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SAMMANFATTNING 

Diskriminering och kränkande behandlingar påverkar hälsan hos de individer som utsätts. 
Då hälsa är en mänsklig rättighet och alla individer har rätt till att uppnå en så god hälsa som 
möjligt är arbetet mot detta viktigt. Skolan är den verksamhet där barn och unga spenderar 
en stor del av sin tid och personal på skolorna har en viktig roll i arbetet med allas lika värde. 
Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur personalen på grundskolor upplever 
arbetet med likabehandling, inkluderat normer, värderingar och kränkande behandlingar.   

Detta blev en kvalitativ studie där författaren undersökte hur personal på grundskolor 
arbetar med likabehandling. Sex personer som arbetar på grundskolor intervjuades angående 
likabehandling, arbetet med kränkande behandling, normer och värderingar och 
likabehandlingsplaner. Resultatet relaterades till normkritik, Maslows behovstrappa och 
intersektionalitet för att kunna belysa hur personalen genom normkritik kan påverka de 
stereotypa föreställningarna som finns. Maslows behovstrappa användes för att kunna 
förutsäga vissa beteenden som kan förklara varför kränkande behandlingar uppstår och med 
hjälp av intersektionalitet påvisas hur ifrågasättandet av normer tydliggör maktförhållanden 
och strukturer som är uteslutande.  

Slutsatsen blev att personalen upplever att normer och värderingar påverkar i vilken grad 
kränkande behandlingar uppstår. Att likabehandling är viktigt för att elever ska känna 
delaktighet vilket skapar en trygghet och att arbetet med likabehandling behöver fortsätta 
och bör inkluderas mer i skolor för att diskriminering och kränkande behandlingar ska 
minska. 

Nyckelord: Intersektionalitet. Kränkande behandling. Kvalitativ metod. Likabehandling. 
Maslows behovstrappa. Normkritik.   



ABSTRACT  

Discrimination and offensive treatment has a negative impact on the wellbeing of people how 
is exposed to it. Since health is a human right and all individuals have the right to achieve a 
health as good as possible the work towards this is important. The school is a place where the 
children and youths spend much of their time and the personal at the school has an 
important role in the work with everybody’s equal value. The purpose of this study is to gain 
an understanding of how the staff is experiencing the work with equal treatment in schools 
including norms, values and offensive treatment. 

This is a qualitative study where the author studied how staff at primary schools work with 
equal treatment. Six people who work in primary school were interviewed regarding the 
equal treatment, the work with offensive behaviour, norms and values, and equal treatment 
plans. The result was related to norm criticisms, Maslow’s hierarchy of needs, and 
intersectionality in order to illustrate how the staff through norm criticisms can affect the 
stereotypical notions that exist. Maslow’s hierarchy of needs was used to predict certain 
behaviours that might explain way abusive treatment occurs and by using intersectionality to 
illustrate how the questioning of norms clarify the power between relations and structures 
that are exclusively.  

The conclusion of the study was that the staff fells that the norms and values influence in how 
offensive treatment occurs. That equality treatment is important for the students to feel 
involved and to creating a secure environment and that the work with equal treatment needs 
to be continued and should be included more in schools to prevent discrimination and 
offensive treatment.  

Keywords: Equal treatment. Offensive treatment. Norm criticism. Intersectionality. Maslow’s 
hierarchy of needs. Qualitative method. 
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1 INTRODUKTION 

Hälsan i Sverige är idag relativt bra jämfört med många andra länder i världen. Ändå är det 
stor skillnad i hälsans fördelning bland befolkningen (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2005). 
De grupper som rapporterar en sämre upplevd hälsa är de grupper som ofta har en eller flera 
kopplingar till diskrimineringsgrunderna. Denna studie gjordes då ett intresse för hur detta 
kan förebyggas väcktes. 

Hälsa ska ses som en mänsklig rättighet och rätten till att uppnå en så god hälsa som möjligt 
är en av de mänskliga rättigheterna som fastställts av Förenta Nationen (Mänskliga 
rättigheter, uå). Ohälsa och diskriminering och kränkande behandlingar hänger ihop på flera 
sätt och enligt slutrapporten från FHI (2006) så påverkar diskriminering och 
särbehandlingar människors förutsättningar att uppnå en god hälsa på lika villkor. Två 
områden som är centrala för de mänskliga rättigheterna är rätten till likabehandling och 
rätten till bästa uppnåeliga hälsa. De grupper som har sämst hälsa är de grupper som i hög 
grad rapporterar att de utsätts för diskriminering och kränkande behandlingar. 

I denna studie ställer sig författaren frågan om diskriminering och kränkande behandlingar 
kan förebyggas redan i skolan för att barn och unga ska kunna växa upp till ett tryggare 
samhälle. Hälsa skapas där vi befinner oss och en trygg miljö är viktigt för att barn ska 
utvecklas och få en god hälsa. 

2 BAKGRUND 

Studier kring hälsa och sambanden mellan ohälsa och diskriminering och kränkande 
behandlingar visar att utsatta grupper får sämre levnadsförhållanden som orsakar 
socioekonomiska skillnader och ett lägre deltagande i samhället vilket ger en negativ effekt på 
hälsan (Mays & Cochran, 2001). Denna studie visar även på att upprepade former av 
diskriminering och utsatthet leder till både akut och kronisk stress vilket i sin tur kan leda till 
fysiska problem som hjärt- och kärlsjukdomar. Även livsstilsfaktorer som alkohol- och 
tobaksanvändning tenderar att öka bland de grupper som rapporterar att de utsätts för 
särbehandlingar (FHI,2006).  

Enligt socialstyrelsens Folkhälsorapport (2009) så påverkar diskriminering livsvillkoren 
negativt. Diskriminering på arbetsmarknaden leder till lägre inkomst och arbetslöshet. 
Diskriminering på bostadsmarknaden leder till koncentrering till bostadsområden med 
sämre status och segregering. Det rapporteras om diskriminering inom institutioner som är 
viktiga för hälsan som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården. Så 
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länge detta förekommer kommer hälsoklyftorna inte att minska och en jämlik hälsa i Sverige 
kommer inte att uppnås.  

2.1 Diskriminering och kränkande behandling 
Diskriminering kan enligt Diskrimineringsombudsmannen [DO] (2015) beskrivas som en rad 
händelser eller en kedja av händelser som för personen eller gruppen upplevs som 
kränkande, rasistiska, orättvisa, missgynnande eller liknande. Däremot så finns det 
skillnader i den juridiska definitionen av diskriminering och den självupplevda känslan av att 
bli diskriminerad (DO, 2015). 

Diskriminering kan definieras som att en person eller en grupp individer missgynnas eller 
kränks på grund av orsaker som kan vara medfödda eller valda. Innebörden av att bli 
diskriminerad är att det medför negativa effekter för den som bli utsatt (Diskriminering, 
2016, 30 november). 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) innefattar sju olika diskrimineringsgrunder och för att 
det enligt lag ska definieras som diskriminering så måste någon eller några av följande vara 
kopplat till missgynnandet: 

• Kön 

• Könsöverskridande identitet eller uttryck 

• Etnisk tillhörighet 

• Religion eller annan trosuppfattning 

• Funktionsnedsättning 

• Sexuell läggning 

• Ålder 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) förbjuder även sex olika former av diskriminering som 
måste ha en koppling till någon av de tidigare beskrivna diskrimineringsgrunderna. Dessa 
former är: 

• Indirekt diskriminering som innebär att det finns en regel eller norm som verkar 
neutral men som kan verka missgynnande för personer som faller in under någon av 
diskrimineringsgrunderna.  

• Direkt diskriminering innebär att någon behandlas sämre eller annorlunda på ett sett 
som missgynnar personer i en jämförbar situation. För att det enligt lagen ska räknas 
som direkt diskriminering så måste det finnas ett samband mellan missgynnandet och 
diskrimineringsgrunden.  

• Bristande tillgänglighet innebär att personer med funktionsnedsättning missgynnas. 
Detta kan ske genom att exempelvis en verksamhet inte vidtar skäliga 
tillgänglighetsåtgärder som skulle medföra att personen hamnade i en jämförbar 
situation som en person utan funktionsnedsättning.  
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• Trakasserier och sexuella trakasserier innebär att någons värdighet kränks. Det kan 
vara uttryck för att förlöjliga personen, nedvärdera eller generalisera.  

• Instruktioner att diskriminera innebär att någon i en beroendeställning ger order om 
att diskriminera någon annan.  

 

Kränkande behandling kan definieras som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. 
Detta kan vara genom nedsättande ord, ryktesspridning förlöjligande eller fysisk handling. 
Kränkande behandling kan vara en enstaka händelse eller systematiskt återkommande. 
Skolan är ansvarig för att ett förebyggande arbete mot kränkande behandlingar bedrivs samt 
att utreda och åtgärda vid händelser av kränkande behandlingar (Skolinspektionen, 2015). 

2.2  Normer och värderingar 
Normer kan beskrivas som oskrivna regler som fungerar som kontrollmekanismer i 
samhället. Normer bygger på värderingar och märks ofta inte av förrän någon bryter mot 
dem (social norm, 2017, 21 februari).  Normer kan både vara bra och dåliga. Bra normer 
hjälper till att hålla ordning i samhället medan dåliga normer kan leda till förtryck och en 
ojämn maktfördelning. Normer och värderingar synliggör det som är annorlunda. Rasism 
och homofobi grundar sig i normer och värderingar och genom att inte ifrågasätta dessa 
normer så accepteras dessa förtryckande strukturer.  

