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Syftet med studien är att få förståelse för hur tre grundskolor från olika 
upptagningsområden i en kommun i mellersta Sverige arbetar med likabehandling. 
Studien har en kvalitativ ansatts och är genomförd med hjälp av fokusintervjuer med 
skolornas trygghetsgrupper och med en skolas skolledning. Studien visar att skolorna 
har tydliga mål och rutiner i sitt arbete, men de möjligheter och svårigheter som de 
möter i arbetet är påverkade av skolornas olika förutsättningar. Skolorna har olika 
grader av samarbete med skolledningen och olika kompetensutvecklings möjligheter. 
Studien förstärker Skolverkets rekommendationer att varje skola måste utgå från sina 
egna förutsättningar i sitt likabehandlingsarbete.    
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1. Inledning 
I en debattartikel i Dagens Nyheter (DN 2013-10-26) skriver Ann-Marie Begler 
generaldirektören för Skolinspektionen och Caroline Dyrefors Grufman från Barn- 
och elevombudet om en rad oroväckande och allvarliga anmälningar av fysiska och 
psykiska kränkningar och trakasserier av barn och elever i skolan. I debattartikeln 
beskriver skribenterna det aktuella tillståndet som en larmsignal och en uppmaning 
till vuxna som jobbar inom skolan att agera. Samtidigt visar den senaste 
Friendsrapporten (2013) att nästan vart femte barn har blivit kränkt av en annan elev 
på skolan och nästan vart tionde barn har blivit kränkt av någon av skolpersonalen. 
Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning (2011a) presenterade liknande 
resultat som Friendsrapporten. Utvärderingen däremot genomförde en kartläggning 
på hur 39 grundskolor från hela Sverige har arbetat med olika 
antimobbningsprogram till exempel Friends och Olweusprogrammet, och hur 
skolorna har mest effektivt arbetat för att reducera kränkning, diskriminering och 
mobbning. Till skillnad från Friendsrapporten presenterade utvärderingen olika 
rekommendationer utifrån sina resultat. Några viktiga rekommendationer som 
framkom var att varje skola individuellt ska anpassa sina insatser utifrån de 
individuella förutsättningar som finns i skolan och systematisk följa upp och 
utvärdera insatserna. Arbetet ska genomsyra hela skolan, personalen och eleverna 
ska vara delaktiga för att skapa ett tryggt skolklimat. Utvärderingen därtill 
rekommenderade att skolorna ska utgå från skolverkets allmänna råd för arbetet mot 
diskriminering och kränkande behandling, och inget särskilt program mot mobbning 
rekommenderas. De åtgärder som utvärderingen hänvisar till ska vara grunden för 
skolans likabehandlingsarbete (Skolverket 2011a).         

Skolverkets utvärdering (2011a) lyfter fram hur olika skolor arbetar med 
likabehandling och vilka skillnader och likheter det finns bland skolorna. Alla barn 
och elever har rätt att bli behandlade lika och varje verksamhet är skyldiga att ha en 
likabehandlingsplan. Varje år ska skolan kartlägga och planera hur de ska arbeta för 
att främja likabehandlingsarbete och förebygga kränkningar, trakasserier och 
diskriminering i skolan. Skolan ska dessutom tydliggöra sitt åtgärdande arbetet så att 
det finns tydliga rutiner för hur de vidtar rapporterade fall av kränkningar, 
trakasserier och diskriminering. I förhållande till likabehandlingsarbetet förekommer 
det i många skolor en kooperativ lag eller en trygghetsgrupp som i uppdrag från 
skolledningen fokuserar särskilt på dessa arbeten. Med utgångspunkt i uppmaningen 
från debattartikeln, de oroväckande resultaten från Friendsrapporten(2013) och 
Skolverkets utvärdering (2011a) vill denna studie undersöka hur olika grundskolor 
arbetar för att förebygga kränkningar, trakasserier och diskriminering i skolan, och 
lyfta fram vilka rutiner de har om kränkningar, trakasserier eller diskriminering 
uppstår. Skolan har ett samhällsuppdrag och likabehandlingsarbetet ska genomsyra 
varje verksamhet, men den ska också vara anpassad till de olika förutsättningar som 
finns i varje skola.   

Studien omfattar 3 grundskolor i en stad i mellersta Sverige, skolorna är från olika 
delar av samma kommun och har olika socioekonomiska upptagningsområden. En 
skola har ett upptagningsområde som har många familjer med utomeuropeisk 
bakgrund. En skola är från ett homogenet upptagningsområde och en skola är från 
ett urbant upptagningsområde.          
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Syftet och frågeställningar 
Studiens syfte är att belysa hur tre grundskolor arbetar med likabehandlingsarbete. 

Hur resonerar lärare kring arbetet med skolans likabehandlingsarbete? 

Vad finns det för möjligheter och svårigheter i arbetet? 

Hur resonerar lärare om förutsättningar från skolledningen om 
likabehandlingsarbetet?   

Hur resonerar skolledningen om verksamhetens förutsättningar om 
likabehandlingsarbete? 

 

Begreppsdefinitioner 
Följande definitioner har tagits från diskrimineringsombudsmannens hemsida (DO 
2014). 

Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra 
elever och missgynnandet har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder. 
 
Trakasserier är när någon kränker en elevs värdighet och det har samband med kön, 
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det kan handla om att retas, mobba, 
frysa ut någon, knuffas med mera. 
 
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Det 
kan handla om beröringar, tafsande, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt 
anspelande. 
 
Kränkande behandling är när någon kränker en elevs värdighet men när det inte har 
samband med någon diskrimineringsgrund. Det är Barn- och elevombudet (BEO) vid 
Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling.  

2 Litteraturgenomgång  
Litteraturgenomgången är uppdelad i tre delar. Den första delen kommer att titta 
närmare på varför skolor arbetar med likabehandling och vad diskrimineringslagen 
och skollagen innebär för skolorna. I den andra delen granskas hur skolor jobbar med 
likabehandling och den tredje delen ska granska forskning inom skolans 
likabehandlingsarbete. Inledningsvis är det viktigt att i mer detalj granska kritiken 
från skolverket (2011a) om skolors likabehandlingsarbete.  

