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SAMMANFATTNING 
Studien handlar om i vilken omfattning eleverna känner sig delaktiga i skolans 
likabehandlingsarbete samt i vilken omfattning eleverna upplever förekomsten av 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i skolan. Syftet är att 
kartlägga elevernas uppfattning om skolans likabehandlingsarbete samt förekomsten 
av kränkande behandling i skolans olika miljöer. Vi har valt ett kvantitativt 
angreppssätt då vi genomfört en enkätstudie som lämnats ut till totalt 101 elever i 
årskurs fem. Resultatet visar att många elever inte känner tillit till alla vuxna i skolan. 
Mer än hälften av eleverna känner inte till likabehandlingsplanen och nästan alla 
elever upplever att de inte har fått varit delaktiga i likabehandlingsarbetet. Eleverna 
efterfrågar mer stöd från de vuxna genom en större vuxennärvaro då de ser 
kränkande behandling som ett problem i skolan. Detta tyder på att skolorna behöver 
utveckla sitt likabehandlingsarbete för att alla elever ska känna sig delaktiga i arbetet 
med likabehandling samt känna trygghet i skolan. 
 
ABSTRACT 
The study deals with the extent to which students feel part of the school's equality 
work, and the extent to which students perceive the existence of discrimination , 
harassment and offensive behavior in school. The aim is to identify students' 
perception of the school's equality work and the incidence of harassment in school 
environments. We have chosen a quantitative approach when we conducted a 
questionnaire survey given out to a total of 101 students in fifth grade. The results 
show that many students don’t have trust in all adults in school. More than half of the 
students are not aware of the equality plan and almost all students feel that they have 
not been involved in the school’s equality work. Students are requesting more 
support from the adults by a larger adult presence because they see abusive behavior 
as a problem in school. This suggests that school’s need to develop their equality work 
for all students to feel part of the work on equality and feel safe in school. 
______________________________________________________________________ 

Nyckelord: Diskriminering, kränkande behandling, likabehandling, normer, 
trakasserier. 
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1 Inledning 
I dagens samhälle har den svenska skolan nolltolerans mot diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling (Skolverket 2012). Trots detta utsätts många 
elever dagligen för kränkande behandling. Därför är likabehandlingsarbetet en 
mycket viktig del i skolans verksamhet. Skolans personal ska arbeta för att eleverna 
ska få en trygg miljö i skolan. Att elever behandlar varandra illa har alltid varit ett 
stort problem i skolan. Tidigare diskuterades endast mobbning men på senare år har 
även begreppen diskriminering, trakasserier och kränkande behandling inkluderats i 
skolans likabehandlingsarbete. Vi vill ta reda på hur eleverna uppfattar skolans 
likabehandlingsarbete samt kartlägga elevernas upplevelser och i vilken omfattning 
de upplever att diskriminering, trakasserier samt kränkande behandling förekommer 
i skolorna.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna enkätstudie är att kartlägga elevers uppfattning om skolans 
likabehandlingsarbete när det gäller elevers delaktighet samt förekomsten av 
kränkande behandling i skolans olika miljöer. 
 

 I vilken omfattning upplever eleverna diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling i skolan kopplat till diskrimineringsgrunderna? 
 

 Hur uppfattar eleverna sin delaktighet i skolans arbete med likabehandling? 
 

 I vilken omfattning känner sig eleverna trygga i skolans olika miljöer? 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Nedan följer en lista med definitioner av de mest väsentliga begreppen i arbetet. 

Diskriminering är enligt Diskrimineringsombudsmannen, DO (2012) en 
särbehandling av individer eller grupper och innebär att någon blir sämre behandlad 
i samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande 
identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. En elev kan inte diskriminera en 
annan elev då det krävs en formell maktposition för att diskriminera, en lärare kan 
däremot diskriminera en elev då läraren innehar en högre maktposition än eleven i 
skolan. 

Jämlikhet innebär att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oberoende av kön, 
könsidentitet, funktionshinder och funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, sexuell 
läggning, religion eller annan trosuppfattning och ålder (Radovic, 2008). 

Kränkande behandling definieras av Skolverket (2012) som olika ord eller handlingar 
som kränker en persons värdighet utan att det omfattas av de sju 
diskrimineringsgrunderna. Under annan kränkande behandling ingår det som på ett 
eller annat sätt kränker någons värdighet. Fysiska kränkningar (slag, knuffar, dra i 
håret) eller psykiska kränkningar såsom utfrysning är exempel som faller in under 
annan kränkande behandling. 

Normer kan enligt Eek-Karlsson (2012) definieras som sådant som anses normalt. 
Det som följer normen anses ha ett högre värde än det som strider mot normen och 
kan anses onormalt.  
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Trakasserier är enligt DO (2012) handlingar som kränker en persons värdighet som 
har med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning och ålder att göra. 

2 Litteraturgenomgång 
Det finns inte mycket tidigare forskning om likabehandlingsarbetet i skolorna då 
likabehandling nyligen blivit inkluderat i skolans styrdokument. Skolorna har 
tidigare arbetat med att förebygga och åtgärda mobbning. Vi har valt att använda 
begreppen diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i största delen av 
arbetet då dessa begrepp är bredare än begreppet mobbning som endast innefattar 
händelser som skett vid ett flertal tillfällen. Begreppen diskriminering, trakasserier 
och kränkande behandling innefattar även enstaka händelser. I denna del kommer vi 
att ta upp sex övergripande rubriker som enligt oss ramar in och hjälper oss att ge 
svar på våra frågeställningar. Vi börjar med att ta upp vad Skollagen och 
Diskrimineringslagen säger om diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling. Vi tar även upp de sju diskrimineringsgrunderna, vilka de är och vad de 
står för. För att skolan ska kunna arbeta med likabehandling på ett framgångsrikt sätt 
kommer vi att ta upp tre faser i skolans likabehandlingsarbete. I sista delen återges 
exempel på hur pedagoger kan arbeta med likabehandling i skolan samt hur de kan 
arbeta främjande utifrån de fem diskrimineringsgrunder som enligt Skolverket 
(2012) ska ingå i skolans likabehandlingsarbete. 

2.1 Vad säger lagen? 

Likabehandlingsarbetet regleras av kapitel 3 och 6 i Skollagen (SFS, 2010:800) och 
kapitel 3 i Diskrimineringslagen (SFS, 2008:567). Lagarna finns för att förhindra och 
förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Enligt Skollagen 
ska huvudmannen (kommunen eller den som driver en fristående skola) varje år 
upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att främja elevers 
lika rättighet och möjlighet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder och funktionsnedsättning och sexuell läggning. 
(Enligt Skollagen behöver inte skolan inkludera de två diskrimineringsgrunderna 
könsöverskridande identitet och uttryck samt ålder). Denna plan ska innehålla 
åtgärder som huvudmannen kommer att påbörja eller genomföra under det 
kommande året. Planen ska även innehålla en redovisning av hur åtgärderna tidigare 
år har genomförts. Det står också i Skollagen att huvudmannen ska se till att en 
likabehandlingsplan upprättas varje år som beskriver åtgärder som kan förebygga 
kränkande behandling av barn och elever. Lärare, förskollärare eller annan personal 
har skyldighet att anmäla kränkande behandling till förskolechef eller rektor. Rektorn 
eller förskolechefen måste anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen ska 
skyndsamt utreda omständigheterna kring kränkningarna och vidta åtgärder. Om 
huvudmannen åsidosätter ett barn som känner sig kränkt kan huvudmannen bli 
skadeståndskyldig och därmed få ersätta de skador som eleven fått på grund av 
kränkningarna och även ersättning för huvudmannens åsidosättande. Huvudmannen 
ska vidare, enligt Diskrimineringslagen, se till att förebygga och förhindra 
diskriminering och trakasserier. Huvudmannen ska också upprätta en 
likabehandlingsplan som ska främja, förebygga och förhindra att elever blir 
trakasserade eller kränkta. 

2.2 Tre faser i likabehandlingsarbetet 

Enligt Skolverket (2012) bör skolan göra en kartläggning över verksamheten för att 
motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Detta kan innebära 
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att skolan ser över bland annat organisation, organisering av verksamheten, regler, 
gruppindelning och schemaläggning. Det kan till exempel ske diskriminering på 
grund av att ingen i skolan får bära huvudbonad. Att ingen i skolan får bära 
huvudbonad kan ses som diskriminerande av de människor där huvudbonad ingår i 
den korrekta klädseln inom till exempel vissa religioner. Det främjande, 
förebyggande och åtgärdande arbetet är tre faser i likabehandlingsarbetet som finns 
för att se till att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande 
behandling i skolan. Skolans likabehandlingsarbete syftar till att skapa en trygg miljö 
och arbetet ska bedrivas långsiktigt och systematiskt. 

2.2.1 Det främjande arbetet 

Enligt Skolverket (2012) handlar det främjande arbetet om att skolan ska främja goda 
relationer där både elever och personal får tid att diskutera egna värderingar, normer 
och attityder. Demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter ska enligt 
Skollagen (SFS, 2010:800) och läroplanen (Lgr 11) vara grundläggande i alla 
utbildningar. Det främjande arbetets syfte är också att förankra respekt för alla 
människors lika värde och bidra till en utvecklad och trygg skolmiljö. Detta är ett av 
skolans viktigaste uppdrag och kan därför inte bestå av enstaka projekt, utan måste 
ingå i all undervisning och följas upp kontinuerligt. Det är viktigt att sätta upp mål 
som går att utvärdera i det främjande arbetet och på detta sätt kan arbetet bli 
systematiskt. Enligt Skolverket är ett gott skolklimat ett klimat där både personal och 
elever har öppna relationer och känner tillit till varandra. Det viktiga med att ha en 
förtroendefull relation till sina elever är att det blir lättare för personalen att få reda 
på om eleverna på något sätt mår dåligt.  

Skolverket skriver i en rapport om några framgångsfaktorer i det främjande arbetet. 
De lyfter vikten av att eleven har tillit till åtminstone någon vuxen i skolan. En stabil 
organisation är en förutsättning för ett gott skolklimat. En skola som har stabila 
rutiner, stabil organisation och en stabil personalsammansättning kännetecknas av 
Skolverkets utvärdering vara en skola med låg förekomst av mobbning och 
kränkningar och på de skolor där elever får vara delaktiga i likabehandlingsarbetet 
förekommer färre kränkningar. På de skolor där det förekommer färre kränkningar 
får eleverna, med stöd av de vuxna på skolan, ansvara för aktiviteter som till exempel 
gemensamma aktiviteter i klassen eller elevcafeteria. Organisationsregler som tagits 
fram av både elever och vuxna resulterade i att mobbning minskade avsevärt på dessa 
skolor. En viktig del i detta var att all personal använde samma konsekvenser om 
reglerna inte följdes samt att eleverna var medvetna om dessa. När skolan 
schemalägger lektioner som ska stärka skolans värdegrundsarbete riskerar det att 
leda till mer mobbning. Lektionerna anpassas ofta inte efter gruppen utan utgår 
vanligtvis från färdiga övningar. För att uppnå bra resultat behöver 
värdegrundsövningarna anpassas efter gruppens behov och ingå som en naturlig del i 
all undervisning. 

Personalen behöver vara påläst om de diskrimineringsgrunder skolan är skyldig att 
arbeta med och vad som gör att trakasserier och kränkande behandling förekommer. 
Det som oftast ligger bakom diskriminering och trakasserier är föreställningar om 
vad som är normalt eller onormalt. Genom att ignorera och inte följa upp kränkande 
behandling resulterar detta i att personalen ibland accepterar att eleverna blir illa 
behandlade. Det kan handla om att den som blir utsatt har ett beteende som strider 
mot normen eller att det är fråga om en konflikt. Personalen bör få tillfälle att 
diskutera diskrimineringsgrunderna i förhållande till sina normer. Det är viktigt att 
låta eleverna diskutera kring vad begreppen trygghet, jämlikhet, jämställdhet och 
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rättvisa innebär för att minska förekomsten av kränkningar. Eleverna måste ha 
kunskap om sina rättigheter och skyldigheter för att kunna delta i arbetet med att 
främja likabehandling (Skolverket, 2012). 