Det finns även strukturer i samhället som hjälper till att upprätthålla normer som påverkar 
olika grupper negativt (DO, 2012). Dessa strukturer beror ofta på omedvetna handlingar hos 
personer vilket främst påverkar de personer och grupper som sticker ut från normerna. 
Anledningen till dessa omedvetna handlingar beror ofta på invanda normer och värderingar. 
Strukturer som särbehandlar grupper kan få negativa konsekvenser till exempel inom 
sjukvården. Hammarström, Haukenes, Wiklund, Lehti, Wiklund, Evengård och Snålnacke 
(2014) visar i sin rapport att kvinnor inte får tillgång till samma smärtrehabilitering som 
män. Författarna menar att detta kan bero på en generalisering av kvinnor med 
smärtproblematik. Dessa normer och värderingar som åsidosätter kvinnor beror enligt 
Hammarström mfl (2014) på stereotypa föreställningar och behöver ifrågasättas.   

Rooth (2009) visar även i sin studie på ett likande fenomen i arbetslivet. Studien visar att 
personer med ickesvenska namn per automatik valdes bort i urvalet till jobbintervjuer, detta 
var något som senare visade sig bero på en omedveten handling hos arbetsgivarna. 
Arbetsgivarna hade en negativ förutfattad mening om hur dessa personer skulle vara och 
därför valdes de bort.   

2.3 Likabehandling  
Regeringen (U2009/2848/S) har tagit beslut att:  
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”Den svenska skolan ska, med demokrati och mänskliga rättigheter som utgångspunkt, ge alla 
elever en förståelse för vårt samhälles grundläggande värden och för vad allas lika värde 
innebär i praktiken.”  

En del av skolans värdegrundsarbete är att alla barn och elever ska behandlas utifrån deras 
förutsättningar så att alla elever får samma möjligheter och rättigheter. Detta innebär i 
praktiken inte att alla ska behandlas lika utan det innebär att alla ska behandlas utifrån deras 
förutsättningar. Det kan handla om stöd på lektionerna eller hjälpmedel (Skolverket, 2016). 
Arbetet med likabehandling handlar om att oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, 
funktionshinder eller sexuell läggning så ska alla elever ha samma möjligheter att uppnå sin 
fulla potential. Skolverket (2016) beskriver att: 

 ”Det främjande arbetet syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde och ska 
bidra till en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas.”  

Skollagen (2010:800) och samtliga läroplaner uttrycker tydligt att: 

 ”Förskolan och skolan har ett uppdrag att motverka traditionella könsmönster och att alla 
som arbetar i förskolan och skolan ska ge möjlighet för alla barn och elever att pröva och 
utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån kön. Jämställdhet, som 
grundläggande demokratiskt värde, ska både gestaltas och förmedlas.” 

Likabehandlingsplan ska fungera som ett stöd till verksamheter i likabehandlingsarbetet och 
den ska innehålla strategier för att förebygga och åtgärda diskriminering och kränkande 
behandlingar (Skolverket, 2016). Den ska syfta till att systematiskt kvalitetssäkra arbetet. 
Planen ska innehålla mål med det förebyggande, främjande och åtgärdande arbetet baserat 
på kartläggningar inom verksamheten. Likabehandlingsplanen ska ständigt utvärderas 
årligen och uppdateras av verksamheten. 

2.4 Teoretiskt perspektiv  

2.4.1 Intersektionalitet och normkritik 

I denna undersökning har ett intersektionellt perspektiv använts. Intersektionalitet kommer 
från genusvetenskapen och betyder korsning eller skärningspunkt. Ett intersektionelt 
perspektiv handlar om att belysa hur maktstrukturer och olika kategorier som kön, 
sexualitet, klass och etnicitet korsas och påverkar varandra. Enligt Mattson (2010) kan en 
intersektionell analys handla om att göra en komplex och dynamisk analys av 
maktstrukturer.  Genom att använda sig av dessa kategorier för att förstå och för att kritiskt 
reflektera över maktrelationer kan medvetenheten om hur vi bibehåller de strukturer i 
samhället som leder till förtryck och diskriminering ökas. Mattson (2010) menar även att 
genom att öka medvetenheten om detta kan reproduceringen av diskriminerande strukturer 
och maktförhållanden undvikas. Då intersektionalitet är komplext så är många kritiska till att 
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använda det som teori (Hankivsky, 2012). Det är mer vanligt att det används som ett 
analytiskt verktyg för att kunna belysa skillnader mellan individer och grupper utifrån flera 
perspektiv (Mattson, 2010). 

I diskussionen har intersektionalitet använts som ett analytiskt verktyg då maktstrukturer 
och över- och underordnade grupper kan förklaras med hjälpt av intersektionalitet. Bauer 
(2014) menar att med intersektionalitet så begränsas inte tolkningen av individers och 
gruppers hälsa till en kategori, som till exempel kön eller etnicitet, vilket forskningen 
tenderar till att göra. Flera kategorier bör tas med i relation till varandra och hälsan hos 
befolkningen bör studeras utifrån flera aspekter som till exempel kön i relation till sexualitet 
och etnicitet.  

Att endast se till en faktor (diskrimineringsgrund, som tidigare beskrivits i inledningen) till 
exempel kön, kan leda till att andra faktorer glöms bort, som en persons könstillhörighet eller 
en persons funktionshinder. När detta sedan sätts i sitt samband kan det bli missvisande och 
till exempel kan en kvinna endast ses som en kvinna och inte som en individ med en annan 
könstillhörighet. När detta ska sättas i relation till diskriminerande strukturer i ett samhälle 
så kan det leda till ett tankesätt om ”vi” och ”de andra”, då faktorn att en kvinna är ”normalt” 
medan en individ som borde ses som en kvinna men inte tillhör den kategorin anses som 
”onormalt”.  

Att arbeta med ett normkritiskt förhållningssätt är en del av det intersektionella perspektivet 
och innebär att man utmanar gränsdragningar och kategorier för att motverka stereotypa 
föreställningar om människor. Genom att utmana kategoriseringen i samhället så tar vi bort 
tanken om att det finns ett ”vi” (de vanliga) och ett ”de andra” (de ovanliga). Genom att 
kritiskt granska och reflektera över hur maktförhållanden och strukturer i samhället leder till 
förtryck och diskriminering kan det leda till en ökad medvetenhet om detta menar Mattson 
(2010). Då dessa strukturer inte alltid är tydliga och inte heller något som människor tänker 
på i vardagen så bidrar detta till att dessa accepteras och förtryck och diskriminering får 
fortlöpa. Mattson (2010) menar även att många är ovilliga till att se att de är en del av detta 
och att de själva är med och bidrar till att det får fortsätta. Många har en bild av att 
diskriminering är kopplat till drastiska handlingar som till exempel tydlig rasism och 
hatbrott mot homosexuella. Diskriminering kommer finnas i samhället så länge individer 
inte tar ansvar för sina handlingar och bortförklarar det som synliggör det som är 
diskriminering som överdrivna handlingar (Mattson, 2010).  

 

2.4.2 Maslows behovstrappa 

Maslows motivationsteori (Maslow, 1943) är en förklaringsmodell av Abraham Maslow 
(1908-1970) som går ut på att de mänskliga behoven är ordnade i en hierarkisk ordning och 
är ofta illustrerad som en trappa eller en pyramid (se bild 1). Enligt modellen behöver de 
grundläggande behoven en människa har tillfredsställas i en viss ordning och de behov längst 
ner i trappan behöver tillfredsställas innan individen kan klättra upp i trappan. Modellen 
består av fem kategorier och längst mer i trappan är de fysiologiska behoven följt av behov av 
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trygghet, gemenskap, självkänsla och självförverkligande. De fysiologiska behoven är de 
grundläggande behov människan har som mat, vatten och syre. När dessa är tillfredställande 
kan individen fokusera på behovet av trygghet som en stabil vardag, inte känna rädsla eller 
oro och enklare rutiner. Steg tre i trappan är behovet av gemenskap som individen kan 
fokusera på när en känsla av trygghet finns. I denna nivå söker individen kontakt med andra 
individer då människan av sin natur är en social varelse och behoven av tillhörighet och 
självhävdelse ingår i denna nivå. I den fjärde nivån finns behovet av självuppskattning. Dessa 
behov kan handla om uppskattning från andra, makt, självförtroende och kompetens. I den 
sista nivån finns behovet av självförverkligande. Detta behov kan uppfyllas först när alla de 
andra nivåerna är tillfredsställda och förändras ständigt av individens drivkraft, nyfikenhet 
och strävan efter aktivitet (Maslow, 1943). 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: illustration av Maslows behovstrappa.  

Enligt Kostenius och Lindqvist (2006) kan ett beteende förutses om orsaken till beteendet 
blir synligt. Behovstrappan är en förenklad förklaring av individens prioriteringar av behov 
men med denna modell kan en förklaring till vissa beteenden förklaras i relation till vart en 
individ befinner sig på behovstrappan.  

Maslows behovstrappa beskriver att en individs behov behöver uppfyllas i en viss ordning för 
att individer ska kunna uppfylla de behov som finns högre upp i hierarkin. Som steg två visar 
så behöver behovet av trygghet uppfyllas tidigt i modellen. För att detta behov ska uppfyllas 
krävs socialt stöd som en del i tryggheten. Enligt Andersson (2009) kan den sociala miljön 
både skapa konflikter och stress men den är en stor del i individers utveckling och hälsa.   

2.5 Problemformulering 
Då hälsoklyftorna i Sverige tenderar att öka och främst bland grupper som ofta har en 
koppling till en eller flera diskrimineringsgrunder är det av vikt att stereotypa uppfattningar 
förebyggs. Det är viktigt att ta reda på vad det är som gör att diskriminering och kränkande 
behandlingar uppstår för att alla i Sverige ska uppnå en så god hälsa som möjligt då 

Självförverkligande 

Självkänsla 

Gemenskap 

Fysiologi 

Trygghet 
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diskriminering påverkar hälsan negativt. Ett sätt att få reda på varför detta uppstår borde 
kunna vara genom att få en större förståelse för hur grundskolepersonal ser på arbetet med 
likabehandling. Då kan en uppfattning skapas om vilka förbättringsmöjligheter som finns 
med det främjande arbetet. På så sätt borde diskriminering och kränkande behandlingar 
kunna förebyggas.  