Skolverkets kritik  
Kritik från skolverket (2011a) har visat hur betydelsefullt det främjande och 
förebyggande arbetet är för att minska risken av kränkande behandling. Skolverket 
(2011a) förklarar att utvärderingar som påbörjade under 1990-talet med syftet att 
finna modeller för att förebygga mobbning och kränkande behandling i skolor visade 
att det inte fanns färdiga modeller som var användbara i alla skolor. Det har visats 
liknande resultat i de senaste utvärderingar som gjordes under 2000 talet. Det 
behövs åtgärder som är anpassade till varje skola som omfattar skol-, klass- och 
individnivå. Dessutom måste anställda på skolor ha en gemensam uppfattning om 
vad skolans mål är med likabehandlingsarbetet, och ha en gemensam uppfattning om 
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vilka gränser det finns på skolan. Skolverket riktar dessutom kritik mot olika 
program mot mobbning till exempel Friends och Olweusprogrammet. Skolverket 
menade att det fanns positiva delar i alla program, men att de inte var anpassliga till 
alla skolor. Implementeringen av många program tog inte tillräckligt hänsyn till de 
olika förutsättningarna som fanns i skolan. Det krävde mycket tid och skolpersonal 
upplevde processen som negativt och tidskrävande. Ytterligare anmärkningar från 
Skolverket (2013) visade att en del förebyggande program orsakade en ökning i 
mobbning och de vetenskapliga grunderna som programmen vilade på var svaga. En 
stabil verksamhet och ett samarbetande klimat samt en trygg skolmiljö var en viktig 
förutsättning för ett framgångsrikt likabehandlingsarbete. Utöver kritiken från 
skolverket kritiserades skolors förebyggande program, det framgick även kritik om 
skolornas sätt att hantera kränkningar eller snarare skolpersonalens ”låt-gå-attityd” 
mot kränkningar. Detta enligt Skolverket orsakade lågt förtroende bland eleverna för 
skolors tolerans och agerande mot kränkningar. Kritiken från Skolverket liknar den 
internationella forskningen från USA som redogjordes av Guerra, Williams och Sadek 
(2011) från Kalifornia University. De berättar hur forskning om 
antimobbningsprogram visar hur majoriteten av programmen hade låg eller 
omärkbara effekter. Samtidigt poängterar författarna att överseende av kränkningar i 
skolan kan orsaka en ökning av kränkningar i skolan eftersom eleverna uppfattar 
denna tolerans som tillåtelse att utöva kränkningar. Denna slutsats liknar Skolverkets 
kritik kring orsakerna av skolpersonalens ”låt-gå-attityd” mot kränkningar. Kritik 
från svensk och internationell forskning föreslår därmed individuellt anpassande 
insatser på varje skola.                

Varför likabehandling? 
Diskrimineringsombudmannen (2012) beskriver att i överensstämmelse med 
skollagen och diskrimineringslagen måste varje skola arbeta för att förebygga och 
förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Dessutom ska de 
arbeta för att främja elevernas lika värde, detta ska vara dokumenterade i form av en 
likabehandlingsplan. Det är förbjudet att diskriminera och kränka en individ eller 
grupp, om någon av skolpersonalen får kännedom att ett barn eller elev har blivit 
utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling är de skyldiga att 
anmäla det till rektorn, som i sin tur ska anmäla det till huvudmannen (Herlin & 
Munthe, 2011).   

I skolan liksom i övriga samhället finns det en mångfald av olika människor, vilket 
gör oss unika, men oavsett våra likheter och olikheter har alla rätt till likabehandling. 
Herlin och Munthe (2011) förklarar att skolan är en återspegling av det samhälle vi 
lever i, och för att skapa en trygg och säker miljö i skolan krävs bra förutsättningar 
och engagerad personal och elever för att upprätthålla detta. 

Idag är barn och elever skyddade mot diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling i skolan av diskrimineringslagen och kapitel 6 i skollagen. Detta skydd är 
relativt nytt i jämförelse med införandet av den första undervisningsplan 1919, som 
ansågs vara den första beteckningen på demokratiseriningen av skolan (Brynolf, 
Carlström, Svensson & Wersäll, 2009) Ytterligare är kraven att alla skolor ska ha en 
likabehandlingsplan, detta är också förhållandevis nytt (Skolverket 2011a).  

Formuleringar kring likabehandling av barn och elever har funnits i skolans 
styrdokument sedan 1960-talet. Nykänen (2009) beskriver hur skolan har haft i 
uppgift att väcka respekt för människors egenvärde och människolivets 
okränkbarhet, detta sedan läroplan för grundskolan 1962 (Lgr62) kom att gälla. 1980 
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års läroplan (Lgr80) var den första att förtydliga demokratibegreppet och förstärka 
barn och elevers gemensamma rättigheter. Lgr80 förtydligade att det var skolans 
uppdrag att fostra barn och elever till samhällsmedborgare som skulle respektera 
varandras likheter och olikheter (Brynolf, Carlström, Svensson & Wersäll, 2009). 
Skolverket (2011a) förklarar att skolan har sedan många år tillbaka haft i uppdrag att 
förebygga och motverka kränkningar i skolan. Skollagen som infördes 1985 har 
uppdaterats flera gånger för att gör kraven tydligare för skolan att systematiskt arbeta 
mot diskrimineringar och kränkningar. Men det var inte förrän införandet av Barn- 
och elevskyddslagen (BEL) år 2006 som det fanns krav för alla skolor att ha en 
likabehandlingsplan som i sin tur skulle kartlägga hur skolor arbetade mot 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Dessutom är det viktigt att 
tillägga att diskrimineringslagen har funnits i Sverige sedan 1979, men det dröjde 
fram till 2006 innan barn och elever fick ett förstärkt juridisk skydd utöver skollagen 
(Göransson, Slorach, Flenström & Sante, 2011).     

Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande 
behandling av barn och elever i kraft. Barn- och elevskyddslagen infördes med avsikt 
att förstärka barn och elevers rättigheter i alla skolformer. Lagen ställde inte bara 
krav på skolor att ta fram en likabehandlingsplan, den tydliggjorde också 
huvudmannens ansvar för de verksamheter som innefattas av skollagen. Dessutom 
var företrädare för de verksamheterna skyldiga att betala skadestånd om de inte tog 
fram en strukturerad plan på hur de skulle motverka diskriminering och andra 
kränkande behandlingar (Skolverket, 2011a).  