2.2.2 Det förebyggande arbetet 

Dahlkwist (2010) skriver att det förebyggande arbetet handlar om att avvärja risker 
för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolan behöver 
identifiera de områden som kan anses som riskområden där diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling kan förekomma. Skolan behöver därför 
kartlägga verksamheten för att få fram konkreta och uppföljningsbara mål. Skolan 
behöver också göra en plan för hur målen ska uppnås och vilka insatser som kommer 
att behövas. Enligt Skolverket (2012) behöver det förebyggande arbetet drivas 
systematiskt för att ha effekt. I de verksamheter som har rutin i att göra 
kartläggningar minskar mobbning och annan kränkande behandling. Kartläggningen 
ger ökad förståelse för problemen, hur kränkningar uppstår och i vilka samband de 
tar sig uttryck. Detta gör att verksamheten kan sätta in rätt insatser från början. 
Genom samtal med elever, föräldrar och personal kan man även kartlägga hur 
eleverna trivs samt om de anser att det förekommer diskriminering, trakasserier eller 
annan kränkande behandling i verksamheten. Det är viktigt att känna till att 
kränkningar kan äga rum i situationer där även personal är närvarande. Därför ska 
kartläggningen omfatta de platser, situationer och delar av verksamheten där elever 
känner sig otrygga. Personalens iakttagelser kan ingå i kartläggningen, de kan till 
exempel observera var konflikter oftast uppstår och då arbeta med eleverna i de 
situationerna. Dokumentation från tidigare fall av enskilda kränkningar kan 
användas som underlag då liknande kränkningar kan uppstå igen och dessa kan höra 
ihop med verksamhetens organisation. Personalen ska kunna identifiera problem och 
ställa dem till rätta. Sedan kan man planera vilka insatser som ska användas, 
beroende på vilka problem man hittar i verksamheten kan man inrikta det 
förebyggande arbetet på olika sätt. Inom vissa delar kanske man bara behöver arbeta 
med vissa grupper medan andra insatser kan gälla för hela skolan. Till exempel kan 
ett mål vara att lärare alltid finns tillgängliga i korridorerna för att öka tryggheten 
bland eleverna om de känner sig otrygga där (Skolverket, 2012). 

2.2.3 Det åtgärdande arbetet 

Enligt Dahlkwist (2010) handlar det åtgärdande arbetet om det som redan inträffat. I 
denna fas jobbar man med att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, 
trakasserier och annan kränkande behandling. Skolan är skyldig att starta upp ett 
åtgärdsarbete så fort man får vetskap om att någon elev känner sig utsatt. När 
åtgärderna vidtagits ska de dokumenteras och utvärderas för att förebygga att 
problemen återkommer. För att personalen tidigt ska upptäcka kränkande 
behandling bör planering av verksamheten vara välorganiserad. Skolan måste vara 
tydlig med informationen om hur man som elev eller förälder kan handla och var 
man bör rapportera om de upplever att någon blir illa behandlad. Skolverket (2012) 
skriver att personalen bör ha väl förankrade rutiner vid förekomst av diskriminering, 
trakasserier och annan kränkande behandling, detta är viktigt för att kunna agera 
snabbt. Rektor och övrig personal behöver vidta akuta åtgärder för att få situationen 
att upphöra och för att se till att alla elever är trygga. Rutinerna som gäller för 
utredning bör finnas med i skolans plan mot diskriminering och kränkande 
behandling. Det finns många tänkbara åtgärder att vidta, till exempel återkommande 
samtal med elever och vårdnadshavare, ökad observation, assistent eller 
resurspersonen för den/de som kränker, hjälp av skolpsykolog/skolkurator och 
omorganisation och/eller omorganisera verksamheten. Om åtgärderna inte visar sig 
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vara tillräckliga måste kompletterande insatser sättas in till dess att situationen är 
löst och förblir löst. Hur väl åtgärderna fungerar beror alltid på hur de svarar mot 
behoven, hur de används och i vilket sammanhang de används. Dokumentationen är 
en viktig del av uppföljningen av åtgärderna. Detta gör det lättare att sätta in nya 
åtgärder eller förändra de som redan finns. Det ger även de berörda en möjlighet till 
insyn i arbetet. Om någon av de inblandade eleverna visar svårigheter i skolan ska 
detta dokumentaras i ett åtgärdsprogram om personalen bedömer att särskilt stöd 
skulle behövas. När en situation uppkommer är det sällan en engångföreteelse utan 
uppkommer ofta på olika sätt bland olika elever i sociala relationer, i elevers 
identitetsskapande, maktutövande och normskapande. 

2.3 De sju diskrimineringsgrunderna 

Skolan är, som tidigare nämnt, endast skyldig att inkludera fem av de sju 
diskrimineringsgrunderna i sitt likabehandlingsarbete, dessa är: kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och 
funktionsnedsättning och sexuell läggning. Enligt Skolverket (2012) hindras inte 
skolorna från att arbeta med de två resterande diskrimineringsgrunderna 
könsöverskridande identitet och uttryck samt ålder. Diskrimineringsombudsmannen 
(DO), Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen (2009) skriver i sin 
rapport att skolorna rekommenderas att inkludera alla diskrimineringsgrunder i sitt 
likabehandlingsarbete. Nedan redovisas varje diskrimineringsgrund för sig och för att 
förtydliga diskrimineringsgrundernas betydelse ges också exempel på hur 
trakasserier och diskriminering kan komma till uttryck i skolan. I slutet av denna del 
lyfter DO, BEO och Skolinspektionen fram exempel på hur skolan kan arbeta 
främjande utifrån de fem diskrimineringsgrunder som skolan är skyldig att arbeta 
med. 

2.3.1 Kön 

Lundin (2012) skriver att alla individer i ett samhälle ska ges samma möjligheter 
utifrån sina reella förutsättningar. Att man har olika kön är inget argument för att 
samhället inte ska vara jämlikt. Företeelser som strider mot traditionella 
könsmönster och inte går att kategorisera tydligt, skapar rädsla hos många. Enligt 
Svaleryd och Hjertson (2012) är kön ingenting annat än förväntningar och 
föreställningar skapade i olika sociala och kulturella sammanhang. Dessa ska inte ge 
upphov till vilka rättigheter, förutsättningar, möjligheter och skyldigheter pojkar och 
flickor ska ges. DO, BEO och Skolinspektionen (2009) ger exempel på hur elever i 
skolan kan bli trakasserade samt diskriminerade på grund av kön. En pojke blir retad 
av kamrater på fritidshemmet då han är den enda pojken som valt att gå med i 
dansgruppen, detta räknas som trakasserier. En flicka vill göra sin praktik på en 
målarfirma, studievägledaren avråder flickan med motiveringen att arbetet på 
målarfirman är för hårt för en flicka, detta räknas som diskriminerande. 

2.3.2 Könsöverskridande identitet eller uttryck 

DO, BEO och Skolinspektionen (2009) skriver att diskrimineringsgrunden 
könsöverskridande identitet och uttryck omfattar de flesta transpersoner. Med 
transpersoner menas människor som på olika sätt bryter mot samhällets normer vad 
gäller könsidentitet och könsuttryck. Till exempel kan transpersoner vara 
transvestiter, intersexuella (personer som fötts med oklar könstillhörighet) eller 
inter- och transgenderpersoner (personer som definierar sig bortom kön eller utanför 
de traditionella könsidentiteterna). En person som har könsöverskridande identitet 
eller uttryck omfattas av diskrimineringsskyddet då andra personer uppfattar att 
personen strider mot normen. Den här diskrimineringsgrunden har inget samband 



6 
 

 
 

med sexuell läggning. Författarna tar även upp exempel på hur elever kan bli 
diskriminerade samt trakasserade på grund av denna diskrimineringsgrund. En pojke 
blir hånad av en grupp pojkar i skolan för att han sminkar sig, detta räknas som 
trakasserier. En elev som identifierar sig som intergender söker upp skolkuratorn för 
att tala om problem i familjen. Istället för att prata om elevens problem i familjen 
ifrågasätter skolkuratorn elevens könsidentitet och eleven måste då förklara vad 
könsidentiteten intergender betyder och innebär. I detta exempel diskriminerar 
skolkuratorn eleven. 

2.3.3 Sexuell läggning 

Enligt DO, BEO och Skolinspektionen (2009) ska skolan förebygga och förhindra 
diskriminering och trakasserier på grund av sexuell läggning. Med sexuell läggning 
menas homosexualitet, bisexualitet samt heterosexualitet. Alla i skolan ska ha rätt till 
att behandlas lika oavsett sexuell läggning. Enligt Lundin (2012) bygger 
föreställningen om heteronormen på att alla är heterosexuella och lever i en 
heterosexuell tvåsamhet. DO, BEO och Skolinspektionen tar upp exempel på hur 
elever kan bli diskriminerade på grund av sexuell läggning.  Två flickor som är ett par 
går på skolans avslutningsbal, flickorna får inte dansa den första uppvisningsdansen 
tillsammans, detta exempel är diskriminerande. En pojke blir utfryst på grund av att 
hans pappor är homosexuella. Eleverna fryser ut pojken och han har svårt att få vara 
med i grupparbeten vilket leder till att han ofta får arbeta ensam. I detta exempel blir 
pojken trakasserad av andra elever. 

2.3.4 Etnisk tillhörighet 

Enligt DO, BEO och Skolinspektionen (2009) har alla människor rätt att bestämma 
sin egen tillhörighet och man kan ha flera etniska tillhörigheter. Om en person är 
född i Sverige kan hen ändå identifiera sig som rom, same, svensk, kurd eller något 
annat. Torpsten (2012) skriver att vit svenskhet och att tala ren svenska utgör en 
norm i den svenska skolan. En elevs färdigheter i det svenska språket, svenskt 
utseende och svensk härkomst avgör om eleven ska betraktas som typisk svensk eller 
inte. Enligt Skollagen ska skolan arbeta mot främlingsfientlighet och rasism. DO, 
BEO och Skolinspektionen lyfter två exempel då elever blir trakasserade samt 
diskriminerade på grund av etnisk tillhörighet. En skola som har många elever med 
annan tillhörighet än svensk ger förtur åt etniskt svenska elever vid antagningen för 
att elevgrupperna inte ska bli allt för segregerade, detta exempel visar på 
diskriminering. En elev som är svart får många kommentarer om sin hud- samt 
hårfärg. Läraren talar om för eleven att denne är annorlunda och det är inte konstigt 
att de andra eleverna är nyfikna, de menar ju inget illa. Detta exempel tyder på att 
läraren trakasserar eleven. 

2.3.5 Religion eller annan trosuppfattning 

Exempel på olika religioner är islam samt kristendom. 
Diskrimineringsombudsmannen, DO (2012) skriver att annan trosuppfattning är 
något annat än religion men har sin grund i en religiös åskådning. Exempel på något 
som definieras som annan trosuppfattning är ateism eller buddism. Begreppet annan 
trosuppfattning är jämförbar med begreppet religion då det har sin grund i religiösa 
åskådningar. Skolverket (2012) skriver att i Sverige ska skolan vara icke-
konfessionell. DO, BEO och Skolinspektionen(2009) ger två exempel på hur elever 
kan bli diskriminerade samt trakasserade på grund av denna diskrimineringsgrund. 
En elevs familj är medlemmar i Pingstkyrkan, eleven blir retad för detta. Exemplet är 
trakasserande. Ett annat exempel är då en elev bär huvudduk. Läraren går inte med 
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på att huvudbonad får bäras i klassrummet och tycker att huvudduk är ett 
kvinnoförtryck. Eleven utestängs från sin utbildning och detta är diskriminerande. 

2.3.6 Funktionshinder och funktionsnedsättning 

DO, BEO och Skolinspektionen (2009) beskriver funktionshinder och 
funktionsnedsättningar som psykiska, fysiska samt intellektuella hinder som kan 
påverka livet på olika sätt. En person kan både ha funktionshinder som syns, till 
exempel att man använder rullstol och det finns även funktionsnedsättningar som 
inte märks så lätt till exempel allergi eller ADHD. Funktionshinder och 
funktionsnedsättningar uppstår från en medfödd eller förvärvad skada eller till följd 
av en sjukdom. DO, BEO och Skolinspektionen beskriver två exempel som kan vara 
diskriminerande samt trakasserande. En elevs pappa har en CP-skada. De andra 
eleverna brukar säga ”Din pappa är jävla CP”. Eleven blir arg och ledsen och detta 
tyder på trakasserier. Ett annat exempel är då rektorn på en skola ropar upp alla 
elever individuellt under en skolavslutning, förutom särskoleklassen som ropas upp 
som en grupp. Detta exempel är diskriminerande. 

2.3.7 Ålder 

Enligt DO, BEO och Skolinspektionen (2009) omfattas alla människor av skyddet 
mot åldersdiskriminering. Normen för ålder kan se olika ut och oftast drabbas äldre 
samt yngre människor av denna sorts diskriminering. Enligt Dahlkwist (2010) kan en 
yngre elev kan känna sig trakasserad på grund av sin ålder, då denne kanske inte får 
samma möjligheter som de äldre eleverna. DO, BEO och Skolinspektionen skriver att 
det är tillåtet att dela in elever utefter deras ålder om det till exempel handlar om 
vilken klass eleven ska gå i beroende på hur gammal eleven är, även om eleven kan 
uppfatta det som diskriminerande.  