3 SYFTE  

Syftet med denna studie är att utveckla en förståelse för hur personal på grundskolor 
upplever arbetet med likabehandling inkluderat normer, värderingar och kränkande 
behandlingar.   

4 METOD 

4.1 Metodval 

Till denna studie har en kvalitativ metod valts som enligt Bryman (2011) innebär att 
forskaren har ett induktivt angreppssätt gällande förhållandet mellan teori och forskning. 
Enligt Bryman (2011) så innebär ett induktivt angreppsätt att forskaren utgår från resultatet 
vid teoribildningen till skillnad från om forskaren har ett deduktivt angreppsätt då teori och 
hypoteser styr forskningsprocessen och datainsamlingen. En kvalitativ studie fokuserar på 
ord och är tolkningsinriktad.  

Till studien valdes även en fenomenologisk forskningsansats vilket innebär kvalitativa 
intervjuer med fokus på beskrivning och förståelse av intervjupersonens livsvärld (Kvale & 
Brinkmann, 2014), vilket passar denna studie då syftet är att få en förståelse för hur 
grundskolepersonal upplever arbetet med likabehandling, normer och värderingar och 
kränkande behandlingar. Enligt Szklarski (2004) krävs det tre kriterier för att en kvalitativ 
forskningsmetod ska ses som fenomenologisk. Den ska vara deskriptiv, vilket innebär att 
forskaren försöker få exakta beskrivningar om de upplevelser intervjupersoner beskriver. 
Variationer och nyanser i beskrivningarna ökar den kvalitativa mångfalden. Den ska tillämpa 
fenomenologisk reduktion vilket innebär att forskaren bortser från sin förförståelse och den 
ska fokusera på essensen vilket innebär att forskaren belyser det problem som studien avser. 
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4.1.1 Avvägningar i metoden 

Till studiens syfte togs frågeställningar fram som skulle besvaras. Under arbetets gång blev 
författaren styrd av frågeställningarna och en induktiv ansats blev svår att hålla då resultatet 
blev styrt av frågeställningarna i syftet. Ett val gjordes då att ta bort frågeställningarna i 
analysen för att utifrån intervjupersonernas utsagor få ett resultat som endast styrdes av 
studiens syfte. Utifrån resultatet kunde sedan teorier kopplas ihop för att förklara vissa 
fenomen. Val som har gjorts utifrån Maslows behovstrappa är att resultatet har relaterats 
främst till steg två och tre och då med fokus på socialt stöd.  

4.2 Urval 
Valet av intervjupersoner gjordes genom ett målinriktat urval, vilket enligt Bryman (2011) 
innebär att forskaren väljer ut individer med koppling till de forskningsfrågor som 
formulerats. För att få svar på studiens syfte var det mest passande urvalet personal på 
grundskolor. Kontakt togs med en skola i en liten stad i Mellansverige för att få inträde till 
intervjupersoner. Med hjälp av rektorn på denna skola fick författaren kontakt med fyra 
personer som ville delta i studien. En femte person som arbetade på en annans skola som 
författaren hade en personlig kontakt med valde också att delta. För att få variation och olika 
synvinklar ville författaren ha med personal med olika arbetsområden i studien. Sex personer 
blev tillfrågade att delta i undersökningen och samtliga deltog. Intervjupersonerna som 
deltog var rektorn på en skola, två grundskolelärare, en kurator, en resurslärare och en 
specialpedagog. Intervjupersonerna är i varierande åldrar, av olika kön och har olika lång 
arbetserfarenhet.  

4.3 Genomförande av intervjuer 
Till denna studie valdes intervjuer ut som metod för att samla in data. Enligt Bryman (2011) 
så är det den metod som är vanligast och tillvägagångssättet är mer ostrukturerat än vid 
kvantitativ forskning. I den kvalitativa forskningen ligger fokus på det generella vid 
framställningen av frågor och forskaren vill ha fram intervjupersonernas uppfattningar och 
synsätt (Bryman, 2011). Kvalitativa intervjuer får även röra sig i olika riktningar för att få mer 
kunskap om vad intervjupersonerna upplever vara relevant. Vid genomförandet av en 
kvalitativ intervju kan forskaren avvika från sin intervjuguide eller sitt frågeschema (Bryman, 
2011), och på så sätt ställa nya frågor och följdfrågor. 

En halvstrukturerad intervjuguide användes som verktyg till intervjuerna som enligt Kvale 
och Brinkmann (2014) bör innehålla specifika teman utifrån studiens syfte. De teman som 
togs fram för att besvara syftet var ”likabehandling”, ”möjligheter att motverka negativa 
normer”, ”hur påverkar likabehandling arbetet mot kränkande behandlingar och 
diskriminering?” och ”likabehandlingsplan”. Under dessa teman följde tre till sex relativt 
öppna frågor med utrymme för följdfrågor. Se bilaga B.  
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Tider bokades via rektorn med deltagarna på den ena grundskolan och intervjuerna skedde 
på skolan i olika arbetsrum, expedition, klassrum och kontor. En intervju skedde via telefon 
då det inte var möjligt med ett fysiskt möte. Tiderna bokades så att inte mer än två intervjuer 
gjordes på samma dag, allt som allt tog intervjuerna en vecka att genomföra. Vid 
intervjutillfällena fick personerna ett missivbrev (bilaga A). Enligt Patel och Davidsson (2011) 
så bör ett missivbrev innehålla information om studiens syfte, beskriva vad studien handlar 
om, hur materialet kommer att användas samt kontaktuppgifter. 

Alla intervjuer spelades in med hjälp av röstmemon på telefon för att en telefon inte drar till 
sig lika mycket uppmärksamhet som en diktafon vilket skulle kunna störa 
intervjupersonerna. Intervjuerna blev mellan 19 och 37 minuter. När intervjuerna var klara 
mailades inspelningen till författarens mail för att kunna raderas från telefonen och för att 
finnas sparat på ett säkert ställe.  

Allt material transkriberades sedan en och en åt gången. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) 
så innebär transkribering att forskaren översätter muntligt språk till ett skrivet språk. Detta 
gjordes ordagrant och pauser i intervjun markerades med ett antal punkter. Ord som ”ehm” 
och ”ähh” skrevs ut och skratt och suckar markerades med en stjärna *. Intervjupersonerna 
skrevs ut som IP1, IP2 och så vidare. Totalt blev materialet 33 sidor skriven text med 1,5 i 
radavstånd.  

4.4 Analys 
I denna undersökning användes ett systematiskt arbetssätt när det transkriberade materialet 
skulle analyseras. Till en början lästes allt material flera gånger för att författaren skulle få en 
överblick över materialet och varje intervju färgades med en egen färg för att det skulle gå 
lättare att skilja dem åt. Sedan delades texten in i olika teman utifrån syftet. Till analysen 
användes en manifest innehållsanalys vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär 
att det som sägs är det som analyseras till skillnad från en latent innehållsanalys där det 
underliggande eftersöks.  

För att kunna hitta likheter och skillnader i utsagorna följde författaren det arbetssätt som 
Granheim och Lundman (2004) beskriver. Först plockades meningsenheter ut som enligt 
Granheim och Lundman (2004) innebär de meningar som säger något viktigt om ämnet. Se 
tabell 1. Det kan vara texter som säger liknade saker eller som skiljer sig från varandra. Dessa 
texter kondenserades sedan ner för att bli mer lättläsliga och det viktiga sparades. Sedan 
kodades texten med en kod som beskrev dess innehåll. Detta gjordes med all text först innan 
nästa steg påbörjades. Underkategorier och kategorier bildades sedan av koderna utifrån 
likheter och skillnader. Flera underkategorier kunde paras ihop med samma kategori. Detta 
gjordes i Word programmet på datorn och texten klipptes och flyttades upp eller ner för att 
tillslut hamna i rätt kategori. Alla intervjuer analyserades gemensamt efter de olika teman 
som användes.  
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Tabell 1: exempel på meningskondensering 

Meningsenhet	 Kondenserad	
meningsenhet	

Kod	 Underkategori	 kategori	

”Just	likabehandling,	ja	
men	det	handlar	om	att	att	
alla	ska	få	samma	
förutsättningar.	Att	lyckas	i	
skolan.	Oavsett	vad	man	
tillhör	de	olika	
diskrimineringsgrunderna.”	
(IP2)	

Alla	har	rätt	till	att	
lyckas	i	skolan	oavsett	
om	man	till	tillhör	en	
diskrimineringsgrund.	

Att	lyckas	i	
skolan.	

Upplevelser	att	
kunna	främja	barns	
uppväxt	och	
utveckling.	

Likabehandling	

”Det	är	ju	också	mycket	
värderingsövningar	o	så	
här.	Som	också	är	jättebra	
som	vi	har	gjort	under	
hösten	då.	Det	är	också	
liksom	att	ta	ställning	till	
saker.”	(IP3)	

Det	är	mycket	
värderingsövningar	
som	är	bra	som	vi	gjort	
under	hösten.	Det	är	
också	att	ta	ställning	
till	saker.	

Hur	man	
arbetar	
med	
maktlekar.	

Främjande	strategi	 Möjligheter	att	
påverka	normer	
och	värderingar	

 

4.5 Kvalitetskriterier 
För att kunna bedöma om studien håller god kvalité används tillförlitlighet som kriterium. 
Detta kriterium innebär enligt Bryman (2011) en motsvarighet till validitet och reliabilitet.  
För att uppnå dessa kriterier krävs det en noggrann redovisning av alla faser i studien från 
problemformulering till resultat. I denna studie har syftet styrt arbetets gång och alla steg har 
noggrant redovisats för att stärka tillförlitligheten i studien. Enligt Gelling (2015) kan 
tillförlitligheten bevisas genom trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. I 
denna studie har detta påvisats genom att alla steg är noggrant beskrivna för att resultatet 
ska bli trovärdigt för läsarna. Överförbarheten påvisar att resultatet kan appliceras på liknade 
grupper. Pålitligheten visar att vid en upprepning av studien framkommer ett liknande 
resultat. För att styrka och konfirmera ska resultatet uppstått endast av intervjupersonernas 
upplevelser och de ska inte påverkas av forskaren (Gelling, 2015). I denna studie har 
författaren genom hela arbetet strävat efter att ha ett objektivt förhållningssätt.  