De krav som infördes av BEL flyttades 1 januari 2009, och numera omfattas den av 
skollagen och diskrimineringslagen. Skollagen omfattar förbudet mot kränkande 
behandling i skolan och ställer krav att skolor ska driva ett avsiktligt arbete för att 
förebygga och åtgärda kränkande behandling. Diskrimineringslagen omfattar 
förbudet mot diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Barn- och 
elevombudsmannen (BEO) som är en del av Skolinspektionen, har ansvaret att 
bevaka barn och elevernas rättigheter och kan till exempel representera barn och 
elever om de upplever att de har blivit utsatta för kränkande behandling. 
Diskrimineringsombudmannen (DO) har ansvar att övervaka diskrimineringslagen 
(Skolverket, 2011a).  

Syftet med lagen är att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling, och ställer krav på att skolor systematisk arbetar för att 
motverka det. Det är därför viktigt att granska i mer detalj de sju 
diskrimineringsgrunderna och vad dessa begrepp betyder. 

De sju diskrimineringsgrunderna som omfattas av diskrimineringslagen är kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion och annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Kön definieras som det 
biologiska könet, man eller kvinna och också omfattas transsexuella personer i den 
uppfattningen att någon planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet. 
Könsöverskridande identitet eller uttryck definieras som personer som inte 
identifierar sig med de traditionella könsuppfattningarna genom sin klädsel eller 
utseende. Etnisk tillhörighet definieras som människors etniska och nationella 
bakgrund och hudfärg. Religion och annan trosuppfattning definieras inte i 
lagtexten eftersom vad som uppfattas som religion eller trosuppfattning är upp till 
individen. Funktionshinder definieras som bestående fysiska, psykiska och 
intellektuella begränsningar som hindrar en persons förmåga att funktionera. Sexuell 
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läggning omfattar om en person är heterosexuell, homosexuell eller bisexuell. Ålder 
omfattar alla människor, men kan uppfatta olika bemärkelse beroende på hur 
gammal man är. I grunden betyder det för alla människor att ingen ska missgynnas 
på grund av deras ålder (Göransson, Slorach, Flenström & Sante, 2011).        

Diskriminering (definierades i avsnitt 1.2) är direkt kopplade till verksamheter 
(förskolor och skolor) och används när verksamhetens organisation, struktur och 
arbetssätt uppfattas missgynna eller kränka en person eller grupp i anknytning till de 
sju diskrimineringsgrunderna. Det är därför viktigt att poängtera att barn och elever 
inte kan diskriminera (Nordenmark & Rosén, 2008). Göransson, Slorach, Flenström 
och Sante (2011) förklarar att diskriminering innebär direkt och indirekt 
diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. 
Direkt diskriminering beskrevs som missgynnande av ett barn eller elev i direkt 
jämförelse med ett annat barn eller elev, missgynnande ska ha en koppling till en av 
de sju diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering beskrevs som att någon 
indirekt diskrimineras på grund av en bestämmelse, ett kriterium eller förfaringssätt 
som ska vara neutral men upplevs som mysgynnande i sin tillämpning. Trakasserier 
beskrevs som ett uppförande som kränker någons värdighet i direkt samband till de 
sju diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier omfattar uppförandet av sexuell 
natur som kränker någons värdighet. Instruktioner att diskriminera beskrevs som 
att ge instruktioner som är diskriminerande (direkt, indirekt, trakassera eller sexuella 
trakasseringar) mot en individ eller grupp till en annan person.  

Kränkande behandling definieras som uppträdande som upplevs som kränkande 
gentemot ett barn eller elevers värdighet, och som inte har koppling till de sju 
diskrimineringsgrunderna (Skolverket, 2012). Mobbning definieras som kränkande 
behandling eller trakasserier som repeteras med avsikt att åstadkomma en annan 
person illa. Skolverket (2011b) förklarar att ordet mobbning inte finns i skollagen 
eller diskrimineringslagen eftersom om ett barn eller elev har sin värdighet kränkt en 
gång, är det redan en gång för mycket, och därför ska det råda nolltolerans där ingen 
typ av diskrimineringar, kränkningar och trakasserier är acceptabla.      

Hur arbetar lärarna utifrån likabehandlingsplanen? 
Vad är en likabehandlingsplan, vad ska den innehålla och hur ska skolor arbeta med 
den? Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling utgiven av Skolverket 
(2012) ger allmänna råd om vad en likabehandlingsplan ska innehålla. 

Arbetet med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling bör, tillsammans med rutinerna för det åtgärdande arbete 
(upptäcka, utreda och åtgärda) återspeglas i en plan mot diskriminering och kränkande 
behandling (s. 12).  

 

Det finns många olika sätt hur verksamheter kan arbeta för att uppnå de krav som 
finns i lagarna och arbeta med likabehandling i skolan. Där finns hjälp för skolor att 
kartlägga sin verksamhet. DO (2010) har tagit fram en metod för att stödja förskolor 
och skolor i sitt likabehandlingsarbete, metoden heter Husmodellen. Metodens syfte 
är att hjälpa förskolor och skolor att identifiera problem och riskområden på skolan 
som kan behöva förändras i samband med de sju diskrimineringsgrunderna. Detta 
görs med hjälp av en husmodell som representerar skolans fysiska miljö.  Metoden 
ska genomföras i små grupper som inkluderar personer från alla delar av 
verksamheten, dessutom rekommenderas att även föräldrarepresentanter är 
delaktiga i processen.     
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Det främjande arbetet 
I skolans likabehandlingsplan ska varje verksamhet redovisa de åtgärder som ska 
främja likabehandling i skolan och de åtgärder som ska förebygga och förhindra 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (Herlin & Munthe, 2011). 