2.3.8 Att arbeta främjande med diskrimineringsgrunderna 

DO, BEO och Skolinspektionen (2009) förklarar hur skolan kan arbeta främjande 
med de fem diskrimineringsgrunderna skolan är skyldig att inkludera i sitt 
likabehandlingsarbete. Skolan ska enligt läroplanerna arbeta med 
jämställdhetsfrågor vilket handlar om att skolan ska kunna ge flickor och pojkar ett 
lika stort inflytande och utrymme i verksamheten. Om personalen planerar 
könsindelade grupper är det viktigt att fundera över syftet och om det finns risk för 
att förstärka rådande normer? När det handlar om diskrimineringsgrunderna etnisk 
tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning kan eleverna diskutera rasismens 
idéhistoria när det gäller behandlingen av minoriteterna i Sverige, både historiskt och 
i nutid. Att diskutera fördomar samt stereotypa föreställningar är också nödvändigt 
då det till exempel dyker upp i media eller läromedel. Pedagogerna kan också lyfta 
och uppmärksamma modersmålsundervisningen på ett positivt sätt till exempel 
genom att inkludera den i undervisningen. För att elever med funktionshinder och 
funktionsnedsättningar ska känna sig inkluderade i skolan ska undervisningen samt 
skolmiljön vara tillgänglig för alla elever oavsett vad de har för reella förutsättningar. 
Genom att integrera homo-och bisexualitet i undervisningen kan skolan främja lika 
rättigheter oavsett sexuell läggning. Detta kan konkret göras genom att i till exempel 
ämnet matematik inkludera homo- och bisexuella exempel. 

2.4 Vem blir utsatt? 

Mark och Ratliffe (2011) menar att traditionell mobbning har sin höjdpunkt i ”middle 
school” (cirka årskurs 6-8) då eleverna börjar i en ny skola och känner sig mindre 
säkra i den nya miljön. Det är även i den åldern maktpositionerna börjar göras upp 
bland eleverna. Under åren eleverna går i ”middle school” tenderar mobbningen att 
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öka år för år. De skriver vidare att det är pojkar som oftast är involverade i en mer 
uppenbar fysisk mobbning medan flickor tenderar att använda sig mer av att baktala 
och sprida rykten om varandra. Skolverket (2009) har genomfört en intervjustudie på 
elever i grundskolan, årskurs 4-9. Studien visade att pojkar oftast är de mest utsatta 
och är de som mest utsätter andra för verbala trakasserier och hot om fysiska 
trakasserier. Anledningarna kopplas ofta till homofobi och rasism men också till 
annan kränkande behandling som har med utseende, främst kroppsstorlek att göra. 
Flickorna använder sig mest av ryktesspridning och baktaleri hellre än fysiskt våld då 
de trakasserar eller kränker varandra. Flickor utsätts också av sexuella trakasserier av 
pojkar, mestadels i grundskolan. Trakasserier och annan kränkande behandling kan 
leda till att eleverna inte känner trygghet i skolan.  

2.5 Hur kan pedagoger arbeta med sina elevgrupper? 

Arbetet mot kränkande behandling bör enligt Skolverket (2011) se olika ut för pojkar 
och flickor. Resultatet visar att flickor särskilt behöver fungerande system när det 
gäller uppföljning, utvärdering, kartläggning och väl fungerande rastvaktsystem. 
Pojkar däremot behöver i första hand fungerande antimobbningsteam, åtgärder för 
mobbare och de mobbade samt åtgärdsplanering. De system som fungerat väl för 
pojkar har visat sig kunna ha motsatt effekt på flickor i samma situation. Det viktiga 
för skolan är att skapa systematik i sitt arbete genom att kunna kombinera olika 
metoder mot kränkande behandling och skapa en metod som passar hela skolans 
verksamhet. Det är också viktigt att alla i skolverksamheten är insatta och delaktiga i 
skolans likabehandlingsarbete, detta innebär att det inte bara är trygghetsteamet som 
ska vara delaktiga utan även övrig personal tillsammans med eleverna. Detta leder till 
ett gemensamt förhållningssätt vilket stärker skolan i sitt arbete mot likabehandling. 
Skolan bör också skapa en jämlikhetskultur vilket betyder att alla är inkluderade i 
gemenskapen och känner respekt för allas lika värde (Skolverket, 2011). 
 
Skolverket (2012) skriver att det viktiga i likabehandlingsarbetet är att involvera det i 
all undervisning. Det handlar inte enbart om att kartlägga problematiken utan om att 
främja likabehandling i skolan. Pedagogen ska helst inte schemalägga 
värdegrundslektioner då det för eleverna kan upplevas som löjligt och enligt 
Skolverket (2011) kan det bli så laddat att elever blir mer utsatta under dessa 
lektioner. Viktigt för pedagogen är att tänka på att inte bara ta färdiga 
övningar/lektioner som finns utan att reflektera över dem. Övningarna behöver 
anpassas för att passa varje enskild elevgrupp för att det ska vara till nytta. Nedan 
beskrivs några enkla och vanliga värderingsövningar. 
 
Enligt Dahlkwist (2010) kan skolan arbeta med likabehandling genom att arbeta med 
etiska dilemman/case, värderingsövningar och samtal i grupp samt genom 
rollspel/forumspel. När man arbetar med etiska dilemman arbetar man med 
konstruerade fall med mer eller mindre autentisk bakgrund. I en strukturerad form 
kallar man detta arbete för casemetodik. Enligt Dahlkwist (2012) säger många 
forskare att casemetodik är ett bra sätt att arbeta med etiska frågor i skolan. Casen 
(fallen) kan innehålla komplicerade etiska dilemman som lärare kan möta i sin 
yrkespraktik. Casemetodiken innehåller verkliga och centrala problem. När man ska 
lösa ett case skapas en rollspelssituation och detta kan skapa ett engagemang hos 
deltagarna. Detta skapar en bra grund för reflektion och kan utveckla en bättre 
handlingsberedskap inför kritiska situationer som kan uppstå i värdegrundsarbetet. 
Enligt Dahlkwist (2010) arbetar man med olika värderingsövningar och/eller samtal i 
grupp för att öka elevernas medvetenhet om egna normer, gruppens normer, 
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attityder och värderingar. Det är viktigt att alla har hundraprocentig respekt för 
varandras åsikter då vissa delar kan vara extremt känsliga för vissa personer. Några 
exempel på värderingsövningar är: rangordning, motsatser, fyra hörn och olika ytor. I 
värderingsövningen ”rangordning” presenteras ett antal olika alternativ som 
deltagarna ska rangordna. Var och en får argumentera för sina val. I övningen 
”motsatser” får deltagarna markera sin egen uppfattning mellan två ytterligheter. 
Valen diskuteras och det är under diskussionens gång valfritt att byta position. 
Värderingsövningen ”fyra hörn” går ut på att eleverna får ett påstående eller fråga 
och ska sedan ställa sig i något av rummets fyra hörn där varje hörn representerar ett 
svarsalternativ. Övningen ”olika ytor” fungerar som övningen ”fyra hörn”, i denna 
övning finns också ett öppet alternativ.  Rollspel kan också vara en bra metod för att 
engagera eleverna i likabehandlingsarbetet. En form av rollspel kallas forumspel och 
det används ofta när man vill exemplifiera konflikthantering och aktivera alla i en 
konflikthanteringsprocess (Dahlkwist, 2010). 

Sammanfattningsvis lyfter Skolverket (2012) vikten av elevers delaktighet i skolans 
likabehandlingsarbete och elevers samt skolpersonals kunskap om arbetet med 
likabehandling. Genom att diskutera normer kan man tillsammans med elever få 
ökad förståelse för varandras olikheter samt skapa en jämlikhetskultur som bygger på 
respekt och nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i 
skolan. 

3 Metod 
Under denna del redogör vi kring hur vi byggt upp vår forskningsdesign samt att vi 
argumenterar för vårt val av metod. Vi presenterar även vårt genomförande, urval, 
bortfall samt studiens trovärdighet och de etiska aspekterna vi utgått från i vår studie. 

3.1 Forskningsdesign 

Vi har genomfört en kvantitativ enkätundersökning som innefattar fem olika 
femteklasser på fem olika skolor. Vi har valt att använda oss av enkäter då vi får en 
större urvalsgrupp än om vi använt oss av kvalitativa intervjuer som tar längre tid att 
genomföra och på detta sätt skulle urvalsgruppen blivit mycket mindre. Vi ville ha 
många svar samtidigt som vi ville vara närvarande under studien, detta för att i 
största möjliga mån kunna minimera feltolkningar av enkäten. Enkätstudien hjälpte 
oss även att få en bredare bild av hur eleverna uppfattat att de vuxna på skolan 
arbetar förebyggande och åtgärdande mot diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. 

3.1.1 Enkätkonstruktion 

För att få en tydlig bild av i vilken omfattning de svarande eleverna trivs i skolan 
valde vi att utgå både från om de blivit diskriminerade, trakasserade eller kränkta av 
elever och/eller vuxna i skolan utifrån de sju diskrimineringsgrunderna samt om de 
blivit utsatta för annan kränkande behandling av elever eller vuxna i skolan. 
Begreppen diskriminering, trakasserier samt kränkande behandling 
operationaliserades genom att vi kallat dessa begrepp för ”illa behandlad” eller 
”kränkt” i enkätfrågorna. Flera frågor i enkäten var liknande då ena frågan handlade 
om upplevelser mellan elev-elev samt den andra frågan handlade om elev-vuxen (se 
Bilaga 2). Vår enkät bestod av 34 frågor, varav 26 var slutna frågor, sju slutna frågor 
som följdes av en öppen fråga och en helt öppen fråga. Denscombe (2009) skriver att 
frågornas ordningsföljd är viktig av tre olika anledningar, 1) de tidigt ställda frågorna 
kan påverka svaren som ges längre fram i enkäten, 2) ordningsföljden av frågorna 
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kan motivera eller avhålla respondenten i det fortsatta svarandet och 3) de mer 
personliga eller känsliga frågorna ska komma senare i enkäten. Under utformningen 
av vår enkät har vi tänkt på samtliga punkter. Enkäten inleds något entonigt för att 
sedan ta upp de mer känsliga frågorna i slutet. Frågornas variation spelar också stor 
roll i enkäten och det finns, enligt Denscombe, både för- och nackdelar med att 
variera frågornas svarsalternativ. Fördelar med att variera frågorna är att 
respondenten inte bara väljer ett alternativ och kryssar samma på alla frågor samt att 
personen inte blir uttråkad av för lite variation i frågorna. Nackdelen med olika 
svarsalternativ är att det kan uppstå förvirring och/eller missförstånd. Öppna frågor 
är positiva då man får med helheten av svaret och slutna frågor är positiva då vi får 
en enhetlig form som gör det enkelt för oss att jämföra svaren, därför valde vi att ha 
både öppna och slutna frågor. De slutna frågorna gav oss möjlighet att kategorisera 
vårt val av områden då vi utformade enkäten, medan de öppna frågorna inte gick att 
kategorisera förrän efter sammanställningen av enkäterna. 

Denscombe (2009) skriver att det sätts stora krav på dem som utformar en enkät då 
det är viktigt att få det rätt från början. När enkäten väl är utgiven är det svårt att 
göra ändringar. De som redan svarat kanske inte är villiga att svara på en reviderad 
version av samma enkät igen. Vi har minskat risken för att behöva göra om enkäten 
då vi omarbetat den flera gånger. Denscombe skriver också att det tar lång tid att 
producera en färdig enkät. Vi fick en fördröjning i färdigställandet av enkäten då vi 
testade den på ett barn i den valda åldersgruppen. Syftet med att testa enkäten var för 
att se hur frågorna tolkades och uppfattades av ett barn i den åldern frågorna var 
avsedda för. Vi fick även en uppfattning om hur lång tid det skulle ta att besvara 
enkäten. Då vi insåg att enkäten var för lång och barnet tappade tålamodet mot slutet 
började vi fundera över om enkäten skulle kortas ner då Denscombe beskriver att 
ingenting avskräcker en människa mer från att besvara en enkät än dess omfång. Vi 
valde då att riskera att eleverna kunde bli trötta mot slutet men vi försökte motarbeta 
detta genom att gå igenom enkäten tillsammans med eleverna då vi läste frågorna 
samt fanns där som stöd. Eftersom vi var närvarande under enkätens genomförande 
ledde detta till att vi på plats kunde korrigera fel genom att ge de svarande en muntlig 
förklaring av ett eventuellt skrivfel. Vi kunde till exempel säga till eleverna att göra en 
egen svarsruta om det inte fanns en svarsruta som passade dem. Då vi närvarade 
under genomförandet blev det möjligt för oss att samla in enkäterna direkt efter 
genomförandet. Vi kunde börja sammanställa svaren direkt, vilket sparade oss tid. 