4.6 Forskningsetiska aspekter 
När en studie genomförs på denna nivå bör forskningsetiska överväganden göras. De 
riktlinjer som följs i denna studie är de som beskrivs i Helsingforsdeklarationen 
(Vetenskapsrådet (VR), 2003). Helsingforsdeklarationen tar upp vikten av att forskaren 
ansvar för redovisningen och tolkningen av resultatet. De grundläggande etiska principerna 
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för denna studie är autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada och 
rättviseprincipen (VR, 2003). Detta innebar att varje individ som deltog i studien hade rätt 
till självbestämmande och inga närgångna frågor ställdes till intervjupersonerna. Författaren 
strävar efter att förebygga ohälsa (godhetsprincipen) och ingen utsattes för någon risk under 
studien (principen att inte skada). Alla intervjupersoner blev behandlade på samma sätt och 
fick samma information om studien (rättviseprincipen).  

De forskningsetiska riktlinjer som studien följer är informationskravet, samtyckeskravet, 
nyttjandekravet och konfidentiellskravet. Informationskravet innebär att en rätt och rak 
information om den förväntade nyttan med studien framkommer och att allas deltagande är 
frivilligt (VR, 2003). Samtycke innebär enligt (VR, 2003) att intervjupersonerna medverkar 
frivilligt och att det inte råder någon beroendeställning mellan forskaren och 
intervjupersonen. I denna studie har detta framkommit både muntligt och skriftligt genom 
missivbrev till deltagarna. Konfidentialitet handlar om att allt insamlat material ska hanteras 
säkert. Det innebär att ingen ska kunna komma åt datainsamlingen eller kunna identifiera 
deltagarna (VR, 2003). Detta har gjorts genom att allt material har förvarats på dator med 
lösenord och alla deltagare har avidentifierats i analysen. Nyttjandekravet innebär att 
materialitet endast får användas till studien (Bryman, 2011) därför kommer allt sparat 
material raderas efter arbetets godkännande.  

5 RESULTAT 

Nedan följer en presentation av resultatet som framkom av analysen. Av analysen togs ett 
antal kategorier ut som resultatet kommer presenteras efter. Kategorierna blev 
likabehandling, möjligheter att påverka normer och värderingar, arbetet mot kränkande 
behandling och likabehandlingsplan. Resultatet stärks med hjälp av citat där utebliven text 
markeras med hakparenteser och tre punkter. 

5.1  Likabehandling 
Intervjupersonerna menar att de bedriver ett likabehandlingsarbete på flera olika sätt. De 
uttrycker att ett likabehandlingsarbete går ut på att alla elever ska få samma förutsättningar 
att lyckas i skolan, de ska nå sina mål, att man som personal ska se allas olika behov och de 
ska förebygga kränkande behandlingar. Likabehandling handlar för de flesta om att man inte 
kan behandla alla lika utan man ska behandla alla så det bli rättvist.  

”Just likabehandling, ja men det handlar om att, att alla ska få samma förutsättningar. Att 
lyckas i skolan. Oavsett vad man tillhör de olika diskrimineringsgrunderna.” (IP2) 
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”Likabehandling för mig det är att man ser individens behov. Liksom alla är accepterade för 
den man är. O att man får vara olika å att det kan vara positivt att vara olika.” (IP3) 

”I skolvärlden tänker jag främst att det är att alla ska få samma förutsättningar att klara av 
skolan. Eh, det betyder inte att alla ska ha samma slags undervisning eller samma slags 
hjälpmedel i skolan, utan det ska anpassas efter individens behov. Då är det liksom jämlikt o 
lika förutsättningar.” (IP5) 

Intervjupersonerna berättar att de arbetar med olika strategier för att alla ska inkluderas i 
verksamheten och de vill få eleverna delaktiga. Flera av intervjupersonerna uttrycker att 
genom en ökad delaktighet och en gemensam värdegrund så främjas barnens uppväxt och 
utveckling. Genom att arbeta med elevråd, trygghetsteam och trygghetsgrupper där personal 
systematiskt arbetar med att förebygga kränkande behandlingar uttrycker de att tryggheten 
på skolan ökar.  

”Det är ju inte jättemycket saker som elevrådet kan jobba med när eleverna är så små. Men det 
handlar ju om att lära sig att det finns liksom sådana demokratiska former. O att det är viktigt 
å delta i dom. O säga sin mening.” (IP2) 

”Mm vi har ju ett trygghetsteam. Å då är det […] som är med. Och vi har uti klasserna ungefär 
15 minuter i veckan. Så jag jobbar mot förskoleklasserna o […] mot ettan och tvåan o […] mot 
trean o fyran. O just nu håller vi på med mycket med maktlekar.” (IP3) 

Några berättar även om vikten av att stärka elevernas självförtroende och självkänsla och att 
skolan ska vara en trygg plats att utvecklas på.  

”[…] en riktigt god självkänsla inte bara ett självförtroende för det kan ju även en mobbare ha, 
ett gott självförtroende. Men en riktig god självkänsla det tycker jag är liksom grunden för allt 
gott som kan komma sen. Det känns viktigt att det… ja men att tänka att jag går i skolan för 
min egen skull, jag ska få en bra framtid.  Och här kan finns det folk som kan hjälpa mig med 
det.” (IP2) 

”Liksom alla är accepterade för den man är. O att man får vara olika å att det kan vara positivt 
att vara olika.” (IP3) 

”[…] För så är det ju, känner man att man lyckas men då finns det inte så stor anledning att ge 
sig på nån annan. Det hänger liksom ihop självkänslan o och i vilken mån man kränker eller 
inte.” (IP2) 

Deltagarna berättar även om strategier som de själva använder sig av för att inkludera och för 
att öka medvetenheten hos eleverna kring olikheter. Detta kunde vara att man som lärare 
försöker rotera platser i klassrummen för att alla ska få vara med alla. En av 
intervjupersonerna berättade att de försöker anställa fler män till skolan för att den inte ska 
vara kvinnodominerande. 
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”Men sen finns det liksom det här lite mer praktiska sakerna som tillexempel att försöka 
rekrytera män eftersom vi är så kvinnodominerande. Inte för att liksom de ska komma o vara 
typiska män utan för att dom ska komma o visa att ja men vi har allt. Det är naturligt. O det är 
inte konstigare än att liksom en av den manliga personalen tröstar eller pärlar.” (IP2) 

De flesta av intervjupersonerna berättar att de är viktigt att man behandlar pojkar och flickor 
lika och inte placerar eleverna i ”fack”. Alla uttrycker att likabehandling är viktigt och att de 
anser att de som personal kan påverka barnen att bli toleranta mot olikheter. 

”Men generellt med likabehandling så jag tror att… asså jag tror att dom flesta som jobbar har 
ett sånt där eh vad ska jag säga? Ett tänk eller förhållningssätt mera att det spelar ingen roll 
vem det är o det spelar ingen roll om det är en tjej eller kille eller… vad man kommer från nåt 
annat land eller nånting sånt där.” (IP6) 

”Ja, vi föds med ett kön, vi uppfostras till att vara så som det könet förväntas vara…. Mm… jag 
tycker att man skulle försöka behandla flickor och pojkar mer lika, när det handlar om hur 
man beter i ett klassrum hur man tillrättavisar beteenden i ett klassrum.”(IP5) 

5.2 Möjligheter att påverka normer och värderingar 

Att förklara normer och värderingar var svårt för några av intervjupersonerna. De uttrycker 
att de inte tänker på normer i vardagen utan det är något som bara existerar. 
Intervjupersonerna anser att de har stor möjlighet att påverka barnens normer och 
värderingar genom att synliggöra dem och genom att säga ifrån när eleverna uttrycker sig på 
ett sätt som kränker andra. 

”Så för oss handlar det ju liksom mycket med att jobba med samma saker hela tiden o att ja 
men den här nolltoleransen mot kränkande språk tillexempel den gäller alltid.” (IP2) 

”Jag tänker framför allt på det där med kärlek och sexualitet. Det tycker jag är jätteviktigt att 
jobba emot att det inte ska va norm att alltid tänka han och hon. För det är så stor del av en 
persons möjlighet att acceptera sig själv.”(IP5) 

 

De normer eleverna har och uttrycker sig mest om är inte alltid de som är kopplade till 
diskrimineringsgrunderna utan kan vara negativa uttryck angående klasskamraters utseende, 
kläder eller ekonomiska bakgrund. Normer och värderingar kring kön, sexualitet och 
etnicitet kan lyftas och belysas på olika sätt. Att prata om det och hela tiden säga ifrån när 
negativa uttryck kring kön, hudfärg, sexualitet och religion sägs är något flera uttryckte.   

”I skolan ja vi uttryckligen ett uppdrag att jobba mot […] traditionella könsnormer. Det liksom 
helt framskrivet, så det är ett uppdrag. O de är väl de som är det man också stöter på mest 
omkring. Om man se en, om man ser en skala med kvinnlig i ena änden o manligt i andra 
änden, så ska ju vi jobba för att hela den skalan ska va tillgänglig för alla elever.”(IP2) 
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”Det är en väldig skillnad på att benämna alla som somalier eller att det har kommit nya barn 
från Somalia.” (IP5) 

”[…]dom där somalierna”, ja men det accepterar jag inte. För man pratar inte om dom barnen 
som att det är en folkgrupp.”(IP5) 

”Men när det väl uppstår så lyfter man det man diskuterar det o undrar va det grundar sig i.” 
(IP1) 

Intervjupersonerna säger att barnen generellt har ett språk som är kränkande mot andra där 
uttryck som ”bögjävel” och ”svartskalle” är normaliserat för barnen. En intervjuperson 
menade att orden inte har ett negativt värde för barnen men i längden så blir det en 
kränkande handling.   