De främjande åtgärderna kan se olika ut beroende på verksamheten, men Skolverket 
(2013) beskriver att det främjande arbetet ska genomsyra verksamhetens 
värdegrundsarbete. Barn och elever ska tillsammans utveckla sina demokratiska 
kompetenser, och undervisningen ska främja respekt för människors individuella 
rättigheter och likvärdighet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning. Olikheterna kring det 
främjande arbetet uppmärksammades i den senaste kvalitetsgranskningen av 
Skolinspektionen (2012). Skolornas arbete med demokrati och värdegrund visade 
att av de skolor som deltog i granskningen så var värdegrundsarbetet olika från skola 
till skola och oftast åtskilt från övriga undervisningar. Skolorna hade temadagar, 
projektarbete, särskilda lektioner, studiebesök och externa föreläsare som var 
speciellt inriktade mot att främja värdegrunden, men kritiken från skolinspektionen 
ansåg att det inte genomsyrade hela undervisningen. Även om skolorna hade ett 
värdegrundsarbete som hade fokus på att främja likabehandling saknades på många 
skolor en röd tråd genom hela verksamheten. Det finns stöd för skolor som vill ha 
hjälp för att få sitt främjande arbete att genomsyra verksamheten, Rädda Barnen 
(2014) till exempel har tagit fram en checklista för skolans värdegrundsarbete. De 
anser att för att lyckas med värdergrundsarbetet måste det finnas en samsyn genom 
hela skolan och checklistan bidrar till skapande av detta. 

Frånberg (2013) beskriver hur elevernas delaktighet i det främjande arbetet bidrar till 
att eleverna får mer ansvar och skapar en mer sammanhållen skolmiljö. Meningsfulla 
och sociala aktiviteter engagerar eleverna och ökar trivseln på skolan och skapar en 
gemenskap mellan eleverna. Det sociala sampelet ska fokusera på gemensamma 
intressen och inte på konkurens eller bygga hierarkin bland eleverna. Eleverna ska få 
uppgifter som kräver att de tar ansvar tillsammans för att skapa en trygg skolmiljö 
och delaktigheten gör att de blir sedda. Frånberg poängterar dessutom betydelsen av 
förebyggande arbete i skolan. Det är oerhört viktigt att skolan genomför en 
kartläggning på de fysiska förhållandena på skolan för att sedan se hur man kan 
förbättra verksamheten. Det finns förhållandevis både säkra och osäkra platser i 
skolan och genom en kartläggning ska skolan kunna lägga märke till dem. Rastvakter 
ska användas för att skapa trygghet vid de platserna som anses osäkra eller farliga. 
Kartläggningen ska genomföras kontinuerligt och de åtgärder som används ska 
utvärderas.  

          

Det förebyggande arbetet  
Skolverket (2012) beskriver att det förebyggande arbetet ska innehålla ett aktivt 
medverkande från barnen och eleverna. Deras synpunkter om trygghet och trivsel på 
skolan samt deras egen förståelse av diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling ska vara en del av den systematiska kartläggningen av verksamheten. Det 
förebyggande arbetet ska utgå från kartläggningen och sträva efter utsatta mål. 
Skolverket (2011a) beskriver några av de effektiva förebyggande insatserna i sin 
utvärdering av metoder mot mobbning. Till exempel, aktivt deltagande av elever och 
samarbete med personal, en kooperativt lag som har en bred kompetens i 
verksamheten och rastvakter.  
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Det finns därutöver många olika program som har syftet att förebygga mobbning och 
kränkande behandling i skolan. Till exempel Friends (2013) som erbjuder utbildning 
till barn, elever, skolpersonal och föräldrar baserade på den senaste forskning som 
ska förbygga mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Deras tre 
års utbildning innehåller en kartläggning, arbetsmaterial och en supporttjänst. Syftet 
är ”att få igång ett aktivt likabehandlingsarbete där alla involveras” (s. 14). 
Olweusprogrammet (2014) erbjuder ett förbyggande och åtgärdande program, och i 
likhet med Friends baserad på forskning. Programmet genomsyrar hela skolan och 
kräver engagemang från hela verksamheten och systematiska arbetsinsatser. 
Programmet gör insatser på tre olika nivåer skolan, klassen och individen. 
Implementeringen tar ett och ett halvt år och syftar till att skapa en samsyn genom 
hela skolan.  

Åtgärdande arbetet  
Det åtgärdande arbetet berör vad som händer i verksamheten gällande, kränkning, 
trakasserier eller om diskriminering förekommer. DO (2012) poängterar att det är 
viktigt för alla verksamheter att ha rutiner för hur de ska hantera situationer där 
kränkningar, trakasserier eller diskriminering uppstår. Samtidigt innefattar arbetet 
hur verksamheten ska dokumenteras och hur åtgärder ska följas upp. Det är inte bara 
skolpersonalen som ska känna till rutinerna, även elever och 
vårdnadshavare/föräldrar. Svaleryd och Hjertson (2012) beskriver det åtgärdande 
arbetet på samma sätt som DO, de lyfter fram betydelsen av ansvarsfördelningen med 
det åtgärdande arbetet, speciellt vikten av att all personal vet vad och hur rutinerna 
fungerar. Dokumentationen av alla incidenter som uppstår på skolan är dessutom en 
viktig del av det utvärderande arbete som kan hjälpa skolor att identifiera och 
analysera likabehandlingsarbetet på skolan. DO (2012) förklarar skolans skyldighet 
att utreda och åtgärda alla fall av trakasserier och kränkande behandling som uppstår 
i verksamheten. Detta ska ske oavsett om eleven eller vårdnadshavare/föräldrar inte 
vill att skolan ska utreda händelsen. Åtgärderna ska förhindra trakasserier eller 
kränkningar, detta kan vara i form av återkommande kontakt med 
vårdnadshavare/föräldrar, uppmärksam personal eller extra resurser kring eleverna 
som kränker. Alla delar av processen ska dokumenteras, från rapporteringen till 
åtgärderna. Dokumentationen ger ett underlag för skolan att följa upp effekterna av 
insatserna och bidrar till utvecklingen av rutiner på skolan. DO poängterar 
betydelsen av handlingarna och de medföljande åtgärdsprogram som kan identifiera 
problematiska skolsituationer för eleverna och ger elever särskilda stöd som de 
behöver. Rutinerna är viktiga och all skolpersonal ska ha kännedom om hur de 
fungerar och har en gemensam uppfattning av vad trakasserier och kränkande 
behandling är.                