Vi har redovisat data på nominalskalenivå och på ordinalskalenivå. Nominalskalenivå 
innebär att man har olika svarsalternativ som går att dela in i olika kategorier, vilket 
har underlättat för oss att svara på våra frågeställningar. Ett exempel på en fråga på 
nominalskalenivå kan vara när respondenten får svara vilket kön eleven har. 
Ordinalskalenivå innebär att frågorna har speciella svarsalternativ som till exempel: 
”Ja, alltid”, ”Oftast”, ”Nästan aldrig” och ”Aldrig”. Värdena går också att rangordna. 

3.2 Genomförande 

När vi utformat enkäten, testat den och kände oss klara, skickade vi ut förfrågningar 
genom ett informationsmail till sju olika skolor. Tanken var att vi skulle genomföra 
enkätstudien på fyra olika skolor men vi valde att skicka förfrågningar till fler skolor 
än vi behövde då vi ville komma med ganska kort varsel och vi var beredda på att 
några av skolorna inte skulle kunna ta emot oss. Informationen vi skickade ut till 
skolorna handlade om oss som skulle genomföra studien, syftet med studien, 
konfidentiell hantering och frivillighet.  Enkätens försättsblad innehöll samma 
information i en förenklad version så att elever i årskurs fem skulle kunna förstå dess 
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innebörd. Vi hade förberett oss genom att vi skrivit ut enkäterna samt skrivit ut en 
enkät på overheadpapper. Detta för att vi ville ge eleverna möjlighet att gå igenom 
enkäten tillsammans med oss. Då vi kom ut till en klass presenterade vi oss, pratade 
om syftet med enkätstudien och de etiska aspekterna kring studien. Sedan delade vi 
ut enkäten och gick igenom den tillsammans med eleverna, de elever som ville svara 
på egen hand fick möjlighet att göra det. 

3.3 Urval 

Vi har valt att genomföra enkätstudien i årskurs fem då dessa elever är bland de 
äldsta som vi i vår utbildning, lärare mot tidigare år, blir behöriga att undervisa. Då 
det är svårt att formulera enkätfrågor valde vi en åldersgrupp som börjat kunna läsa 
flytande på egen hand. Totalt 101 elever svarade på enkäten, 51 pojkar, 43 flickor och 
sju elever som identifierade sig som hen. Vi har valt att presentera resultaten utifrån 
hela elevgruppen och/eller utifrån kön då Skolverket (2012) skriver att flickor och 
pojkar behöver ha olika åtgärdssystem vid kränkande behandling. Vi har åkt ut till 
fem olika skolor, tre i innerstaden och två belägna i de yttre stadsdelarna. Detta för 
att få en bredare fördelning av skolor då vi inte bara väljer skolor i ett visst område. 
Vi gick genom kontakter när vi skulle genomföra vår enkätstudie och därmed blev 
urvalet ett bekvämlighetsurval. Från början var det tänkt att vi skulle använda oss av 
fyra skolor vilket framgår i inledningen till vår enkät. Då vi genomfört studien i fyra 
skolor hörde en femte skola av sig och visade intresse att delta i studien. Vi hade 
kontaktat skolan tidigare men inte kunnat boka en tid. När skolan senare hörde av sig 
med en tid som passade alla bestämde vi oss för att även inkludera den femte skolan i 
vår studie. 

3.4 Forskningsetik 

Vi har beaktat Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer genom att 
enkätundersökningen inleddes med att eleverna fick information angående studien 
och dess syfte. Vi informerade även om att enkäterna är anonyma. Vi talade om för de 
berörda klasslärarna och eleverna att examensarbetet kommer att publiceras på 
DIVA om de vill ta del av resultatet senare. Enkätens deltagande var frivilligt och 
anonymt vilket innebär att det inte kommer att kunna utläsas vem som svarat på 
frågorna. Vi tror att det kan vara svårt för eleverna att våga säga att de inte vill vara 
med i undersökningen då vi kommit ut med enkäterna till deras klasser. När vi delade 
ut enkäten sa vi till eleverna att vi delar ut enkäten till alla, väljer man att inte vara 
med gav vi eleverna möjlighet att inte fylla i enkäten. På detta sätt behövde inte 
eleverna säga inför alla att de inte ville delta. Genom att svara på frågorna och lämna 
tillbaka en ifylld enkät samtyckte eleven till ett deltagande i studien. Då enkäten 
endast berörde skolans likabehandlingsarbete behövdes inget samtycke från 
målsmän. Vi informerade också om att enkätstudien endast kommer att användas till 
vår studie och inget annat. 

3.5 Bortfall 

Vi hade nio bortfall då vissa elever var frånvarande från skolan samt att vissa elever 
avstod från att svara på enkäten. Vi har ingen indikation på att bortfallet skulle ha 
påverkat vårt resultat då vi inte vet om dessa elever varit frånvarande på grund av 
sjukdom eller på grund av att de är utsatta för trakasserier och kränkningar i skolan. 

3.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Enligt Stukat (2005) är en felkälla i validiteten människorna som svarar. Vi vet inte 
om svaren överensstämmer med elevernas upplevelser och detta kan leda till att de 
svarar fel medvetet eller omedvetet. Det kan också vara så att eleverna ger oss det 
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svar de tror att vi vill ha. Våra enkätfrågor kan upplevas som känsliga vilket vi tror 
kan öka risken för svar som inte överensstämmer med den faktiska situationen. Det 
finns en risk att eleverna missförstår frågorna och även detta kan leda till svar som 
inte överensstämmer med deras verklighet. Enligt Denscombe (2009) gör slutna 
frågor att respondentens svarsmöjligheter begränsas genom att studien inte alltid får 
den svarandes verkliga inställning till ämnet. Därför fick eleverna möjlighet att skriva 
dit ett eget svarsalternativ om de tyckte att deras svarsalternativ fattades. Stukat 
(2005) beskriver att undersökningens reliabilitet kan minska av flera olika faktorer. 
De faktorer vi har stött på är: yttre störningar under undersökningen såsom högljudd 
omgivning, dagsform, och feltolkningar av texten. Feltolkningar av texten minskade 
avsevärt då vi fanns med som stöd för eleverna om de inte förstod frågorna. 
Denscombe skriver även att ett vanligt fel man kan göra i en kvantitativ studie är när 
man matar in data. Det är viktigt att göra en kontroll av data då den matats in 
manuellt. Vi har granskat hela vårt material genom att vi räknat om siffrorna i 
resultatet flera gånger. Enligt Denscombe gör en väl genomförd studie med bred 
täckning att resultaten gör det möjligt att få en bra generaliserbarhet. Om en studie 
har bred täckning ger det mer trovärdighet åt studiens generaliserade påståenden. Vi 
kan inte generalisera vårt resultat då vi inte kan säga att det är så överallt. Resultatet 
gäller endast för den undersökta gruppen. Generaliserbarheten minskar då vi har en 
liten undersökningsgrupp. Trots att vi har en liten urvalsgrupp kan resultatet ge 
indikation på hur likabehandlingsarbetet ser ut på fem skolor i en kommun. 

4 Resultat 
Resultatet bygger på en kartläggning över elevernas uppfattning om skolans 
likabehandlingsarbete. Resultatet presenteras genom löpande text, citat, diagram 
samt tabeller för att ge läsaren en mer övergripande bild av studiens resultat. Antalet 
som svarat på enkäten är 101 elever, det var 51 pojkar, 43 flickor och ytterligare sju 
elever som identifierade sig som hen. Könsidentiteten hen kommer endast att 
presenteras då vi utgår ifrån helheten av elever samt om resultatet utmärker sig 
markant då dessa elever utgör ett litet antal av alla elever som deltagit i studien. Det 
finns enstaka bortfall på några av frågorna, då bortfallet inte påverkar resultatet 
presenteras det inte. Alla resultat presenteras utifrån hela elevgruppen och/eller 
utifrån kön för att kunna se vilken av könsidentiteterna som blir mest utsatt då 
pojkar och flickor enligt Skolverket (2012) behöver ha olika åtgärder för kränkande 
behandling. Resultatet presenteras endast i antal elever, detta för att resultatet i 
procent inte visar den verkliga bilden då de tre olika könsidentiteterna påvisar en stor 
skillnad mellan antalet elever.  

4.1 Elevernas uppfattning om de blivit kränkta i skolan 

Studien visar att det är mer än hälften av eleverna (64) som någon gång upplever sig 
ha blivit kränkta av elever och/eller vuxna i skolan. Resultatet avser endast händelser 
som eleverna upplever ha inträffat den senaste månaden. Det är mer än hälften av 
flickorna och fem pojkar som någon gång den senaste månaden upplevt sig blivit 
kränkta av andra elever i skolan. Det är dubbelt så många pojkar (14) som flickor (7)  
som den senaste månaden upplevt sig blivit kränkta av vuxna i skolan. Resultatet 
visar att flickorna är den grupp som känner sig mest utsatta (se diagram 1). 
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Diagram 1- Antal elever som upplevt sig kränkta den senaste månaden.  

 

Resultatet för huruvida elever upplever att de benämnts med ord som gjort dem 
ledsna eller kallat någon annan för ord i syfte att göra någon ledsen avser upplevelser 
under hela elevernas skoltid. Resultatet visar att 28 elever har benämnts med ord 
som gjort dem ledsna av både elever och vuxna i skolan. Det är 15 flickor och nio 
pojkar som upplever att de blivit benämnts ord av elever som gjort dem ledsna. En 
pojke säger att han av en annan elev blev kallad ”Mongohuvud, jag blev inte ledsen 
men det är inte så kul”.  
 
Tre flickor upplever sig av elever i skolan blivit benämnda med ord som gjort dem 
ledsna, de ger exempel på vad andra elever sagt 

En kille sa att jag var myra för att jag är liten. 

När det blev ett litet bråk sa jag nej snart kommer hela skolan att vara här. Då sa en tjej känn dig 
inte populär med en elak röst och ful blick. 

Prickigkorv, håll käften och fuck you. 

Fyra flickor upplever sig av vuxna i skolan ha blivit benämnda med ord som gjort 
dem ledsna, de ger exempel på vad vuxna sagt som gjort dem ledsna 

Att jag var dålig! 

Bitch och fjortis  av en vuxen på en skola! Fyfan  

Irriterande, dålig, inte tillräckligt bra, du kommer inte få bra betyg. 

Du klarar inte det där, du kan inte. 

Resultatet nedan visar att flickor är de som upplever sig vara den mest utsatta 
gruppen och som har blivit benämnda med ord som gjort dem ledsna (se tabell 1). 

Tabell 1- Antal elever som upplever sig ha blivit benämnda med ord som gjort dem 
ledsna.  

 Ja, av elever Ja, av vuxna 
Flickor 15 4 
Pojkar 9 0 

Total 24 4 
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När det gäller om eleverna uppfattar att de kränkt andra elever visar resultatet att nio 
elever benämnt andra elever för något i syfte att göra någon ledsen. En pojke skriver 
att han kallat en elev ”köttbulle” och en annan pojke säger ”Jag har sagt vargpojken 
till en i sexan”. Tre elever uppfattar att de kallat vuxna för något i syfte att göra någon 
ledsen. En elev skriver vad denne sagt till en vuxen på skolan ”Jävla kärring, men jag 
sa förlåt senare”.  En annan elev skriver ”Jag sa gubbjävel till en lärare”. 

Exempel på ord eller uttryck som eleverna upplevt som kränkande är ”idiot”, ”fula 
jävul”, ”ungjävul”, ”hora”, ”fuck you”, ”din fula jävel”, ”bitch”, ”fjortis”, ”gå och dö 
fittunge”, ”CP”,”bögjävel”, ”fitta”, ”sug kuk”, ”hållkäften”, ”dum”, ”ful”, ”negativ”, 
”tjockis”, ”gå och träna”, ”fucking here4u”, ”jävel”, ”snorunge”, ”spinkis”, ”kortis”. 