”[…]Bland bland liksom i språket. Eh man använder liksom andra ord till varandra o man 
liksom som en annan ibland kan liksom tänka vad säger dom men det verkar inte som dom 
själva upplever det som att det är så farligt och hårt.” (IP6) 

”Det har normaliserats. I vårt i ungdomarnas språkbruk. Först vi har svordomar, det har vi ju 
fått med oss. Som vart lite okej. ”fan”, ”jävlar”, ”helvete”, nu har det blivit ”fitta”, ”kuk”, 
”bögjävel”, ”hora” o ”svartskalle”. Eh, o det är för att vi inte sätter ner foten vi som hör.” (IP5) 

Ett arbetssätt som tas upp på en av skolorna för att arbeta med normer och värderingar är att 
arbeta med maktlekar, värderingsövningar och lära eleverna att säga ”nej” och ”stopp”. Detta 
arbete uttryckte intervjupersonerna är framgångsrikt och eleverna är engagerade i lekarna.  

” O så om man säger gul bil o så slår någon är det ok? Nä! Det är inte ok. O typ såna lekar. Man 
jämför o får dom bli mer medvetna om vad som är ok o inte ok.” (IP3) 

”Det är ju också mycket värderingsövningar o så här. Som också är jättebra som vi har gjort 
under hösten då. Det är också liksom att ta ställning till saker.” (IP3) 

”Det är jätteroligt faktiskt o se, o man märker att dom är mer: ”nej, jag vill inte”. liksom så här, 
så man. För är man med även om man står o tittar på så är man ju liksom med i det som 
händer. O då är det viktigt att man lär sig ”nej jag är inte med, jag tycker inte det här är bra”.” 
(IP3) 

5.3 Arbete mot kränkande behandlingar 

I arbetet mot kränkande behandlingar talar intervjupersonerna om både arbetet med att 
förebygga att det ska uppstå och hur de konkret går till väga när en situation har uppstått då 
elever blivit kränkta. Det förekommer kränkningar på alla skolor, dessa är för det mesta av 
lättare slag och grova kränkningar är ovanligt och diskriminering har de inte upplevt.  
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”Man kan ju inte säga att det inte finns. För det… då blundar man ju. Det är klart det finns. 
Men det är ju bara o ta tag i det o se det o va med.” (IP3) 

”Kränkningar det förekommer ju. Lite nu o då. Diskriminering det har vi faktiskt inte, inte haft 
nåt endaste fall av. Som vi har jobbat med.” (IP2) 

”Ja det förekommer. Äh utan att barnen egentligen alltid är medvetna om att det är kränkande 
behandling tror jag. Jag tror inte alltid att dom går in med den liksom den inställningen nu ska 
jag kränka.” (IP1) 

Att arbeta mot kränkande behandlingar handlar för flera av intervjupersonerna om att ha en 
öppen dialog om ämnet. Flera uttrycker att genom att prata och diskutera med eleverna om 
värderingar förebyggs kränkande behandlingar. Att inte acceptera kränkande ord och att ha 
nolltolerans menar alla intervjupersoner är en viktig del i arbetet.  

”Sen måste man ju också lyfta upp olika saker. Man kan ju också jobba med olika kulturer o 
olika asså i undervisningen tänker jag o olika sexuella läggningar. O att man verkligen jobbar 
med dom. Att försöka liksom… lyfta dom frågorna så det blir diskussioner. O det det tror jag  
att många gör faktiskt.” (IP1) 

”Jag tycker att ska man nå nånstans så handlar det om att hela tiden ha en dialog och påminna 
sig själv och andra om normer värderingar, vad det är och va det gör med oss. Och vad det gör 
med samhället. Vad det har gjort med samhället om man tittar bakåt.” (IP5) 

”Alltså…. O att inte heller acceptera det här språket som finns. ”jävla bögjävel” men ropar i 
korridoren som nåt skällsord eller … ja. Vad det nu än är för nånting man vrålar.” (IP5) 

I arbetet med kränkande behandlingar uttrycker några av intervjupersoner att arbetet med 
trygghetsteam eller liknande är viktigt. Trygghetsteamen arbetar systematiskt med 
kränkningsfall och följer upp strategier och åtgärden som satts in när kränkningar uppstår.  

”Ja det är ju en del av personalgruppen som har tagit på sig det ansvaret. O dom är dom som 
jobbar systematiskt med kränkningar när det väl inträffar.” (IP2) 

”Ehm, sen när asså vi har ju också endel som är asså främjande, att jobba med klimatet. O sen 
förebyggande att vi gör uppföljningar o tittar på ja men vad säger eleverna nu är tillfällen eller 
områden som är otäcka eller som är otrygga. O sen försöker vi o möta upp mot det. O det gör 
vi två gånger om året.” (IP2) 

5.4 Likabehandlingsplan 

Överlag anser intervjupersonerna att likabehandlingsplanen är ett bra stöd och ett bra 
hjälpmedel att ta till när situationer uppstår.  
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”[…]Och då tog jag fram den där för att se exakt vilken ordning vi skulle jobba efter. För då 
hade det inte hänt nåt på länge o då liksom blir det att man glömmer om man inte liksom 
tittar. Så då har jag använt mig av den. O det vart bra. Bra utgång på det hela.” (IP5) 

”Att man lyfter upp den o kopplar det, gör en tydlig koppling om nånting har uppstått till 
exempel under en vecka. Vi säger att man har ett arbetsplatstillfälle. Å det har hänt grejer 
under en vecka, då skulle man ju kunna direkt kunna dra paralleller till 
likabehandlingsplanen, ”men här står det faktiskt så här o så här”. För att lyfta den för att 
fräscha upp minnet hur gör vi? Vad behövs liksom åtgärdas?” (IP1) 

I arbetet mot en trygg och säker skola arbetar alla skolor efter en likabehandlingsplan. Denna 
plan känner alla intervjupersoner till och de vet hur de ska få tag på den om det skulle 
behövas. Dock kom det fram att den skulle kunna vara mer lättillgänglig. 

”Men i veckan så lyfte rektorn fram den till mig, så, jag bläddrade aldrig i den men den hänger 
inne på hennes kontor. Det reagerade jag på. Eh jag kan tycka att den kan hänga i 
personalrummet.” (IP1) 

Intervjupersonerna uttrycker att de anser att en likabehandlingsplan ska vara konkret och 
inte bara innehålla fina ord.  

”[…]men mycket som står i såna där, det är ju mycket är självklart och sen ….. ja….. jag vet inte 
riktigt. Ibland står det för mycket. Det ska stå mer konkret… eleven dit.. och sen vad ska man 
göra. Istället för att skriva tre sidor om allt möjligt runt omkring innan.” (IP4) 

”För ibland såna här dokument kan ju liksom skena iväg och så känner man så här det går 
inte. Vi vill så mycket men i text och vad ska jag säga? Mätbart, blir det inte genomförbart.” 
(IP6) 

Intervjupersonerna upplever det positivt att planen är relevant och lagd på rätt nivå. De 
uttrycker även att den är praktiskt och betyder något för personalen som arbetar efter den. 

”Och sen innehållet är ju lagt på våran nivå. Så att vi det är faktiskt relevant och kunna 
genomföra. För ibland såna här dokument kan ju liksom skena iväg och så känner man så här 
det går inte.” (IP6) 

”Eh men jag tycker vi liksom fått ner den till att det är praktiskt o det gäller oss det är inte bara 
dom där tjusiga fina orden. Utan att de verkligen betyder nånting för oss.” (IP2) 

”O den blir ju väldigt praktiskt och de kan man ju liksom tänka då jaja men det är ju massa 
saker som inte är med. Ja men dom är inte aktuella för våra.”(IP2) 

Intervjupersonerna pratade om olika utvecklingsmöjlighet med likabehandlingsplanen, det 
framkom att planen kan inkluderas mer i arbetet. Den kan lyftas oftare till diskussion och alla 
vikarier borde få möjlighet att ta del av planen. 
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”Eh jag kan ju tycka att man kan lyfta upp den oftare. Att man lyfter upp den o kopplar det, gör 
en tydlig koppling om nånting har uppstått till exempel under en vecka. Vi säger att man har 
ett arbetsplatstillfälle. Å det har hänt grejer under en vecka, då skulle man ju kunna direkt 
kunna dra paralleller till likabehandlingsplanen, men här står det faktiskt så här o så 
här”.(IP1) 

”Men nåt vi saknar i den det är nätmobbning. Det ska vi lägga in. Eh, vi har ju inte haft, vi har 
haft nåt tillfälle här o då har man tagit det då. Men vi har inte medskrivet i 
likabehandlingsplanen. Så det är nånting som vi ska lägga till.” (IP3) 

”O jag vet faktiskt inte hur insatta vikarierna är som har kommit är i det här. Det är också en 
bit som man kan förbättra. Att kanske, jag vet ju inte om det finns med i vikariepärmen där 
inne men vi har en ligger här i alla fall. I vår. Men jag vet ju inte om dom har med. Så det kan 
man ju ta reda på. Det är sånt här man kommer på nu! Det är jättebra att du kommer å får en 
att tänka efter!” (IP3) 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Metodval 

Valet av kvalitativ metod gjordes då metoden passade studiens syfte att få förståelse för 
personalens upplevelser kring likabehandling, normer och värderingar och arbetet mot 
kränkande behandlingar. Den metod som valdes bort var kvantitativ metod och 
epidemiologi. Enligt Bryman (2011) innebär kvantitativ metod att forskaren studerar så kallat 
hårt data, och insamlat material bestående av siffror och tabeller för att få fram statistik. 
Inom epidemiologin studerar forskaren förekomsten av orsaksfaktorer som påverkar hälsan 
(Merrill, 2013). Men dessa två ansågs inte passa studiens syfte då fokus låg på mjuk data och 
författaren ville få fram intervjupersonernas upplevelser.  