              

Forskning 
Urvalet av forskningen i denna studie är fokuserad på forskning kopplat till 
samhällsnormer, ledande aktörer inom svensk normkritisk forskning till exempel 
Elisabeth Elmeroth, Lotta Eek-Karlsson, Janne Bromseth, Lena Martinsson och Eva 
Reimer är representerade, och Kevin Kumashiro ger ett internationellt perspektiv. 
Det är också viktigt att poängtera att forskning kring samhällsnormer fortfarande är i 
ett tidigt stadium och urvalet därför är begränsat och dessutom mestadels i bokform.    

DO (2012) beskriver att uppkomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling i skolan vanligtvis kopplas till de normer som existerar i samhället och i 
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skolan. Detta är en uppfattning som därutöver reflekteras i internationell forskning 
om mobbning. Swearer, Espelage, Vaillancourt och Hymel (2010) berättar hur 
forskning från USA visar att elever som utsatts för mobbing oftast är avvikande från 
de rådande normerna i samhället. Martinsson och Reimers (2008) förklarar att en 
norm föreställer vad som ses som ”normalt” i olika sammanhang, motsatsen till 
föreställningen är den ”ickenormala”. Normer fungerar som referensramar för 
människor att identifiera sig med, dessutom skapar de en position eller kategori som 
i sin tur innehåller en maktposition i samhället. Författarna exemplifierar den 
heterosexuella normen som anses som det normala i samhället. Den medföljande 
maktposition som den heterosexuella normen har utstöter andra människor som har 
en annan sexualitet eftersom de anses annorlunda mot normen. Genom att titta 
närmare på normer kan man få bättre förståelse för varför människor som är utanför 
normens gränser blir diskriminerade och kränkta. Ett kritiskt granskande av 
normerna i skolan leder till att vi kan identifiera de normer som behöver ifrågasättas 
så att inget barn, elev eller lärare ska bli marginaliserade.  

Marginalisering och utanförskap är kopplade till normkritiken, men de är också 
påverkade av andra grenar inom likabehandlingsforskning. Det är därför viktigt att 
granska de sociopsykologiska egenskaperna hos elever och deras betydelse i skolans 
likabehandlingsarbete och hur den är kopplad till tolerans i skolan. Sedan hur 
kritiken av tolerans har lett till en utveckling och utökning av ett normkritiskt 
perspektiv i skolans likabehandlingsarbete.        

Sociopsykologiska egenskaper hos eleverna              
Internationell forskning inom mobbning (Estévez, Murgui och Musitu, 2009) har 
undersökt sociopsykologiska egenskaper hos dem som utsätter elever för trakasserier 
och kränkande behandling, och för elever som utsätts för denna behandling. Denna 
forskning har stor betydelse för likabehandlingsarbetet, inte minst för att hjälpa 
lärare att upptäcka kränkande behandling och för att hindra skapandet av negativt 
tolerans i skolan. Estévez, Murgui och Musitu (2009) undersökte de 
sociopsykologiska egenskaper hos 1319 ungdomar i Valencia, Spanien. Studiens syfte 
är att förstärka tidigare forskning.  Det visade att mobbare har oftast god självkänsla, 
har en bra socialkompetens och visar mindre tecken på depression än 
mobbningsoffer eller elever som både blir utsatt för mobbning och utsätter andra för 
mobbning. Däremot kom de fram till att alla tre kategorier av elever; mobbare, offer 
och mobbare/offer, upplevde mycket mer stress i sina vardagliga liv än elever som 
inte var inblandade i kränkningar. Mobbare är oftast populärar elever som är 
inkluderade i den sociala gemenskapen på skolan. För de andra två kategorierna var 
det motsatsen, mobbningsoffer och mobbare/offer känner sig ensamma, har ett fåtal 
eller inga kompisar och känner sig isolerade på skolan. Estévez, Murgui och Musitu 
redogör att man ska med försiktighet generalisera resultaten från studien, men det 
viktiga är att känna till de olika sociopsykologiska egenskaperna hos de olika 
kategorier av elever, använda studien som ett verktyg för att upptäcka kränkningar 
eller för att kunna se varningstecken i skolans kultur.   

Gill (2013) beskriver de svårigheter som finns för lärare med att upptäcka kränkande 
behandling i skolan och att detta kan bero på de sociopsykologiska egenskaperna hos 
mobbarna. Populära elever som utsätter andra för kränkningar eller trakasserier 
beskriver författaren vara svåra att upptäcka på grund av deras popularitet. Det är att 
skilja mobbarna från elever som inte deltar i mobbning eftersom forskning har visat 
att de har en välutvecklad moraliskt förmåga och har ett stabilt psykiskt tillstånd. 
Dessutom kan deras handlingar bidra till en ökning i deras socialstatus bland andra 
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elever. Om deras socialstatus sedan får bekräftelse från skolpersonalen kan det finnas 
en tillåtelse kring deras beteende och förstärka toleransen mot kränkande behandling 
i skolan. Tolerans är därför ett nyckelbegrepp i forskning om likabehandling och sin 
koppling till mobbarnas psykologiska egenskaper och popularitet, och toleransens 
påverkan över normerna i skolan.  

Tolerans   
Tolerans är ett komplex begrepp som återkommer i forskning om likabehandling och 
värdegrundsfrågor. Nykänen (2009) förklarar komplexiteten kring tolerans och att 
det stämmer från begreppets oenighet om hur det ska tolkas. Den kan vara positiv i 
den bemärkelse att individer eller grupper accepterar olika egenskaper hos andra 
människor som är annorlunda mot dem. Till exempel, värderingar, normer och 
trosföreställningar. Tolerans kan vara negativt om människor värderar de egenskaper 
som någonting negativt och har ett motbjudande överseende. Gruber (2008) 
beskriver tolerans som en problematisk dygd i likhet med Nykänens framställning, 
och att negativ tolerans innehåller en maktdimension mot det avvikande. Om denna 
dimension etableras och gestaltas kan det leda till spänning och konflikt. Gruber 
beskriver i sin egen avhandling att maktdimensionen uppmärksammades i en skolas 
strävan att främja tolerans bland eleverna. Maktförhållanden förstärktes mellan 
eleverna och det kännetecknades av en hierarki där ”svenskar” tolererade 
”invandrare”. 

