiseras inom förskolans kan vi enligt 

min mening skapa en pedagogisk verksamhet som kan ställa sig kritisk till rå-

dande normer och istället fokusera på varje enskilt barn. Enligt skolverket 

(2018) framkommer att förhållningssättet hos de som är verksamma inom för-

skolan spelar en avgörande roll. Hur pedagoger agerar och talar inverkar på 

barns respekt och förståelse för vilka skyldigheter respektive rättigheter som 

finns i ett demokratiskt samhälle. Alla som är verksamma inom förskolan är 

viktiga förebilder för barnet. Med detta som grund anser jag att förskolan både 

bär på makt att reproducera strukturer men att den också bär på makten att 

påverka och förändra dessa. Min förhoppning är att kunna bidra med en kritisk 

diskussion kring de normer och värderingar som riskerar att förstärka sociala 

maktrelationer och även påverka det pedagogiska förhållningssättet. Jag menar 

att en förskola som inte tar detta på allvar riskerar att definiera barn som olika, 

vilket sätter käppar i hjulet för en jämställd förskola.  
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Denna uppsats beskrivande karaktär skulle kunna utvecklas i relation till per-

sonliga upplevelser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vidare studier på om-

rådet skulle kunna studera hur mångfald rekontextualiseras i den praktiska 

verksamheten med stöd av andra undersökningsmetoder som observationer el-

ler intervjuer. Det empiriska materialet från denna sorts undersökningar skulle 

kunna påvisa hur mångfaldsarbetet rekontextualiseras utifrån personliga upp-

fattningar. Eftersom det pedagogiska förhållningssättet utifrån tidigare forsk-

ning men även från föreliggande analys kan ha en betydande roll kan det vara 

intressant att få veta hur tolkningar kring mångfald möjliggörs utifrån ett per-

sonligt plan. Det kan vara av intresse att på ett djupare plan studera hur barn 

möjliggörs deltagande relaterat till ämnet och i förskolans praktik. Hur peda-

goger och även barn uppfattar ord som etnicitet eller religion kan frambringa 

empiriskt material för att kunna diskutera hur mångfaldsarbetet förankras i 

praktiken.  
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