4.2 Diskriminering och/eller trakasserier utifrån de sju 

diskrimineringsgrunderna 

Resultaten från enkätstudien visar att det är mer än hälften av eleverna (67) som 
någon gång den senaste månaden blivit trakasserade och/eller diskriminerade utifrån 
någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Resultatet utifrån 
diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet och uttryck kunde inte 
kategoriseras under denna diskrimineringsgrund utan kan kopplas till hur elever gör 
kön, elevers utseende samt ungdomskultur och därför väljer vi att presentera 
resultatet som annan kränkning. I slutet av denna del presenteras några exempel på 
kläder elever upplever att de inte kan ha i rädsla att bli kränkta av elever eller vuxna i 
skolan. Nedan (se diagram 2) presenteras resultatet för om eleverna blivit 
trakasserade eller diskriminerade utifrån någon av de sex diskrimineringsgrunderna 
kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder 
och funktionsnedsättningar och ålder av elever eller vuxna i skolan. Resultatet visar 
att flickor är den grupp som upplever sig vara mest utsatta på grund av kön, sexuell 
läggning samt funktionshinder och funktionsnedsättningar. Pojkar upplever sig vara 
mest utsatta på grund av etnicitet, religion eller annan trosuppfattning samt ålder.  

Diagram 2- Antal elever som upplevt sig diskriminerade och/eller trakasserade 
utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna 

 

Diagrammet visar att flickor upplever sig till största del bli trakasserade av andra 
elever på grund av kön och pojkar upplever sig bli mest utsatta av andra elever för 
etnicitet. Diagrammet visar också att det förkommer vuxentrakasserier kopplade till 
diskrimineringsgrunderna. Eleverna upplever att de blivit mest utsatta för annan 
kränkande behandling av vuxna. Utifrån diskrimineringsgrunderna upplever flickor 
att de blivit mest utsatta av vuxna i skolan på grund av kön, funktionshinder och 
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funktionsnedsättning. Pojkarna upplever sig bli mest utsatta av vuxna på grund av 
etnicitet.  

Tre flickor ger exempel på kläder de upplever att de inte kan ha på sig i skolan av 
rädsla för att bli kränkta av elever  

Svarta kläder som kan kallas emo. 
 
Kjol, men inte för att jag använder det. 
 
Olika klänningar eller när någon har en blus med någon konstig färg. 

Nio elever är osäkra på om de kan ha vilka kläder de vill på sig i skolan utan att bli 
kränkt av vuxna. En av flickorna skriver vilka kläder hon undviker att ha på sig av 
rädsla för att bli kränkt av vuxna i skolan 

Lite mer vågade kläder om jag säger så! Liksom en genomskinlig topp eller magtröja 
t.ex. många blickar som om man är värsta horan!  

4.3 Elevernas tillit till de vuxna i skolan samt elevernas trygghet i 

skolans gemensamma utrymmen 

Studien visar att cirka hälften av eleverna inte har tillit till alla vuxna i skolan. 
Eleverna som inte har tillit till alla vuxna i skolan är 26 flickor, 21 pojkar samt fem 
elever som identifierat sig som hen. Det är även nio elever som inte har någon tillit 
alls till någon vuxen i skolan. Resultatet visar också att 21 elever upplever att de inte 
vet vilken vuxen de kan vända sig till om någon blir illa behandlad i skolan.  

När det gäller elevers trygghet i skolans gemensamma utrymmen presenteras 
resultatet av sju enkätfrågor med vardera fyra svaralternativ Ja alltid, Oftast, Nästan 
aldrig och Aldrig (Se tabell 2). Könsidentiteten hen kommer att presenteras då 
resultatet utgår ifrån en helhet där alla elevers svar finns representerade. På dessa sju 
frågor har vi sammanlagt fått 707 svar. 681 av elevernas svar visar att eleverna alltid 
eller oftast känner sig trygga i skolans gemensamma utrymmen och 26 av elevernas 
svar visar att de nästan aldrig eller aldrig känner sig trygga i något av skolans 
gemensamma utrymmen. 

Tabell 2- Elevernas svar på sju frågor angående trygghet i skolans gemensamma 
utrymmen. 

 Ja, alltid Oftast Nästan 
aldrig 

Aldrig 

I klassrummet 71 29 1  
På väg till och från 
skolan 

79 17 5   

I skolans korridorer 60 39 2  
På rasten 66 33 2   
I matsalen 73 24 4  
På toaletten 65 27 7 2  
Omklädningsrummet 62 36 2 1 

Total 476 205 23 3 
 

Nedan beskrivs resultaten för huruvida elever upplever sig nästan aldrig eller aldrig 
trygga i skolans gemensamma utrymmen i löpande text. 
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Studien visar att majoriteten av eleverna alltid eller oftast känner trygghet i skolans 
gemensamma utrymmen. Av de elever som nästan aldrig eller aldrig känner 
trygghet i något av skolans gemensamma utrymmen är det en elev som nästan aldrig 
upplever trygghet i klassrummet och fem elever som på vägen till och från skolan 
nästan aldrig upplever trygghet. Det finns även två elever som nästan aldrig 
upplever sig trygga i skolans korridorer och två elever som upplever att de nästan 
aldrig är trygga på rasten i skolan. Det finns också fyra elever som nästan aldrig 
upplever sig trygga i matsalen. Nio elever upplever nästan aldrig eller aldrig trygghet 
när de går på skolans toaletter. Resultatet visar även att två elever nästan aldrig 
upplever sig trygga och en elev som aldrig upplever sig trygg i skolans 
omklädningsrum. 

Sammanlagt på dessa sju frågor är det 19 flickor, fem pojkar och två av de elever som 
valt att identifiera sig som hen som svarat att de nästan aldrig eller aldrig känner 
trygghet i skolans gemensamma utrymmen. Resultatet visar inte att det är 19 
enskilda flickor, fem pojkar och två av de elever som identifierat sig som hen som 
svarat nästan aldrig eller aldrig på frågorna. Det kan vara samma flickor, pojkar 
och/eller elever som identifierar sig som hen som upplever sig nästan aldrig eller 
aldrig trygga i ett eller flera av skolans gemensamma utrymmen. Resultatet visar att 
toaletterna och omklädningsrummen är de ställen där eleverna upplever sig bli mest 
utsatta, det är även många elever som upplever sig otrygga i korridorerna och på 
rasten. Studiens resultat visar att flickorna är den grupp som upplever sig mest 
otrygga i skolans gemensamma utrymmen. Resultatet visar att det finns sju flickor 
som svarat att de nästan aldrig eller aldrig känner trygghet på tre eller flera av 
skolans gemensamma utrymmen. 

4.4 Elevernas delaktighet i arbetet med likabehandling 

Mindre än hälften av eleverna känner till att skolan har en likabehandlingsplan. Av 
de 32 elever som känner till att skolan har en likabehandlingsplan är 15 pojkar, 14 
flickor och tre elever som valt att identifiera sig som hen. Eleverna har i enkätstudien 
svarat på huruvida de upplever sig ha varit delaktiga i skolans likabehandlingsarbete. 
Det var sex elever som uppfattat sig vara delaktiga i likabehandlingsarbetet, nedan 
anges hur de upplevt sig vara delaktiga 

Jag är elevrådsrepresentant de gnäller hela tiden om det. 

Jag är med i Here4U om det räknas. 

Vi gjorde ett stort hus med alla regler. 

Jag har behandlat alla likadant. 

Hjälpt till och skriva [likabehandlingsplanen].  

Gett exempel till dem som jobbar på likabehandlingsplanen. 

Resultatet indikerar baserat på elevernas svar att ”elevråd” och ”Here4U” är två 
grupper som blivit involverade i likabehandlingsarbetet. 

4.5 Elevernas förslag till skolornas likabehandlingsarbete 

Eleverna har kommit med egna förslag på hur de tycker att de vuxna i skolan skulle 
kunna arbeta med likabehandling. Resultatet visar på fem områden som eleverna 
tycker arbetet behöver fokuseras på. Dessa områden handlar om stöd, vuxennärvaro 
på rasterna, skolans arbete med likabehandling, åtgärder samt elevernas önskemål 
om vad lärare bör fokusera på i arbetet med likabehandling. 
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Det är sju elever som gett exempel på hur skolan och lärarna kan ge eleverna stöd och 
hjälp i deras skolgång. Alla exempel visar på vikten av att eleverna ska kunna få hjälp 
i alla situationer. Eleverna trycker på att ”hjälpa”, ”vara snäll” och ”pålitlig” som 
något de vill se mer av från de vuxnas sida. 

De (lärarna) kan hjälpa elever som har det svårt lite extra. – Flicka 

Lyssna och försöka hjälpa, inte bara strunta i vad man säger. – Flicka 

De (lärarna) ska hjälpa mer för vi (elever) ska känna oss trygga. – Flicka 

Att hjälpa alla. Och inte ställa så jättehöga krav. – Flicka 

De (lärarna) ska helst vara pålitliga och snälla, de ska lyssna på en om man behöver 
hjälp. – Flicka 

Ska försöka vara hjälpsamma, ska vara snälla, ska säga vad är det om någon är ledsen. 
– Flicka 

Med att lägga sig i ett bråk t.ex. Och att hjälpa till när en behöver hjälp. – Flicka 

Nio elever skriver hur de tycker skolan och lärarna kan bidra till en större 
vuxennärvaro på rasterna. Samtliga elever som gett förslag vill se fler vuxna ute på 
rasterna. Två av eleverna skriver 

Det ska alltid vara någon ute på rasten, fler lärare. – Flicka 

Vi måste ha fler vuxna på rasten. – Flicka 

Det är nio elever som skrivit hur skolan och lärarna kan behandla alla lika och 
dessa elever har även visioner om att stoppa mobbning. Eleverna talar i termer 
om att ”vara snäll” och ”visa hänsyn och respekt”.  Pojkarna lyfter att de vuxna 
i skolan ska ” prata lugnt” mer än flickorna som istället lyfter att kunna prata 
med läraren om någon är ledsen. Fem elever ger exempel på hur skolan kan 
arbeta med likabehandling 

Vara snäll o visa hänsyn o respekt. – Flicka 

Att allting ska vara rättvist och t.ex. att barnen får turas om med allting. – Flicka 

Ha tystnadsplikt, vara snälla, trösta om man är ledsen, man ska alltid kunna prata 
med läraren. – Flicka 

Stoppa mobbning. – Flicka 

De ska vara snälla, prata lugnt. – Pojke 

Fem elever ger exempel på åtgärder som behövs i skolans likabehandlingsarbete. 
Flera av exemplen visar att åtgärder för de elever som kränker andra elever bör ses 
över. Eleverna kräver också åtgärder för dem som bryter mot de sociala reglerna så 
som ”skicka mobbare till militärskola”, ”gå på möten” samt ”uteslutning av taskiga 
elever”. 

Skicka alla mobbare till militärskola så de lär sig disciplin den hårda vägen. – Pojke 

Ingen aning, men nu funkar det inte alls. – Flicka 

De taskiga eleverna får inte vara med på en rolig sak en gång. – Pojke 

Gå på möten och prata med både de dumma barnen som är dumma mot en och sen 
den som inte mår bra. – Flicka 
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Vara hårdare mot de äldre i skolan om det är bråk mellan en liten och en stor. – Hen 

Fem elever vill se att personalen i skolan ska vara mer uppmärksamma och ingripa 
mer bestämt då eleverna talar i termer av ”strängare lärare”, ”hårdare”, ”anstränga 
sig mer” och ”ha mer koll”. 

Jag vill att de ska försöka anstränga sig mer i deras arbete. – Pojke 

Ha mer koll på barnen. – Flicka 

Lyssna på oss. – Flicka 

Strängare lärare. – Två pojkar 

Sju elever vill berömma sina skolor och sina lärares arbete med likabehandling. 

Majoriteten av dessa elever känner sig oftast eller alltid trygga i skolan. 

Bara fortsätter med det de gör. – Flicka 

Jag tycker att de vuxna jobbar bra! – Pojke 

Behandla alla elever lika bra. Som de redan gör. – Flicka 

Tror inte de kan göra mer än de gör. – Flicka 

Jag tycker det är jättebra. – Flicka 

Jobba på som ni gör. – Pojke 

Allt är bra för mig, hejdå. – Flicka 

Sammanfattningsvis visar resultatet att mer än hälften av eleverna upplever att 
diskriminering, trakasserier samt kränkande behandling förekommer i skolan.  Det 
är även cirka en tredjedel av eleverna som upplevt att de inte varit delaktiga i skolans 
likabehandlingsarbete och var femte elev vet inte vilken vuxen i skolan de kan vända 
sig till. 

5 Analys 

Under denna rubrik analyserar vi vårt resultat utifrån egna tankar och relevant 
litteratur. Vi börjar med att analysera elevernas tillit till de vuxna och elevers trygghet 
i skolan. Genomgående i analysen kommer vi att koppla de olika delarna till 
begreppet likabehandling. Vi tar också upp om eleverna upplever att det under den 
senaste månaden förekommit diskriminering, trakasserier och/eller kränkande 
behandling i skolan. 