Till den kvalitativa metoden valdes en fenomenologisk ansats för att få en djupare förståelse 
för intervjupersonernas livsvärld. En hermeneutisk ansats hade kunna valts om syftet varit 
att tolka det som intervjupersonerna sagt (Kvale och Brinkmann, 2014) men då analysen är 
en manifest innehålls analys och inte en latent så valdes den hermeneutiska ansatsen bort.  

Metodvalet innebär att forskaren ska kunna utgå från ett induktivt angreppsätt vilket enligt 
Bryman (2011) innebär att resultatet ska styra teoribildningen. Författaren hade en 
förhoppning om att kunna ha ett induktivt förhållningssätt i denna studie men författaren tog 
fram teman i analysen utifrån syftet och berättelser med liknande innehåll kategoriserades 
samman vilket inte tyder på ett induktivt förhållningssätt. När resultatet var sammanställt 
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valdes modellen Marslows behovstrappa ut för att förklara de fenomen som framkom. Detta 
blev enligt författaren en blandning mellan att vara induktiv och deduktiv. Ett helt induktivt 
förhållningssätt gick inte att hålla genom studien då teman redan var framtagna av 
författaren och ingen ny teori framkom av resultatet. Dock valdes modellen Marslows 
behovstrappa efter sammanställningen av resultatet vilket enligt författaren är mer induktivt 
än deduktivt.  

För att få fram intervjupersonernas upplevelser kring ämnet valdes en fenomenologisk 
intervjustudie som datainsamlingsmetod. Till dessa intervjuer gjordes en halvstrukturerad 
intervjuguide vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär att författaren tar fram olika 
teman utifrån studiens syfte och sedan ställer öppna frågor som relateras till de olika temana. 
Enligt Bryman (2011) så gör denna metod det möjligt för författaren att ställa följdfrågor och 
intervjun kan även ta olika vinklar. Under intervjuernas gång ändrades intervjuguiden hela 
tiden, vilket påverkade resultatet. Detta för att intervjupersonerna hade olika saker de ansåg 
vara viktiga att prata om. För att inte leda intervjupersonerna lät författaren 
intervjupersonerna prata om deras upplevelser och ställde följdfrågor utanför intervjuguiden.  

En fördel med en fenomenologisk intervjustudie kan vara att forskaren får en ökad förståelse 
för ett fenomen ur intervjupersonens perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). En kritik mot 
just denna ansats är att den innebär att forskaren ska bortse från all sin förförståelse kring 
ämnet för att få en öppenhet i sitt resultat, vilket är svårt då forskaren alltid har en kunskap 
och en tanke kring sitt arbete. Szklarski (2004) menar att forskaren inte kan bortse från all 
kunskap den har utan får ha en ambition att så långt som det är möjligt sträva efter en 
öppenhet. Därför är det viktigt att reflektera över den egna subjektiviteten genom arbetet så 
att den subjektiva förförståelsen inte blir ett hinder för att den nya kunskapen. I och med att 
studien från början hade frågeställningar till syftet och författaren uppfattade detta som ett 
störningsmoment togs frågeställningarna bort i ett försökt för författaren att vara mer 
objektiv i sammanställningen av resultatet. 

6.1.2 Urval 

I studien deltog sex personer. Valet av intervjupersoner gjordes genom ett målinriktat urval. 
Enligt Bryman (2011) innebär detta att forskaren väljer ut individer med koppling till de 
forskningsfrågor som formulerats. Då författaren visste vilket urval som passade studien togs 
kontakt med en rektor på en skola som sedan valde ut personer som skulle passa. Detta anses 
inte ha påverkat studiens resultat negativt utan snarare positivt då detta ledde till att de 
personer som blev tillfrågade att ställa upp redan innan visste vad studien skulle handla om. 
Även tid och plats blev lättare att planera då rektorn såg till att intervjupersonerna hade tid 
avsatt för intervjuer. Att intervjupersonerna är av olika kön, ålder och har olika 
arbetsuppgifter anses stärka studiens resultat då olika nyanser och perspektiv ges utifrån 
intervjupersonernas olikheter. En utvecklingsmöjlighet skulle kunna vara att göra en större 
studie med fler intervjupersoner då fler intervjuer ger ett rikare material och ger studien en 
bättre kvalitetssäkring. I denna studie fanns det inte tid att göra fler än sex intervjuer vilket 
kan ha resulterat att materialet inte nådde samma mättnad som en större studie skulle gjort.   
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Att fem av intervjupersonerna arbetade på samma skola och en av personerna på en annan 
kan diskuteras. Detta kan ha påverkat vinklarna i resultatet då fem personerna arbetar efter 
samma likabehandlingsplan och den sjätte personen efter en annan plan. Men då syftet var 
mer att få fram intervjupersonernas egna tankar kring arbetet, och egentligen inte hur man 
arbetar rent praktiskt så togs beslutet att det inte skulle påverka resultatet anmärkningsvärt.  

6.1.3 Genomförandet av intervjuerna 

Författarens brist på erfarenhet av intervjuer kan ha påverkat intervjuerna och resultatet då 
en mer erfaren forskare skulle kunnat få ett fylligare material. Men då osäkerheten kan ha 
tagit över höll sig författaren till den halvstrukturerade guiden så gott det gick. Vissa av 
intervjupersonerna var ganska trygga i intervjusituationen och pratade på mer än andra, 
vilket också kan ha påverkat resultatet då vissa personer kanske inte delade med sig av 
information som skulle kunna gett ett annat resultat. Fem av intervjuerna genomfördes på en 
grundskola och en intervju på telefon. Plasterna på skolan var expedition, klassrum och 
kontor. Dessa var avskilda men vid några av intervjuerna kom elever och annan personal in 
vilket kan ha stört intervjuerna. Enligt Bryman (2011) så ska platsen intervjuerna utförs på 
vara fri från buller och störande moment då dessa faktorer kan dels störa intervjupersonen 
men även störa inspelningen. I detta fall pausades inspelningen så det påverkade inte 
transkriberingen men intervjupersonerna kom av sig lite.  

Att utföra telefonintervju är inget man vanligen gör inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011) 
men kan medföra vissa fördelar. Det kan upplevas lättare att svara på känsliga frågor då 
intervjupersonen och forskaren inte är fysiskt nära varandra. Det negativa med en 
telefonintervju kan vara att det inte går att tyda kroppsspråk (Bryman, 2011).  

Frågorna kunde avvika från guiden och indirekta frågor, uppföljningsfrågor, preciserande 
frågor och direkta frågor användes genom alla intervjuer, något som Bryman (2011) menar är 
den typ av frågor som vanligen används.  

I början av alla intervjuer hade intervjuguiden ett antal frågor som rörde vem 
intervjupersonen var, vad personen arbetade som, hur länge personen arbetat och i vilka 
situationer personen möter barnen på dagarna. Detta var frågor som inte togs med i analysen 
och hade kunnat uteslutas. Men dessa frågor medförde att intervjupersonen vande sig vid 
intervjusituationen och blev mer avslappnad. I detta skeda av intervjuerna sa alla 
intervjupersoner sina namn och på vilken skola de befann sig, detta avskrevs i 
transkriberingen och även innan intervjuerna startade blev intervjupersonerna informerade 
om konfidentiellskravet, informationskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet.  

Andra metoder för att samla in data i kvalitativ forskning kan vara observationer, 
fokusgrupper och granskning av dokument (Bryman, 2011). Något som skulle kunnat passa 
denna studie hade kunnat vara fokusgrupper då forskaren intervjuar flera personer 
samtidigt. Vid användning av fokusgrupper är forskaren mer intresserad av hur individer i 
grupp diskuterar ett ämne eller en fråga. Denna metod valdes bort då den enskildes 
upplevelser var av intresse. 
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6.1.4 Analysen 

Innan analysen genomfördes transkriberades materialet för att få det muntliga materialet till 
skrivet språk. Detta gjordes ordagrant vilket är viktigt enligt Bryman (2011). Författaren är 
dock medveten om att vissa fel kan ha inträffat under transkriberingen då författaren kan ha 
hört fel eller skrivit fel. Två av intervjuerna var svåra att transkribera då de talade otydligt 
och stakade sig en del.  

När materialet skulle analyseras delades texterna in i de teman som syftet innehöll. Sedan 
valdes utsagor ut som hade likheter eller skillnader till de förutbestämda temana. Författaren 
kan trots sitt försök till objektivitet ha delat i texterna utifrån en egen tolkning av utsagorna. 
Till exempel så pratade intervjupersonerna om normer och värderingar trots att de sagt att 
de inte hade så mycket tanke bakom just normer. Ändå valdes deras utsagor ut och 
placerades i teman. Det kan hända att tolkningen författaren gjorde inte stämde överens med 
intervjupersonens utsaga. Detta är något som är problematiskt i en manifest innehållsanalys 
då Granheim och Lundman (2004) menar ett en manifest innehållsanalys endast ska 
analysera det som sägs utan en egen tolkning vilket en latent innehållsanalys går ut på. Enligt 
Szklarski (2004) så bör en forskare i största mån bortse från sin förförståelse i analysen men 
då författaren har erfarenhet och intresse av ämnet så kan detta har färgat analysen.  

6.1.5 Kvalitetskriterier 

Kvalitetskriterier för att stärka denna studie motsvarande validitet och reliabilitet har varit 
att noggrant beskriva analysprocessen till analysen. Hur analysen gått till har beskrivits som 
ett systematiskt arbetssätt där en manifest innehållsanalys gjorts enligt Graneheim och 
Lundmans (2004) beskrivning.  