Normkritikens kritik av toleranspedagogik liknar det maktförhållande som Gruber 
(2008) lyfter fram. Bromseth (2010) förklarar hur toleranspedagogik skapar en 
hierarki där normen i samhället ger tillåtelse för dem utanför normen att leva. Den 
utgår inte från allas lika värde snarare att ”vi” acceptera ”de” och att ”vi” tycker synd 
om ”de”. Författaren poängterar att denna acceptans är ofta fokuserade på världen 
utanför skolan och att lärarmaterial till exempel, textböcker föreställer människor 
som inte är en del av normen som vuxna och inte ungdomar, och i vissa fall finns dem 
inte med överhuvudtaget. Detta skapar ytterligare distans och är svårt för ungdomar 
att relatera till. Bromseth beskriver att det finns en tydlig rollfördelning i 
toleranspedagogik mellan normen och avvikaren. Det finns därmed en risk att möta 
motstånd när man försöka införa en förändring och utmana normen. Förändringar 
kan vara provocerande för vissa människor och det krävs att varje individ 
omförhandlar sin tolkningsram. Detta motstånd kan vara i klassrummet eller bland 
personalen men för att nå en förändring krävs det både individuella och kollektiva 
insatser. Bromseth hävdar att toleranspedagogik är relativt oproblematiskt för 
individen eftersom det handlar om acceptans av ”den andra” och det krävs inga 
strukturella förändringar i rollfördelningen. Att utmana normen och synliggöra dem 
däremot krävs att vi tittar närmare på oss själva och vår egen roll i hur normerna 
upprätthållas.             

Tolerans begreppet finns i Läroplan för grundskolan, föreskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 och i detta avseende ska tolkas positivt. Nykänen (2009) 
refererar till den föregående läroplanen Lpo 94 i sin avhandling och påpekar att det 
finns en spänning kring tolerans begreppet. Tolerans inkluderas som en 
grundläggande värdering i skolans värdegrund och det görs fortfarande i den senaste 
läroplanen. Tolerans ska innefatta en acceptans för människor, en positiv acceptans.  

Normkritik     
Hur kan man arbeta med normkritik i skolan? Kumashiro (2000) diskuterar fyra 
olika strategier för att hur skolor ska kunna arbeta med normkritik eller som han 
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benämner ickeförtryckande undervisning, han förklarar dessutom att skolor ska 
använda alla strategier i sin verksamhet. Ickeförtryckande undervisning 
uppmärksammar dem förtrycktas utanförskap i samhället, Kumashiro kallar de 
förtrycka eller ”icke normala” för ”den andre”. De fyra strategierna är utbildning för 
”den andre”, utbildning om ”den andre”, utbildning som är kritisk till privilegiering 
och marginalisering och utbildning som förändrar elever och samhälle. 

Utbildning för ”den andre” rekommenderar att skolorna ska ha särskilda platser där 
elever som utsatts för marginalisering ska känna sig trygga. Kumashiro förklarar att 
skolorna för sig ska vara en trygg plats för alla elever, och som möter alla elevers 
behov och där ”de andre” inte utsatts för diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling. Samtidigt är det viktigt att det finns platser där skolan erbjuder eleverna 
stöd och trygghet. De ska få stöd från pedagogerna som är villiga att kämpa om deras 
likvärdighet och det ska finnas resurser där ”de andre” ska kunna bekämpa 
förtryckande på egen hand. 

Utbildning om ”den andre” ska bekämpa okunskap eller skadlig kunskap i skolan om 
”de andra”, utbildningen ska innehålla två delar, den första delen ska omfatta 
utbildning som är specifik inriktad i kursplanen till ”den andres” historia och 
ställning i samhället. Med det menar Kumashiro att enskilda lektioner ska vara 
avsatta för utbildningen. Den andra delen är att utbildning om ”den andre” ska vara 
integrerad i alla ämnen och i kursplanen.  

Utbildning som är kritisk till privilegiering och marginalisering handlar om 
förståelse och medvetande om hur marginalisering sker i samhället och varför vissa 
människor blir förtryckta och vissa ses som ”normal”. Utbildningen ska inte bara 
undervisa om ”den andre” den ska omfatta normaliseringsprocessen, och 
problematisera varför olika grupper är privilegierade.  

Utbildning som förändrar elever och samhälle är inriktad på att förändra och att 
visa viljan att göra det för att göra en skillnad. För att det ska ske behöver lärare inte 
repetera skadlig stereotypisk kunskap och skapa ny kunskap. Eleverna ska våga 
ifrågasätta normer som inte brukar diskuteras och konstruera nya normer.  

Kumashiro (2000) påpekar att skolor ska arbeta aktivt med ickeförtryckande 
utbildning för att bryta normerna i skolan och samhället. Alla strategierna är viktiga 
och ska användas tillsammans och inte var och en för sig, eftersom det finns 
individuella styrkor och svagheter, men tillsammans är det ett effektivt sätt om man 
ska arbeta normkritiskt i skolan. 

Normkritik har vuxit fram som en kritik mot tolerans, istället för att ”vi” accepterar 
”den andre” ska skillnaderna mellan vad som anses som normallt och vad som är 
avvikande brytas ner. Genom att normalisera det avvikande kan vi sluta särbehandla 
människor och legitimera alla människors lika värde (Bromseth, 2010). Normkritik 
därmed har en betydelsefull roll att spela i skolan, Karlsson och Elmeroth (2012) 
beskriver att ett normkritiskt perspektiv ska vara en viktig utgångspunkt för skolors 
planering mot diskriminering. Detta förhållningssätt utgår från att ifrågasätta de 
normer som finns för att sedan återskapa nya normer, där alla människor är 
inkluderade. Om människor avviker från samhällets normer betraktas de som 
onormala, de kan bli förtryckta och utsatta för diskriminering eller kränkningar. Till 
exempel heterosexualitet är det förgivettagen sexualitet i samhället och människor 
som inte är det anses som avvikande. Om en lärare i sin undervisning alltid utgår från 
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heteronormen i sina diskussioner och föreläsningar förstärker hon denna norm och 
överför normerna till eleverna. Ifrågasättande av normerna leder till att vi utmanar 
de förgivettagna diskurserna i samhället och synliggör dem för eleverna. Som nämnt 
ovan medför normerna en maktposition i samhället, om vi inte utmanar normerna 
kommer det fortsätta att vara ”vi” och ”de andra” och målet med likabehandling 
kommer att försvåras. 