5.1 Elevernas tillit till de vuxna i skolan samt elevernas trygghet i 

skolans gemensamma utrymmen 

Cirka hälften av eleverna känner inte att de har tillit till alla vuxna i skolan. Enligt 
studien är flickorna den grupp som känner minst tillit till de vuxna då 31 flickor 
känner att de inte litar på alla vuxna i skolan, utan bara enstaka av de vuxna eller inga 
vuxna. En av eleverna skriver att de vuxna ska ha tystnadsplikt och att eleverna alltid 
ska kunna prata med läraren. Förslaget kan ha att göra med att eleven inte vågar 
prata med de vuxna om känsliga ämnen i rädsla för att det ska komma ut och spridas. 
Eleverna kanske inte vet vad man kan komma med i förtroende till de vuxna i skolan, 
de kanske inte heller vet att de vuxna i skolan kan stötta på andra sätt än bara 
kunskapsmässigt. Det här kan kopplas till Skolverkets (2012) rapport när det handlar 
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om det brister i det främjande arbetet då skolan ska se till att alla elever känner tillit 
till de vuxna i skolan. För att elever ska kunna bygga upp tilliten till alla vuxna i 
skolan kan det behövas en ”lära-känna” process som är viktig att få till från början. 
Skolverket (2011) skriver också om att alla vuxna i skolan ska vara delaktiga i 
likabehandlingsarbetet vilket skapar tryggare relationer mellan elever och vuxna. 

Det är 21 elever som upplever att de inte vet vilken vuxen de kan vända sig till om 
någon blir diskriminerad, trakasserad eller kränkt i skolan. Tilliten till de vuxna kan 
minskas då eleverna känner sig utsatta utan att det framgår att eleverna får någon 
hjälp. I Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2010) framgår det att elever upplever 
att kränkande behandling inte följs upp av personalen i skolan. Eleverna säger även 
att de upplever att personalen inte bryr sig eller tittar åt ett annat håll. Om 
personalen ingriper i en konflikt upplever eleverna inte alltid att personalen vill hitta 
en långvarig lösning på problemet, utan bara ingriper för att de måste. Om skolan 
inte integrerar elever i arbetet med likabehandling får eleverna inget konkret grepp 
om vad likabehandlingsarbetet innebär. Trots att de vuxna i skolan arbetar med 
problemet och försöker komma fram till en lösning så kan problemet ligga kvar dolt i 
elevgruppen så att de vuxna inte kan nå eller se problemet. Detta kan leda till att 
eleverna upplever det som att de vuxna ignorerar problemet. Många av elevernas 
egna förslag i denna studie handlar om hur skolan kan arbeta med likabehandling där 
elever lägger vikt vid att få hjälp och stöd av vuxna i skolan. Detta tyder på att 
eleverna lägger stor vikt vid att de vuxna alltid ska finnas till hands när de behöver 
hjälp. 

Det är flickorna som känner sig minst trygga i skolans gemensamma utrymmen. På 
toaletten är det däremot flest pojkar som aldrig upplever trygghet. Trots detta 
resultat dominerar flickorna i att känna otrygghet på skolans toaletter eftersom 
många flickor svarat att de nästan aldrig känner sig trygga då de besöker skolans 
toaletter.  Förutom toaletterna visar studien även att risken för trakasserier och 
kränkningar tenderar att vara allra störst i skolans korridorer, i omklädningsrummet 
och på rasten. Björklid (2005) skriver i likhet med vår studie att många elever känner 
sig otrygga i skolans toaletter samt omklädningsrum. Detta skulle kunna bero på en 
låg vuxennärvaro. Skolinspektionen (2010) skriver att vuxennärvaron är bristfällig 
vid elevernas lektionsfria tid och även denna studies resultat visar att eleverna känner 
sig mest otrygga då de har rast eller när de är i omklädningsrummet. 
Skolinspektionen skriver även att skolorna ofta har ett rastvaktsschema men att det 
inte alltid följs. Många elever i denna studie har gett förslag på att de vill ha fler vuxna 
ute på rasten och även tryggheten i korridorerna skulle kunna ökas med en större 
vuxennärvaro. När eleverna upplever att de vuxna inte bryr sig eller tittar bort vid till 
exempel bråk kommer inte enbart en större vuxennärvaro att hjälpa. Skolverket 
(2012) skriver att det kan vara så att personalen skulle behöva diskutera sina normer 
kopplat till diskrimineringsgrunderna och kränkande behandling samt att all 
personal behöver vara enig och säker på hur dem ska hantera en situation. Att ha 
vuxna med sig i omklädningsrummet skulle kunna hjälpa om det förekommer några 
eventuella kränkningar eller trakasserier. Detta måste också ses ur elevernas 
perspektiv. För vissa elever kan det kännas mer kränkande att ha en vuxen i 
omklädningsrummet som kan se när man byter om och duschar.  

Flickor och pojkar behöver enligt Skolverket (2012) ha olika åtgärder vid utredning 
av diskriminering, trakasserier och/eller kränkande behandling. Flickor behöver 
främst en tydlig kartläggning av otrygga platser där de kan få mer vuxenstöd och 
pojkar behöver främst ha stöd från ett trygghetsteam eller liknande. Efter att vi 
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reflekterat över detta resultat kom vi fram till att skolornas plan mot kränkande 
behandling ofta innehåller samma åtgärder för alla elever, oavsett kön. Skolverkets 
undersökning har däremot visat att pojkar och flickor behöver ha olika åtgärder 
därför funderar vi på om vårt resultat kan kopplas till detta då det är fler flickor som 
upplever sig bli diskriminerade, trakasserade och/eller kränkta. Kanske kan det vara 
så att skolorna har mer fungerande planer för pojkar och mindre fungerande planer 
för flickor? Enligt resultatet finns det fyra flickor som nästan aldrig eller aldrig 
känner sig trygga i tre eller flera gemensamma utrymmen i skolan. Det är ytterligare 
tre flickor som nästan aldrig eller aldrig känner sig trygga i någon enstaka av de 
gemensamma utrymmena. Då dessa flickor känner sig minst trygga på alla platser i 
skolan kan resultatet visa att det är samma flickor (4+3) som gjort att gruppen flickor 
visat sig vara den mest utsatta gruppen.  De fyra flickorna som aldrig känner trygghet 
vet inte heller vilka vuxna de kan vända sig till och samtliga flickor känner tillit till 
enstaka vuxna eller ingen vuxen i skolan. Ingen av dessa fyra flickor känner heller till 
att skolan har en likabehandlingsplan. Detta resultat indikerar att dessa sju flickor är 
utsatta i skolan och känner nästan ingen trygghet alls i skolan. 

5.2 Likabehandling i skolan 

Studiens resultat visar att diskriminering, trakasserier samt kränkande behandling 
förekommer i de undersökta skolorna. Efter att vi slutfört och sammanställt 
enkätstudien stod det snabbt klart för oss att det, i de flesta avseenden, är flickorna 
som upplever sig vara den mest utsatta gruppen. Under detta stycke använder vi 
begreppet ”kränkt” som ett samlingsbegrepp för diskriminering, trakasserier samt 
annan kränkande behandling. Flera pojkar (14) har blivit kränkta av vuxna i skolan 
medan det är hälften så många av flickorna som blivit utsatta för samma sak. 
Resultatet tyder på att pojkarna är de mest utsatta av vuxna i skolan och flickor är de 
mest utsatta av eleverna. Att flickorna är de mest utsatta (av elever) skulle kunna 
bero på att flickornas kränkningar inte syns lika tydligt som pojkars kränkningar då 
flickor enligt Skolverket (2009) ofta kränker genom att baktala och sprida rykten om 
varandra och därför kan de kränka relativt omärkbart. Jämfört med pojkarnas 
kränkningar som ofta är fysiska, tenderar pojkarnas kränkningar också att vara mer 
uppenbara. Den höga siffran som visar att pojkar uppfattar sig kränkta av vuxna 
skulle kunna bero på att när elever kränker varandra kan det vara så att pojkarna 
lättare uppfattar de vuxnas tillsägelser som kränkande. Enligt Strand (2011) anses det 
normalt att pojkar är bråkigare än flickor. Eftersom att pojkar förväntas vara bråkiga 
märker pedagoger kanske inte alltid att de tar i mer då de säger till pojkar. 
Skolinspektionen (2010) skriver att det finns många skolor som inte har fasta rutiner 
för åtgärder då vuxna kränker elever. Många likabehandlingsplaner saknar 
dokumentation för hur skolan ska agera då en vuxen kränker en elev. En del elever 
har inte heller någon kunskap om hur de ska gå tillväga om de upplever sig kränkta 
av en vuxen. I Skolinspektionens kvalitetsgranskning kan man även läsa att cirka 40 
procent av alla anmälningar (sedan 2006) till BEO och Skolinspektionen handlar om 
elever som blir kränkta av vuxna. 

Mer än hälften av eleverna (67) har någon gång den senaste månaden blivit 
diskriminerade och/eller trakasserade utifrån någon av de sju 
diskrimineringsgrunderna. Flickor upplever sig vara mest utsatta för kön, sexuell 
läggning, funktionshinder och funktionsnedsättningar samt annan kränkande 
behandling. Pojkarna är de som upplever sig blivit mest utsatta utifrån etnicitet, 
religion och ålder. Detta resultat stämmer överens med Skolverkets (2009) studie 
som visar att pojkars mobbning och annan kränkande behandling ofta kopplas till 
etnicitet och religion. Enligt Eek-Karlsson och Elmeroth (2012) är det pojkar som 
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utgör normen i vårt samhälle vilket innebär att det är mer okej att en flicka klär sig i 
pojkkläder än om en pojke klär sig i flickkläder då detta kan ses som normbrytande. 
Skolinspektionens (2010) kvalitetsgranskning visar att många elever är rädda att 
avvika från normen. Skolinspektionen skriver vidare att skolan ska förbereda 
eleverna för att leva i en mångfald. Läroplanen (Lgr 11) ställer krav på att elever ska 
inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Eek- Karlsson och Elmeroth (2012) 
skriver liksom Skolinspektionen (2010) att trakasserier och kränkande behandling 
föds ur normen och därför är det viktigt för eleverna att kunna diskutera normer för 
att få en bild av vilka normer som finns i skolans kultur. 

Det är flera flickor (15) som upplever sig ha blivit benämnda med ord som gjort dem 
ledsna än vad det är flickor (3) som kallat andra ord i syfte att göra någon ledsen. 
Resultatet indikerar att flickor främst blir utsatta snarare än att de utsätter andra. 
Det antyder vid första anblicken att detta kan bero på att flickornas svar inte varit 
sanningsenliga. Det kan också vara så att pojkarna och/eller de elever som 
identifierar sig som hen är de som utsätter flickorna då pojkarna och de elever som 
identifierat sig som hen svarat att de benämnt andra elever i skolan med ord i syfte 
att göra någon ledsen. Resultatet motsätter sig en tidigare studie inom samma 
område som Mark & Ratliffe (2011) har genomfört. Deras studie visade att flickor är 
de som brukar baktala, sprida rykten medan pojkarna är de som använder sig av mer 
fysiska kränkningar såsom slag och knuffar.  Det kan även vara så att eleven som 
benämnts med ord upplevt sig sårad, men den som benämnt eleven med ord har själv 
inte uppfattat att personen blivit sårad. I resultatet av denna studie framgår det att 
elever benämnts med ord som gjort dem ledsna. Även Skolinspektionens 
kvalitetsgranskning visar att det råder ett hårt skolklimat vid flera av de undersökta 
skolorna, exempel på ord som används i deras granskning är ”bög”, ”hora”, ”fetto”, 
”neger”, ”efterbliven” och ”äcklig”. 
 
Resultatet visar vidare att många elever känner sig trygga i skolan, vilket också 
Skolinspektionens (2010) kvalitetsgranskning kommit fram till. Resultatet visar trots 
detta att det är mer än hälften av eleverna (64) som någon gång den senaste månaden 
upplevt sig ha blivit trakasserade och/eller diskriminerade av elever och/eller vuxna i 
skolan. Enligt Skollagen (SFS, 2010:800) behövs inget bevis för att diskriminering, 
trakasserier eller kränkande behandling förekommer i skolan, det räcker med minsta 
misstanke för att åtgärder ska sättas in. Detta talar även för att skolan ska ha 
nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar att nolltoleransen inte fått genomslag i 
skolorna då trakasserier och kränkande behandling förekommer. Vuxna kränker, 
trakasserar och diskriminerar elever samt att elever kränker och trakasserar 
varandra, detta kan enligt Skolinspektionen bero på att eleverna inte känner till vad 
lagen säger om trakasserier och kränkande behandling. Det är inte heller alltid 
skolorna lyckas få stopp på kränkande behandling skriver Skolinspektionen. 