För att kunna bedöma om studien håller god kvalité används tillförlitlighet som kriterium. 
Detta kriterium innebär enligt Bryman (2011) en motsvarighet till validitet och reliabilitet.  
För att uppnå dessa kriterier krävs det en noggrann redovisning av alla faser i studien från 
problemformulering till resultat. I denna studie har syftet styrt arbetets gång och alla steg har 
noggrant redovisats för att stärka tillförlitligheten i studien. Enligt Gelling (2015) kan 
tillförlitligheten bevisas genom trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. I 
denna studie har detta påvisats genom att alla steg är noggrant beskrivna för att resultatet 
ska bli trovärdigt för läsarna. Överförbarheten påvisar i denna studie att resultatet skulle 
kunna appliceras på liknade grupper i en grundskola. I en mer omfattande studie skulle 
resultatet kanske kunna överföras på en större population som skolor i en kommun. 
Pålitligheten visar att vid en upprepning av studien framkommer ett liknande resultat. Vid en 
upprepning av denna studie skulle ett liknande resultat kunna uppstå, men ett exakt samma 
resultat anser författaren inte skulle kunna uppstå. En individs upplevelser och tankar är 
individuella och det specifika ämnet likabehandling kan göra det svårt att få liknande 
upplevelser om. För att styrka och konfirmera ska resultatet uppstått endast av 
intervjupersonernas upplevelser och de ska inte påverkas av forskaren (Gelling, 2015). I 
denna studie har författaren genom hela arbetet strävat efter att ha ett objektivt 
förhållningssätt.  



21 

Till detta arbete skulle det vara minst tio vetenskapliga artiklar som stöd för den tidigare 
forskningen, metodval och resultatet. Att hitta vetenskapligt stöd till intersektionalitet och 
normkritik har varit svårt så endast nio stycken artiklar stödjer denna studie. Dock så har en 
rapport från Skolverket (2009) använts till att stärka resultatet. Denna rapport är en 
sammanställning av flera undersökningar av barn och ungas upplevelser kring 
diskriminering och trakasserier på uppdrag av regeringen till följd av lagen om förbud mot 
diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Denna rapport har 
ansetts likvärdig en vetenskaplig artikel.   

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet hade kunna presenterats utifrån kategorier som främjande- och förebyggande 
arbete samt åtgärder då dessa kategorier också kom fram i analysen. Det främjande arbetet 
mot kränkningar innebär likabehandling, en gemensam värdegrund, allas lika värde, regler 
och barns delaktighet. Dessa fenomen förekom i analysen men valdes att presenteras i andra 
kategorier. Det förebyggande arbetet hade kunnat innebära att personalen arbetar 
systematiskt med kartläggning som enkätundersökningar och trygghetsteam. Åtgärdande 
arbete kunde ha presenteras som likabehandlingsplan där åtgärden ingår, trygghetsteam och 
samtal. Ändå valdes det att arbeta utifrån de teman som gjordes i analysen då författaren 
ansåg att detta blev tydligare. Vid en liknande undersökning kan andra kategorier väljas för 
att få andra perspektiv på resultatet.  

6.2.1 Resultatdiskussion om likabehandling 

Tidigare forskning visar att strukturer i samhället missgynnar vissa grupper (DO, 2012) och 
att handlingarna som leder till dessa strukturer ofta är omedvetna och grundar sig i 
stereotypa föreställningar. Då de stereotypa föreställningarna grundar sig i individers 
värderingar och normer, bör dessa kunna påverkas i tidig ålder då Skolverket (2016) säger att 
skolans värdegrund om allas lika värde ska genomsyra all undervisning. Personalen som 
arbetar på skolorna har en generell syn på att likabehandling ska inkludera alla elever och att 
ingen ska behandlas annorlunda på grund av exempelvis kön, etnicitet, religion eller 
sexualitet.  

De strategier personalen berättar om för att öka delaktigheten och inkludera alla i 
verksamheten kan leda till att eleverna känner en trygghet och deras uppväxt och utveckling 
främjas. Genom att koppla detta samman med Maslows behovstrappa (Maslow, 1943) 
uppfylls andra steget på trappan och elevernas behov av en trygg uppväxt främjas. Detta kan 
leda till att elevernas attityder till varandra blir bättre då en trygg omgivning kan leda till ett 
bättre klimat. Även arbetet men elevråd och trygghetsteam ingår i Maslows behovstrappa, då 
tredje steget är behovet av gemenskap. Genom personalens arbete stärkts både elevernas 
trygghet och gemenskap vilket i sin tur leder till att de kan uppfylla behovet av självkänsla 
och självförverkligande.  
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Att försöka få en mångfald av personal på skolan genom att rekrytera fler män, uttryckte en 
intervjuperson som en strategi för att öka medvetenheten om olikheter och att män och 
kvinnor kan utföra samma arbete. Detta kan enligt Mattson (2010) förebygga den stereotypa 
uppfattningen om vad som är kvinnligt och vad som är manligt. Ytterligare en insats skulle 
kunna vara att rekrytera personal med andra etniciteter för att öka mångfalden av personal. 

De flesta av intervjupersonerna berättar att det är viktigt att man behandlar pojkar och 
flickor lika och inte placerar eleverna i ”fack”. Alla uttrycker att likabehandling är viktigt och 
att de anser att de som personal kan påverka barnen att bli toleranta mot olikheter. 

Skolverket (2011) säger att: 

”Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i denna läroplan 
och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och 
pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och 
pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka 
traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma 
möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar från stereotypa 
könsroller.”  

Därför är det av stor vikt att personalen har just det synsätt det har angående att flickor och 
pojkar inte ska placeras i ”fack”. Personalen uttrycker att de väljer att prata och diskutera 
med eleverna när de tycker att något blir fel eller dumt. Detta går också i enhet med 
läroplanen (Skolverket, 2011) som säger att lärare ska tillsammans med elever diskutera 
samhällets värdegrund och vilka konsekvenser olika handlanden kan få.  

6.2.2 Resultatdiskussion om möjligheter att påverka normer och värderingar 

Personalen beskriver att de använder sig av ett normkritiskt arbetssätt när de arbetar med 
maktlekar och lär eleverna ifrågasätta de lekar som leks på skolan. De lär eleverna att kritiskt 
granska och reflektera över maktförhållanden vilket Mattson (2010) menar kan leda till en 
ökad medvetenhet om maktförhållanden som kan leda till förtryck och diskriminering. Som 
intervjupersonerna beskriver använder de sig av maktlekar och värderingslekar för att 
uppmärksamma barnen på vilka lekar som är okey och inte okey. Detta är enligt Mattson 
(2010) ett sätt att tydliggöra de maktrelationer som kan uppstå. Genom att aktivt få eleverna 
att ifrågasätta de lekar som leks och tänka till så kan det leda till att de inte automatiskt 
accepterar lekar som förstärker maktstrukturer. Genom att tidigt uppmärksamma strukturer 
som inte är bra kan en medvetenhet skapas hos barnen som senare kan leda till ett mer 
gynnsamt samhälle.  

Normer och värderingar som vanligtvis förkommer i skolan enligt intervjupersonerna är inte 
de normer som framförallt rör diskrimineringsgrunderna utan kanske snarare normer om 
utseende. Det kan vara viktigt för personalen att ha detta i åtanke att dessa normer kan vara 
utestängande för vissa elever. Skolverket (2009) stärker detta då deras rapport påvisar att 
normer kring utseende, normer kring ekonomi och social bakgrund ofta ligger till grund för 
olika kränkningar. Med intersektionalitet ökar förståelsen för hur olika normer och 
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maktstrukturer samverkar (Mattson, 2010) och en tanke om att det ena inte utesluter det 
andra kan belysas. Även om det inte finns en tydlig norm kring etnicitet eller sexualitet på 
skolan så kan det förekomma andra normer som kränker.  

6.2.3 Resultatdiskussion om arbetet mot kränkande behandlingar 

För att kunna arbeta förbyggande mot diskriminering och kränkande behandlingar behövs en 
medvetenhet om vilka fördomar och hinder, fysiska, psykiska och strukturella som ligger i 
vägen för att alla människor ska bemötas likvärdigt (Duarte & Gullbrandsen, 2015). 
Personalen på skolorna menar att det gäller att vara uppmärksam på de normer och 
värderingar som finns och våga ifrågasätta dem. På detta sätt inkluderas intersektionalitet i 
arbetssättet.  

I en rapport sammanställd av Skolverket (2009) där undersökningar av barn och ungas 
uppfattningar av diskriminering och kränkande behandlingar i skolan redovisas, 
framkommer det att begrepp som eleverna använder uppfattas i vissa fall som 
främlingsfientliga av de vuxna men att det inte har samma betydelse för eleverna. 
Intervjupersonerna upplever att språket är hårt och uttryck med rasistiska inslag 
förekommer, men de säger att de inte tror att eleverna upplever detta på samma sätt. Även 
detta är något som är viktigt att förebygga genom att aktivt motverka normaliseringen av 
dessa uttryck.  

Genom socialt stöd i form av en närvarande personal ökar tryggheten och med en tydlig regel 
om att språket inte är accepterat bör normaliseringen av språket kunna motverkas i 
skolmiljön. Genom att stärka elevers trygghet i sig själva och stärka självkänslan minskar 
risken att elever ger sig på varandra med nedvärderande ord då Kostenius och Lindqvist 
(2006)  menar att om orsaken till ett beteende blir synligt kan detta beteende förutses och på 
så sätt motverkas. 