Martinsson och Reimer (2008) förklarar att samhällsnormer kan förstärkas eller 
utmanas i skolan båda av lärare och eleverna. Det kan ske i klassrummet, 
personalrummet eller på rasterna. Författarna beskriver att det finns lagar för att 
skydda elever mot kränkningar, trakasserier och diskriminering i skolan som ett 
tecken på att människor som avviker från normen riskera att bli behandlade olika. 
Att kränka någon, förklarar författarna, är att upprätthålla normer till exempel att 
den ger bekräftelse till personen, att denne inte passar in. Om skolan tolererar 
kränkningar och inte reagerar bekräftar de normerna och minskar möjligheterna för 
eleverna att förstå människors lika värde. Martinsson och Reimer ifrågasätter 
tolkningen av att skolan ska fostra blivande medborgare med gemensam värdegrund 
och normer. De vill snarare att eleverna ska vara en viktig del i skapande och 
utmanade av samhällsnormer och skapa förutsättningar för ett samhälle där alla 
människor oavsett vem de är, är en del av normen. Ett viktigt exempel är vad som 
betraktas som ”svenskt”, människor som inte följer normen av vad som är ”svenskt” 
exkluderas och tillräknas som de ”andra” och därmed utesluts. Här förstärks normen 
och människor med olika enticitet separeras och placeras utanför normen. Skolan har 
möjlighet att bryta ner och ifrågasätta denna norm med hjälp av eleverna och skapa 
en norm som alla kan identifiera sig med och där alla är inkluderad. Författarna 
poängterar att skolan är en plats där elever och lärare är omringade av normer och 
dessa normer föreställer vad som anses som ”normalt” eller ”icke normalt”. Om 
skolan inte är normkritisk i sitt likabehandlingsarbete kommer normerna att 
upprätthålla gränserna och den hierarkiska rollfördelningen i samhället.         

Summering 
Likabehandlingsarbetet är ett omfattande och mångfacetterat arbete. 
Litteraturgenomgången har behandlat varför skolor arbetar med likabehandling och 
hur de gör. Den har tydliggjort det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet, 
samtidigt har den lyft fram olika delar av forskning som berör detta arbete. Psykologi, 
tolerans och normkritik är några viktiga områden som dagens 
likabehandlingsforskning är inriktad mot. Litteraturgenomgången belyser hur 
omfattande arbetet är och placerar denna undersökning om likabehandlingsarbete i 
en aktuell diskurs.                

3. Metod 

Forskningsstrategi och datainsamlingsmetod  
Studiens syfte är inte att generalisera grundskolors likabehandlingsarbete i 
allmänhet. Studien utfördes med en kvalitativ ansatts med syftet att få förståelse hur 
tre grundskolor i en medelstor stad, i en kommun i mellersta Sverige arbetar med 
likabehandlingsarbete. Stukát (2005) förklarar just denna poäng, huvudsyftet med 
kvalitativa undersökningar är att tolka och få förståelse för resultaten av studien, och 
inte generalisera. Det är därför viktigt med kvalitativa undersökningar och att ha en 
tydlig strategi och utgå från de forskningsetiska principerna skrivna av 
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Vetenskapsrådet (2011). Dessutom är det viktigt att ge tydliga anvisningar om 
studiens omfattning för att ge andra i viss mån möjlighet att reproducera studien. 

Valet av insamlingsmetod för denna studie är intervjuer som är semistrukturerade i 
sin karaktär. Denscombe (2006) förklarar att semistrukturerade intervjuer följer en 
given struktur i form av intervjufrågor som är skrivna av intervjuaren, men den 
tillåter en viss flexibilitet kring vilken ordning man ställer frågorna och den 
intervjuade får dessutom chansen att utveckla sina idéer med hjälp av intervjuarens 
följdfrågor. Fokusgruppsintervjuer beskriver Denscombe har syftet att undersöka 
attityder och åsikter, i denna studies fall, är det lärares och skolledningens 
resonemang kring likabehandlingsarbete. I fokusintervjuer har den kollektiva 
synpunkten större värde än individuella synpunkter, intervjuerna kan även leda till 
djupare insikt kring studiens syfte på grund av samtalens informella karaktär. 
Samtidigt är det viktigt att lyfta fram intervjuarens roll som moderator och ledare av 
diskussionen, de har förmågan att ge alla deltagare chans att komma till tals samt att 
kontrollera att ingen blir tvingad att avslöja känslig tankar eller åsikter. Intervjuerna i 
denna studie genomfördes med hjälp av intervjufrågor (bilaga A), och alla deltagare 
fick möjlighet att svara på frågorna, diskutera med varandra och sedan utveckla sina 
resonemang. Denscombe (2006) beskriver fördelarna med intervjuer är att de är 
inriktade på djupgående och detaljerad data, man får en bättre insikt av deltagarnas 
kunskaper. Metoden ger deltagarna en chans att utveckla sina idéer och den erbjuder 
intervjuaren chansen att validera och kontrollera deltagarnas svar under 
insamlingstiden. Fördelarna uppväger nackdelarna som för denna metod beskrevs 
som tidskrävande i både insamlings- och analysfasen och det finns en risk att 
deltagarna berättar vad de tror intervjuaren vill höra. Den utvalda metoden för denna 
studie är den mest passande till undersökningens syftet, till exempel, i denna studie 
ett frågeformulär skulle vara ostimulerande för deltagarna, och det kunde uppstå 
olika uppfattningar bland deltagarna, därmed är frågeformulären begränsade i sin 
karaktär (Denscombe 2006).    