Den höga siffran elever som en eller flera gånger den senaste månaden blivit 
diskriminerade, trakasserade och/eller kränkta kan kopplas ihop med den istället 
väldigt låga siffran elever (32) som känner till att skolan har en likabehandlingsplan 
och med den ännu lägre siffran elever (6) som upplever att de varit delaktiga i 
likabehandlingsarbetet i skolorna. Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar att 
flera skolor inte genomför kartläggningar för att ta reda på var riskerna är störst för 
trakasserier samt kränkande behandling. Även de skolor som gör en bra kartläggning 
kan ha brister i att de saknar elevernas medverkan. Detta är ett enkelt sätt enligt 
Skolinspektionen att få med eleverna i likabehandlingsarbetet och tillsammans med 
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eleverna underlätta skolornas likabehandlingsarbete genom att veta vilka insatser 
som bör sättas in. Skolan bör inkludera elever i kartläggningen då elever har en unik 
kunskap om vad som behöver kartläggas. Skolinspektionen (2010) skriver också att 
likabehandlingsarbetet ofta är skilt från skolans övriga ämnen samt att skolorna inte 
diskuterar de normer som finns i verksamheten. Skolinspektionen råder skolor till att 
inkludera likabehandlingsarbetet i all undervisning samt kritiskt granska 
förhållningssätt samt de värderingar som finns i skolans kultur. Det kan vara för att 
vissa skolor endast inkluderar elever som ingår i elevråd, Here4U eller liknande 
grupper i likabehandlingsarbetet. 

6 Diskussion 
Diskussionen innefattar tre olika delar metoddiskussion, resultatdiskussion och 
slutsatser och pedagogisk relevans. Under metoddiskussionen diskuterar vi för- och 
nackdelar med vårt val av metod samt vilka metoder vi skulle välja om vi skulle göra 
en liknande studie. Under resultatdiskussionen diskuterar vi elevernas tillit till de 
vuxna i skolan, elevernas trygghet i skolans gemensamma utrymmen, vikten av att 
inkludera elever i skolans likabehandlingsarbete, åtgärder samt i vilken omfattning 
elever upplever att diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 
förekommer i skolan. Resultatet diskuteras med stöd av litteratur och tidigare 
forskning. Vi tar även upp de slutsatser vi kan dra utifrån vårt resultat kopplat till 
våra frågeställningar samt studiens pedagogiska relevans. Diskussionsdelen avslutas 
med förslag till vidare studier inom ämnet.  

6.1 Metoddiskussion 

Vi är nöjda med valet av metod då en kvantitativ studie hjälpt oss att få en bredare 
bild över hur likabehandlingsarbetet ser ut på fem olika skolor. Det kvantitativa 
angreppssättet passade vårt syfte och frågeställningar då vi ville ta reda på i vilken 
omfattning eleverna upplever att det förekommer diskriminering, trakasserier samt 
kränkande behandling i skolan samt i vilken omfattning de känt sig delaktiga i 
skolans likabehandlingsarbete. Om vi valt ett kvalitativt tillvägagångssätt hade vi 
däremot kunnat undersöka ämnet djupare, men då arbetet har en deadline hade vi 
inte kunnat få en lika bred urvalsgrupp. Hade vi däremot fått längre tid på oss att 
genomföra studien skulle vi kunna genomföra en kvalitativ studie med en bred 
urvalsgrupp.  

Enkäten lät oss ta reda på mycket inom ämnet då den var innehållsrik och 
strukturerad utifrån våra frågeställningar. Vi fick då mycket information på kort tid. 
Dock blev enkäten lite för lång men eftersom vi var med under genomförandet av 
enkäten kunde eleverna diskutera med varandra och även med oss om enkätens 
innehåll vilket vi tror kan ha bidragit till ett ökat intresse som medförde att eleverna 
lättare kunde hålla fokus. Vi fick trots detta några bortfall på de sista frågorna och vi 
vet inte säkert hur sanningsenliga elevernas svar blev. Vi hade den sista frågan öppen 
för att eleverna själva skulle få beskriva egna förslag på hur skolan kan arbeta med 
likabehandling, vilket gav oss en inblick i hur eleverna skulle vilja att skolan arbetade 
med likabehandling. 

Då vi valde att åka ut med enkäterna och närvara under studien istället för att skicka 
ut dem till skolorna bidrog detta till ett lågt bortfall. Vi kunde också ta med oss 
enkäterna hem direkt vilket sparade oss mycket tid då vi omgående kunde börja 
sammanställa resultatet. Om vi skulle göra en liknande studie skulle vi vilja 
undersöka ämnet djupare genom att genomföra studien igen, men denna gång med 
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en metodkombination, där vi kombinerar kvalitativ och kvantitativ metod för att 
kunna gå djupare in i ämnet samtidigt som vi får en bredare bild av hur det ser ut i 
skolorna. 

6.2 Resultatdiskussion 

Det finns mycket forskning inom ämnet mobbning då detta varit ett stort problem i 
skolan under lång tid. Vi valde att använda begreppen diskriminering, trakasserier 
och kränkande behandling då dessa begrepp är bredare än begreppet mobbning som 
innebär att upprepande gånger bli utsatt för kränkningar samt negativa handlingar 
från en eller flera personer medan de andra två begreppen innefattar all sorts 
kränkande behandling. Vi ville även få med begreppet diskriminering då det skulle 
vara intressant att undersöka i vilken omfattning eleverna blivit diskriminerade av 
vuxna. I enkätfrågorna framgår det inte om elever blivit diskriminerade eller 
trakasserade av vuxna i skolan, utan de kan antingen ha blivit diskriminerade eller 
trakasserade. Skolan ska enligt Skolverket (2012) utforma en likabehandlingsplan 
samt en plan mot kränkande behandling. Dessa planer kan med fördel skrivas ihop 
till en plan förutsatt att planen tar utgångspunkt i både Skollag och 
Diskrimineringslag för att uppfylla båda lagarnas krav.  

Ett resultat från enkätstudien som vi tycker är bland de mest intressanta är hur det 
kan komma sig att mer än hälften av eleverna endast har tillit till ett fåtal vuxna i 
skolan. De vuxna i skolan ska enligt oss vara elevernas trygghet och den höga siffran 
finner vi anmärkningsvärd. Vi undrar hur detta kan komma sig? Det kan vara så att 
eleverna inte syftar på sina klasslärare utan övrig personal i skolan, till exempel 
matsalspersonal, vaktmästare eller rektor. Eftersom att eleverna inte har samma 
relation till alla vuxna i skolan kan tilliten vara svår att bygga upp. Det kan även vara 
så att eleverna saknar tillit till rektorn om rektorn inte alltid är verksam i 
elevgrupperna. Om en elev blivit diskriminerad av en vuxen i skolan eller blivit utsatt 
för repressalier måste eleven kunna ha tillit till rektorn. Därför anser vi att rektorn 
bör skapa en god relation till eleverna där tillit kan byggas. Vi anser att det är viktigt 
att alla elever kan lita på all personal i skolan, oavsett om det är klasslärare, 
fritidspersonal eller vaktmästare. Detta stöds av Skolverket (2011) och även av 
Skolinspektionen (2010) som skriver att skolan måste ha ett gemensamt 
förhållningssätt för att främja och förebygga likabehandling. Skolverket skriver även 
att all personal måste vara delaktig i likabehandlingsarbetet om skolan ska nå bästa 
möjliga resultat. Genom att skapa en jämlikhetskultur som bygger på respekt för 
varandras olikheter kan alla i skolan trivas och må bra.  

Ett annat problem vi ser i resultatet av studien är att var femte elev inte vet vilken 
vuxen de kan vända sig till om någon blir illa behandlad. Detta skulle kunna bero på 
att det inte finns tillräckligt med personal i till exempel korridorer eller ute på rasten. 
Detta kan även läsas i Skolinspektionens (2010) kvalitetsgranskning som visar att 
vuxennärvaron i skolorna ofta är låg. Det kan vara så att många lärare har rast och är 
i till exempel personalrummet under tiden eleverna har rast och detta kan skapa en 
otrygghet om det endast är ett fåtal lärare ute med ibland flera hundra elever. 
Skolinspektionen skriver även att skolorna ofta har ett rastvaktsschema men det 
händer ofta att det inte följs.  Detta kan även kopplas till resultatet där eleverna fått 
svara på om de känner sig trygga i skolans gemensamma utrymmen. Resultatet visar 
att de mest otrygga ställena i skolan enligt eleverna i vår studie är korridoren, 
omklädningsrummet och toaletten. Enligt Björklid (2005) är skolans toaletter det 
ställe eleverna upplever som ett av de mest otrygga. Det kan dels bero på bristfällig 
städning att toaletterna känns ofräscha men i det här fallet tror vi att det mest beror 
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på elever som stör varandra då de besöker toaletten. Hon menar också att elever inte 
vågar gå på toaletten i skolan då det kan kännas obehagligt för vissa elever att gå på 
toaletten om det finns andra elever utanför som rycker i dörrhandtaget och i vissa fall 
även kan kika in under eller över toalettbåset. Om skolan skapar en så kallad 
jämlikhetskultur samt ett gemensamt förhållningssätt tror vi att dessa problem kan 
minskas till en viss del då eleverna utvecklar respekt för varandra. Att mer än hälften 
av eleverna endast litar på en del eller inga vuxna i skolan skulle kunna vara för att 
eleverna inte upplever att problemen blir lösta långsiktigt. Det skulle kunna vara som 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar att eleverna inte upplever att de vuxna 
bryr sig och inte försöker göra något åt problemen.  

Skolverket (2012) samt Skolinspektionen (2010) påpekar vikten av elevers 
delaktighet i skolans arbete med likabehandling. För att inkludera eleverna i skolans 
likabehandlingsarbete bör eleverna få vara delaktiga i kartläggningen, 
Skolinspektionen skriver att det är ett enkelt sätt för skolorna att få eleverna 
inkluderade i likabehandlingsarbetet. Skolan skulle på detta sätt kunna få elevernas 
synpunkter på områden som behöver kartläggas och precis som Skolinspektionen 
skriver håller vi med om att eleverna har en unik kunskap om detta. Vi tror att det är 
viktigt att inkludera elever i likabehandlingsarbetet då det enligt oss sker mer än vad 
de vuxna ser och de vuxna i skolan har inte alltid kunskaper om vilka platser som 
upplevs som de mest otrygga.  

Ett annat intressant resultat i vår studie är huruvida flickor och pojkar blir 
trakasserade av andra elever utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Flickor blir 
mest trakasserade utifrån kön, sexuell läggning och funktionsnedsättningar. Pojkar 
blir mest trakasserade utifrån etnicitet, religion och ålder. I analysen funderade vi på 
om trakasserierna flickorna upplever på grund av kön kunde bero på att pojkar utgör 
normen i samhället och flickor uppmuntras att efterlikna pojkar mer än pojkar 
uppmuntras att efterlikna flickor. Resultatet visar att även flickor har blivit försiktiga 
i användandet av klänning och kjol. Trots detta är det fortfarande pojkar som måste 
vara mer försiktiga i till exempel klädval då det strider mot normen att pojkar klär sig 
i till exempel klänning. Oberoende av vilket kön eleverna tillhör går de ofta klädda i 
liknande kläder som har liknande färger vilket tyder på att normen utgör en stor del i 
skolan. Resultatet visar att det är flickor som blivit mest utsatta på grund av sexuell 
läggning. Det kan vara så att vissa pojkar också blivit utsatta för samma sak men att 
de inte velat stå för det när de svarade på enkäten. Detta resultat måste tolkas med 
viss försiktighet då detta är en känslig fråga och eleverna kan ha valt att inte svara 
sanningsenligt. Pojkarna kan ha benämnts med ordet ”bög” men detta ord används 
idag mer som ett skällsord och kan enligt oss ha blivit normaliserat på skolorna 
inkluderade i studien och tappat sin ursprungliga laddning. Om skolan arbetade med 
till exempel casemetodiken som Dahlkwist (2010) beskriver skulle eleverna kunna 
påbörja en reflektion kring normerna som råder i skolans kultur. En anledning till att 
så många elever upplever sig ha blivit diskriminerade eller trakasserade utifrån någon 
av de sju diskrimineringsgrunderna skulle kunna vara att skolorna kan ha brister i 
sitt likabehandlingsarbete vilket kan åtgärdas genom ett mer aktivt 
likabehandlingsarbete där både elever och personal inkluderas. Skolverket (2012) 
lyfter fram att genom ett tydligt främjande och förebyggande arbetssätt kan skolan 
utveckla sitt likabehandlingsarbete på ett framgångsrikt sätt. I och med ett 
framgångsrikt likabehandlingsarbete tror vi att problematiken kring nolltoleransen 
mot kränkande behandling skulle minskas avsevärt. Skolorna bör enligt 
Skolinspektionen (2010) och enligt studiens resultat se över sitt 
likabehandlingsarbete samt komma överens om hur man ska kunna få eleverna 
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inkluderade i det då studiens resultat visar att en mycket liten del av eleverna upplevt 
sig fått vara delaktiga. Enligt oss och Skolinspektionen är det också viktigt att alla i 
skolan har samma förhållningssätt, på så vis kan man skapa en jämlikhetskultur där 
både elever och vuxna vet vad som gäller i skolan samt konsekvenserna för om man 
väljer att gå emot skolans regler. 