Att båda skolorna arbetar med någon form av trygghetsteam för att förebygga kränkande 
behandlingar och för att åtgärda när kränkande situationer har uppstått uppfyller flera steg i 
Maslows behovstrappa. Dels skapar det en trygghet på skolan och steg två uppfylls och dels 
uppfylls steg tre med gemenskap då de anordnar aktiviteter som inkluderar alla. När dessa 
två steg tillsammans med första steget blir uppfyllt kan eleverna stärka sin självkänsla och 
som intervjuperson två uttryckte så hänger självkänslan ihop med i vilken mån man kränker 
eller ger sig på någon annan.   

6.2.4 Resultatdiskussion om likabehandlingsplan 

Att arbeta med likabehandlingsplaner som strategi för att diskriminering och kränkande 
behandlingar inte ska uppstå är ett sätt att inkludera både intersektionalitet och normkritik i 
verksamheter som till exempel skolvärlden. Dessa planer ska precis som intervjupersonerna 
utryckte ha med alla diskrimineringsgrunder i åtgärderna för att både motverka 
diskriminering och för att främja ett likvärdigt bemötande av alla som finns inom 
verksamheten. Ett arbete med denna strategi främjar ett positivt och inkluderande arbetssätt 
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(Duarte & Gullbrandsen, 2015) då alla blir mer medvetna om hur bemötandet påverkar 
elever.   

6.3 Etikdiskussion 
När en studie genomförs på denna nivå (grundnivå och avanceradnivå) behöver inga etiska 
prövningar göras, dock bör forskningsetiska överväganden göras. Detta har gjorts i denna 
studie då de grundläggande etiska principerna (VR, 2003) följts. Varje deltagare fick 
information om studien både skriftligt genom ett missivbrev och muntligt innan intervjuerna 
genomfördes. Författaren poängterade att deltagarna inte behövde medverka och de behövde 
inte svara på frågor om de inte ville. Detta för att undvika att deltagarna svarade på frågor de 
kände sig obekväma med. Tanken med studien är att förebygga ojämlik hälsa och författaren 
hade en förhoppning genom hela studien att resultatet skulle kunna bidra till något bra.  

Genom att avidentifiera alla deltagare i studien säkrades deras anonymitet och inga citat har 
tagits med som kan koppla ihop utsagan med intervjupersonen. Där det har förekommit 
uppenbara saker som kan koppla ihop intervjupersonen med citatet har detta tagits bort ur 
texten om det gått och markerats med […]. I studien så är inte alla deltagare anonyma mot 
varandra då flera av intervjupersonerna kände varandra och visste om varandras medverkan. 
Detta sågs inte som ett problem då detta var okej för deltagarna. De flesta uttryckte efter 
intervjuerna att det var positivt att medverka då tankar om likabehandling uppstod hos 
deltagarna som de annars inte hade tänkt på.  

6.4 Utvecklingsområden 

En utvecklingsmöjlighet författaren ser efter resultaten och tidigare forskning är att ett mer 
aktivt arbete med likabehandling kan ske. Då intervjupersonerna säger att nätmobbning är 
ett område de inte har arbetat så mycket med men att det förekommer så är det ett område 
som kan utvecklas och strategier för detta kan skapas. För att elever ska känna sig delaktiga 
och en trygg miljö ska skapas, behöver arbetet med likabehandling fortsätta och bör 
inkluderas mer i skolor för att diskriminering och kränkande behandlingar ska minska. 
Därför behöver all personal få ta del av likabehandlingsplanerna och få veta vilken 
värdegrund skolan har, även vikarier. Genom att ha en stabil personalstyrka och en 
personalomsättning som inte är så hög stärks kommunikationen och ett liknande arbetssätt 
för all personal stärks. Detta gör att det inte råder några tvivel om vilka regler som gäller på 
skolan.   
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7 SLUTSATSER 

Det framkommer i resultatet att personalen på skolorna arbetar med likabehandling och har 
flera metoder för att förebygga kränkande behandlingar och främja goda normer och 
värderingar.  

Då tidigare forskning visar på att det finns strukturer i samhället som diskriminerar och 
utestänger vissa grupper är slutsatsen att likabehandling och en gemensam värdegrund i 
skolan är viktigt för att alla ska bli inkluderade. Rätten om allas lika värde bör finnas med 
genom hela skoltiden. Då personalen upplever att normer och värderingar påverkar i vilken 
grad kränkande behandlingar uppstår är det av stor vikt att all personal som arbetar på 
skolan arbetar gemensamt för att bra normer och värderingar ska främjas. För att ett 
kränkande språk inte ska normaliseras är ett viktigt att hela tiden föra en diskussion om vad 
som är okej och inte okej att kalla varandra. Likabehandlingsplaner ska finnas på alla skolor 
och de ska vara konkreta och fungera som ett verktyg i likabehandlingsarbetet.  
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BILAGA A MISSIVBREV 
 

Hej!  

Jag heter Fridha Eriksson och studerar sista terminen på folkhälsoprogrammet på 
Mälardalens högskola. Jag ska nu skriva min kandidatuppsats och har valt ämnet jämlik 
hälsa. Syftet med studien är att undersöka hur personal på grundskolor upplever arbetet med 
likabehandling och uppsatsen kommer beröra likabehandling, jämlikhet, normer och 
värderingar.  

Jag planerar att göra intervjuer med personal som arbetar på grundskolor under vecka 10 och 
11. En intervju tar cirka 45 minuter och kommer att spelas in för att kunna analyseras för 
resultatet till studien. Alla medverkande i studien kommer att avidentifieras i analysen. 
Inspelningarna kommer att förvaras så att endast jag kan komma åt dem och materialet 
kommer endas att användas för studiens syfte. Efter examinationen kommer inspelningarna 
att raderas.  

Allt deltagande i studien är frivillig och alla deltagare får avbryta när de vill. Jag ser helst att 
intervjuerna sker på arbetsplatsen för det faller sig mest naturligt då studien handlar om 
grundskolan.  

Efter examinationen så kommer uppsatsen att finnas tillgänglig på databasen DIVA. 

Om ni har några frågor om arbetet så kan ni höra av er till mig. 

Tack för din medverkan! 

Fridha Eriksson 

0702258473 

fridha.haglind@outlook.com 

 



 

BILAGA B INTERVJUGUIDE 
INTERVJUGUIDE	
	
Syftet	med	denna	studie	är	att	utveckla	en	förståelse	för	hur	personal	på	grundskolor	
upplever	att	ett	likabehandlings-	och	normkritiskt	arbete	bedrivs.		
Frågor	som	studien	ska	besvara	
	

- På	vilket	sätt	tycker	personalen	att	skolan	strävar	efter	ett	jämlikhetsarbete?	
- Vilka	möjligheter	upplever	personalen	att	de	har	för	att	motverka	negativa	

normer	på	skolan?	
- På	vilket	sätt	har	införande	av	likabehandling	påverkat	arbetet	mot	kränkande	

behandlingar,	diskriminering	och	trakasserier?	
- Hur	upplever	personalen	likabehandlinsgplanen?	

	

BAKGRUND:	

- Kan	du	berätta	om	vem	du	är	och	hur	länge	du	arbetat	på	skolan?	
o Vilken	yrkesgrupp	tillhör	du?	
o I	vilka	situationer	möter	du	barnen	under	dagarna?(klassrum,	rast,	fritids)		

	

TEMA	”LIKABEHANDLING”	
- Vad	är	likabehandling	för	dig?	

o Vad	ser	du	för	ojämlikheter?		
o 	

- På	vilket	sätt	du	tycker	att	skolan	arbetar	med	likabehandling?	
- Hur	arbetar	du	för	att	alla	ska	vara	delaktiga	i	verksamheten?	
	

	
TEMA	”MÖJLIGHETER	ATT	MOTVERKA	NEGATIVA	NORMER”	

- Vad	är	normer	för	dig?	
o Förklara	om	det	behövs.		

- Vilka	normer	tycker	du	är	viktiga	att	arbeta	mot?	
- Anser	du	att	skolan	arbetar	för	att	motverka	negativa	normer	och	värderingar?	
- Kan	du	berätta	om	hur	du	kan	påverka	barnen	på	skolan	att	vara	toleranta	mot	

varandra?	
- Tycker	du	att	barnen	är	medvetna	om	hur	de	behandlar	varandra?		

o Kan	du	beskriva	hur	du	gör	för	att	göra	barnen	mer	medvetna	om	till	
exempel	hur	de	uttrycker	sig	mot	varandra.	Det	är	ju	lätt	att	säga	”bög”	
eller	något	negativ	om	invandrare.	Hur	gör	du	i	sådana	situationer?	

	
TEMA	”HUR	PÅVERKAR	INFÖRANDET	AV	LIKABEHANDLING	ARBETET	MOT	
KRÄNKANDE	BEHANDLINGAR	OCH	DISKRIMINERING”	

- Anser	du	att	det	förekommer	diskriminering	eller	kränkande	behandlingar	på	
skolan?	

o Hur	upplever	du	klimatet	på	skolan?	Är	det	ett	hårt	klimat	eller	anser	du	
att	eleverna	respekterar	varandra	och	varandras	åsikter?	



 

- Kan	du	berätta	om	vilka	strategier	och	åtgärden	som	används	för	att	
diskriminering	och	kränkande	behandlingar	inte	ska	uppstå?	

o Om	de	händer	något,	vad	gör	du	då?	
	
TEMA	”LIKABEHANDLINGSPLANEN”	

- Känner	du	till	skolans	likabehandlingsplan?	
o Om	ja,	vad	tycker	du	om	den?	Är	den	utformad	på	ett	bra	sätt?	
o Om	nej,	vet	du	hur	du	ska	göra	för	att	ta	del	av	den?	

- Kan	du	berätta	om	något	tillfälle	då	du	har	använt	dig	av	de	strategier	som	
likabehandlingsplanen	tar	upp?	

- Finns	det	några	strategier	som	saknas?		
Tycker	du	att	man	kan	arbeta	på	andra	sätt	för	att	likabehandling	ska	
fungera?
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