6.3 Slutsatser och pedagogisk relevans 

För att återgå till våra frågeställningar kan vi dra slutsatsen att de flesta elever känner 
sig trygga i skolans gemensamma utrymmen men det är ändå några elever som inte 
känner trygghet och mer än hälften av eleverna litar inte på alla vuxna i skolan. Det är 
även mer än hälften av eleverna som upplever att det förekommer diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling. Resultatet av studien visar att det endast är 
cirka en tredjedel av eleverna som upplevt sig varit delaktiga i 
likabehandlingsarbetet. Trots detta har många elever fina förslag på hur skolan kan 
arbeta med likabehandling. Var femte elev vet inte vilken vuxen de kan vända sig till 
om de behöver hjälp. Eftersom mer än hälften av eleverna upplever sig bli 
trakasserade och kränkta i skolan tyder studiens resultat på att skolan behöver se 
över arbetet med nolltolerans mot trakasserier och annan kränkande behandling.  

Detta arbete har en pedagogisk relevans då likabehandlingsarbetet enligt oss är det 
viktigaste i skolan. Om eleverna inte känner trygghet och mår bra kan de ha svårt att 
nå kunskapsmålen i skolan. Det främjande, förebyggande samt åtgärdande arbetet 
ska ingå i alla skolors likabehandlingsarbete och behöver arbetas med kontinuerligt 
för att skapa en trygg miljö där alla trivs och mår bra. Den här studien samt 
Skolinspektionen (2010) och Skolverket (2012) lägger stor vikt vid elevers 
inkludering i skolans likabehandlingsarbete och denna studie lyfter många exempel 
på hur eleverna kan inkluderas.  

6.4 Förslag till vidare studier 
Det råder inga tvivel om att detta ämne bör studeras/ forskas i mer än vad det gjorts 
då studiens resultat visar att skolorna behöver utveckla sitt arbete med nolltolerans 
mot kränkande behandling. Skolorna skulle behöva kartlägga hur det kan komma sig 
att tilliten till de vuxna är så låg som resultatet visat. Det finns också behov att 
studera vidare kring vad som händer då eleverna upplever att de blir diskriminerade, 
trakasserade och/eller kränkta i skolan. Det är inte bara skolornas brister som skulle 
behöva studeras vidare utan även hur de framgångsrika skolorna arbetar med 
likabehandling och nolltolerans mot kränkande behandling. Skolorna skulle behöva 
undersöka när eleverna känner tillit till de vuxna och hur de vuxna arbetar för att 
skapa en tillitsfull relation. Skolorna skulle också behöva lyfta konkreta exempel över 
vad det är som gör att skolan har ett framgångsrikt likabehandlingsarbete. Om det 
finns mer forskning kring framgångsrika likabehandlingsarbeten kan andra skolor ta 
inspiration från dessa studier för att själva utveckla sitt arbete med likabehandling. 
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Bilaga 1 Tidsplan och genomförande 
När vi började planera examensarbetet hade vi många ideér. Från början tänkte vi 
göra bokanalyser av barnböcker utifrån ett genusperspektiv. Då detta inte kändes rätt 
valde vi istället att skriva om skolans likabehandlingsarbete. Vi ville göra en 
kvantitativ studie då vi ville få en så stor urvalsgrupp som möjligt och det skulle vara 
intressant att veta hur eleverna uppfattar skolans likabehandlingsarbete. För att ta 
reda på detta valde vi att utforma en enkät och tanken var att dela ut den till cirka 100 
elever. Under hela arbetets gång har vi arbetat tillsammans, vi har endast arbetat 
enskilt då vi läst och kommenterat arbetet inför nästa tillfälle. Vi bestämde vecka för 
vecka vilka dagar och hur mycket tid vi skulle ägna åt examensarbetet. Vi har 
tillsammans sökt litteratur på skolans bibliotek, Västerås stadsbibliotek, internet 
samt i databasen ERIC. De sökord vi använt oss av då vi sökt litteratur är desamma 
som våra nyckelord diskriminering, kränkande behandling, likabehandling, normer 
samt trakasserier. Vi har också tagit inspiration och fått litteraturtips då vi läst andras 
examensarbeten på Digitala vetenskapsarkivet, DiVA. Vår handledare har även gett 
oss tips på litteratur då vi haft svårt att hitta relevant litteratur till ämnet. 

Vi började med att formulera syfte och frågeställningar. Vi sökte relevant litteratur 
utifrån dessa och läste på om ämnet innan vi började skriva litteraturdelen. Under 
tiden vi skrev litteraturdelen började vi utforma enkäten. När enkäten var färdigställd 
testade vi den på ett barn i den aktuella åldern för att se hur barnet uppfattade 
frågorna samt för att få reda på cirka hur lång tid det tog att besvara enkäten. Sedan 
åkte vi ut med enkäterna till de fem skolorna tillsammans. Vi sammanställde 
enkäterna direkt efter att vi fått dem. Då vi åkt ut med enkäterna sparade det oss 
mycket tid i vår process. När vi sammanställt alla resultat kategoriserade vi resultatet 
samt utformade diagram för att lättare kunna se intressanta och utstickande resultat. 
Sedan skrev vi resultat-, analys- samt diskussionsdelen tillsammans. 

Arbetet mellan oss har fungerat bra då vi båda är insatta i ämnet och har ungefär lagt 
ner lika mycket tid på arbetet. Valet av metod gjorde att det blev stressigt då 
enkäterna tog långt tid att sammanställa. Vi är nöjda över vårt arbete då vi fått 
intressanta resultat och vi känner att vi lärt oss mycket under processens gång. 

  



 
 

 
 

Bilaga 2- Enkät 
 

Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

– en enkätundersökning om hur elever trivs i skolan. 

Den här enkäten handlar om hur elever trivs i skolan. Enkäten kommer 

att delas ut till fyra femteklasser på fyra skolor i Västerås kommun. Den 

här enkäten är helt anonym vilket innebär att ingen kommer att kunna 

veta vem som fyllt i enkäten. Enkäten kommer bara att användas för ett 

examensarbete på Mälardalens högskola. Det är frivilligt att vara med 

och om du inte kan eller vill svara på en fråga, hoppa då över frågan. Du 

godkänner ditt deltagande genom att fylla i och lämna in enkäten. 

 

 

Kön:________________________  

 

1. Känner du dig trygg i klassrummet?  

 

Ja alltid          Oftast              Nästan aldrig                   Aldrig 

 

 

2. Känner du dig trygg på väg till och från skolan?  

 

Ja alltid                  Oftast                   Nästan aldrig            Aldrig 

  

 

3. Känner du dig trygg i skolans korridorer?  

 

Ja alltid               Oftast                      Nästan aldrig            Aldrig  

 

4. Känner du dig trygg på rasten?  

 

Ja alltid               Oftast            Nästan aldrig                      Aldrig  

 

5. Känner du dig trygg i skolans matsal?  

 

Ja alltid               Oftast            Nästan aldrig                      Aldrig  

 

 



 
 

 
 

 

6. Känner du dig trygg när du ska gå på toaletten i skolan?  

 

Ja alltid               Oftast            Nästan aldrig                      Aldrig  

 

 

7. Känner du dig trygg i omklädningsrummet?  

 

Ja alltid               Oftast            Nästan aldrig                      Aldrig  

 

 

8. Har du den senaste månaden känt dig kränkt av någon elev i skolan?   

 

Ja flera gånger             Ja, en gång                             Inte alls  

 

 

9. Har du den senaste månaden känt dig kränkt av någon vuxen i skolan?  

 

Ja flera gånger             Ja, en gång                             Inte alls  

 

 

10. Har du den senaste månaden känt att du blivit illa behandlad av en elev i 

skolan beroende på om du är pojke eller flicka? 

 

Ja flera gånger             Ja, en gång                             Inte alls  

 

11. Har du den senaste månaden känt att du blivit illa behandlad av en 

vuxen i skolan beroende på om du är pojke eller flicka? 

 

Ja flera gånger             Ja, en gång                             Inte alls  

 

 

12. Har du den senaste månaden blivit illa behandlad av en elev i skolan 

beroende på att du har blivit kär i någon av samma kön?  

 

Ja flera gånger             Ja, en gång                             Inte alls  

 

13. Har du under den senaste månaden blivit illa behandlad av en vuxen i 

skolan beroende på att du har blivit kär i någon av samma kön?  

 

Ja flera gånger             Ja, en gång                             Inte alls  

 

 

 



 
 

 
 

14. Kan du ha på dig vilka kläder du vill utan att bli illa behandlad av elever i 

skolan?  

 

Ja                           Nej                               Vet inte  

 

Om du svarat nej: vilka kläder är det som kan ge negativa reaktioner?  

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

15. Kan du ha på dig vilka kläder du vill utan att bli illa behandlad av vuxna i 

skolan?  

 

Ja                           Nej                               Vet inte  

 

Om du svarat nej: vilka kläder är det som kan ge negativa reaktioner?  

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

16. Har elever i skolan kallat dig ord som gjort dig ledsen?  

 

Ja                                    Nej    

 

Vilka ord användes då? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

17. Har vuxna i skolan kallat dig ord som gjort dig ledsen?  

 

Ja                                    Nej    

 

Vilka ord användes då? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 



 
 

 
 

 

18. Har du kallat någon elev i skolan ord för att göra personen ledsen? 

 

Ja                                Nej 

 

Om du svarat ja, vilka ord använde du då?  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

19. Har du kallat någon vuxen i skolan ord för att göra personen ledsen? 

 

Ja                                Nej 

 

Om du svarat ja, vilka ord använde du då?  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

20. Har du den senaste månaden känt att du i skolan blivit illa behandlad av 

en elev i skolan beroende på din hudfärg eller ditt namn?  

 

Ja flera gånger             Ja, en gång                             Inte alls  

 

21. Har du den senaste månaden känt att du i skolan blivit illa behandlad av 

en vuxen i skolan beroende på din hudfärg eller ditt namn?  

 

Ja flera gånger             Ja, en gång                             Inte alls  

 

 

22. Har du den senaste månaden blivit illa behandlad av en elev i skolan 

beroende på den religion du tillhör?  

 

Ja flera gånger             Ja, en gång                             Inte alls  

 

23. Har du den senaste månaden blivit illa behandlad av en vuxen i skolan 

beroende på den religion du tillhör?  

 

Ja flera gånger             Ja, en gång                             Inte alls  

 



 
 

 
 

 

24. Känner du till att din skola har en likabehandlingsplan?  

 

Ja                         Nej   

 

 

25. Om du svarat ja på fråga 24: Har du vart delaktig i arbetet med 

likabehandlingsplanen?  

 

Ja                         Nej                         Vet inte  

 

Om ja, på vilket sätt?  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

26. Om du blir illa behandlad, vet du då vilken vuxen du kan vända dig till?  

 

Ja                           Nej                               Vet inte   

 

 

27. Har du tillit till de vuxna på skolan?  

 

Ja, alla vuxna                    En del vuxna                  Nej, inga vuxna     

 

28. Har du under den senaste månaden känt att du blivit illa behandlad av 

elever på skolan på grund av din ålder? 

 

Ja flera gånger             En gång                             Inte alls  

 

 

29. Har du under den senaste månaden känt att du blivit illa behandlad av 

vuxna på skolan på grund av din ålder?  

 

Ja flera gånger             En gång                             Inte alls  

 

30. Har du under den senaste månaden blivit illa behandlad av elever i 

skolan på grund av att du har något rörelsehinder? 

 

Ja flera gånger             En gång                             Inte alls  

 

 



 
 

 
 

31. Har du under den senaste månaden blivit illa behandlad av vuxna i 

skolan på grund av att du har något rörelsehinder? 

Ja flera gånger                 En gång                             Inte alls  

 

32. Har du under den senaste månaden blivit illa behandlad av elever i 

skolan på grund av att du har svårigheter med skolarbetet?  

 

Ja flera gånger             En gång                             Inte alls  

 

 

33. Har du under den senaste månaden blivit illa behandlad av vuxna i 

skolan på grund av att du har svårigheter med skolarbetet?  

 

Ja flera gånger            En gång                             Inte alls  

 

34. Hur kan de vuxna på din skola arbeta för att alla elever ska känna sig 

trygga och må bra?  

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 