Urval och tillvägagångssätt 
Studien utgår från fokusgruppsintervjuer med lärare och skolpersonal som har 
nyckelpositioner i skolornas kooperativa lag eller trygghetsgrupp, och intervjuer med 
skolledningen. Därför används ett riktat urval av deltagare för denna studie. Stukát 
(2005) förklarar att undersökningar som är inriktad till begränsade urvalsgrupper 
ger resultat som gäller bara för de grupperna. Valet av ett riktat urval i denna studie 
är därför motiverade med anledning att det är trygghetsgruppernas synpunkter 
studien är riktad mot i relation till skolans likabehandlingsarbete.  

Tre skolor av tolv som kontaktades via epost bestämde sig för att delta i 
undersökningen. Två skolor svarade omgående och ett möte bokades. Den tredje 
skolan tog längre tid på sig att svara, men efter några veckor bokades ett möte på 
denna skola. De övriga skolor som kontakades svarade inte på epost. Skolornas urval 
var inriktade mot tre upptagningsområden med olika socioekonomiska 
förutsättningar från olika delar av samma kommun. En skola var från ett homogent 
upptagningsområde med mestadels ”svenska” familjer i utkanten av kommunen. En 
från ett urbant upptagningsområde med en variation av familjer med ”svensk” och 
utomeuropeiska bakgrunder nära statscentrum och en från ett upptagningsområde 
med många familjer med utomeuropeiska bakgrunder. Urvalet av 
upptagningsområde gjordes utifrån personliga erfarenheter och allmänt kännedom 
av de olika socioekonomiska förutsättningarna i kommunens olika delar. Alla 
skolorna som var placerade i de utvalda upptagningsområdena kontaktades via epost 
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med ett bifogat missivbrev (bilaga B). Skolornas karaktär och sammansättningen av 
trygghetsgrupperna var olika från skola till skola.  

Skolan från ett homogent upptagningsområde har 200 elever och trygghetgruppen 
består av tre personer två lärare och skolansrektorn, skolan presenteras som skola 1. 
Skolan från ett urbant upptagningsområde har 383 elever och trygghetsgruppen 
består av åtta personer kuratorn, kökschefen, rektorn, biträdande rektorn, en resurs, 
skolsköteskan och 2 lärare. Skolan presenteras som skola 2. Skolan från ett 
upptagningsområde med många utomeuropeiska familjer har 410 elever och 
trygghetsgruppen består av sex personer bland fyra lärare, en speciallärare och en 
socialpedagog. Skolan presenteras som skola 3.   

Sammansättningen av trygghetsgrupperna påverkade intervjuerna eftersom 
rektorerna på skolorna 1 och 2 deltog i fokusintervjuerna tillsammans med resten av 
medlemmarna och kunde svara på frågorna inför resten av gruppen, detta var inte 
fallet i skola 3 där skolledningen intervjuades separat.  

Hos alla skolor samlades trygghetsgruppen i en konferenssal där intervjuaren 
presenterade sig själv, studiens syfte, forskningsetiska principerna och hur intervjun 
skulle gå tillvägen. Intervjuen spelades in, alla deltagarna fick en chans att svara på 
frågorna, därtill frågade intervjuaren om någon hade någoting att tilläga efter varje 
fråga. Hos skola 1 var det rektorn och en av lärarna som pratade mest. Hos skola 2 
och 3 var ordet jämfördelat och det fanns ingen deltagare som pratade mer än någon 
annan. Alla skolor visade ett positiv mottagande till undersökningen och intervjuerna 
pågick utan några problem och ostörda. Intervjuerna tog mellan tjugofem till 
fyrtiofem minuter och intervjun med skola 3:s skolledning tog tio minuter.     

 

Reliabilitet och validitet 
Som nämnt ovan är det viktigt i kvalitativa undersökningar att mätinstrumentet är 
tillförlitlig. I denna undersökning är undersökaren mätinstrumentet, undersökaren 
var neutral i sin framställning av frågorna och inga ledande frågor ställdes under 
intervjuerna. Reliabilitetet av undersökningen bevarades med hjälp av tydligt 
formulerade intervjufrågor som spelades in och sedan transkriberades. Alla steg i 
undersökningsprocessen är tydligt dokumenterade och det finns ett klart syfte med 
frågeställningarna. Denscombe (2006) framhäver att tillförlitlighet av en 
undersökning finns om någon annan skulle genomföra undersökningen och får 
likande resultat. Eftersom resultaten av denna studie är representativ av bara de 
skolor som har deltagits i undersökningen, är det svårt att få samma resultat. 
Däremot är det möjligt att genomföra studien igen på samma vis fast med andra 
skolor.  

Validitet av studien framhölls med hjälp av en insamlingsmetod som besvarar 
studiens frågeställningar. Studiens syfte och frågeställningar (se 1.1) besvaras med 
hjälp av intervjufrågor som är inriktad mot varje frågeställning. Eftersom 
intervjuerna genomfördes utan några problem och alla deltagarna fick samma 
möjlighet att svara på frågorna. Deltagarnas respons citeras i resultat delen för att 
förstärka studiens validitet. Undersökningens metod är tydligt förklarad och det finns 
ett samband mellan litteraturen och undersökningen. Undersökaren genomförde alla 
fokusintervjuer och intervjuer med skolledningen, ställde samma frågor och på ett 
objektivt och neutralt sätt tolkade alla svar från intervjuerna. Skolorna har fått 
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möjlighet att läsa genom resultaten från sin intervju. Det har inte funnits några 
avvikelser i genomförande av undersökningen och resultaten har analyserats i 
relation till litteraturen och forskingen (del 2).   

Databerarbetning och analysmetod 
Fokusintervjuerna spelades in för att underlätta bearbetningen av studiens empiri. 
Denscombe (2006) förklarar att kvalitativa undersökningar bygger på analysen av 
ord, i denna studie är det svaren från intervjuerna som analysen utgår ifrån. 
Undersökningen har ett specifikt fokus, likabehandlingsarbetet, och betraktar svaren 
i relation till hur skolorna arbetar och om det finns likheter eller skillnader med hur 
de resonerar kring arbetet. Denscombe poängterar att det är undersökaren som är 
den viktiga ”mätinstrumentet” och hänvisar att deras karaktär kan ha en påverkan 
över datainsamlingen och tolkningen av data (s. 207). Det är därför viktigt att 
undersökaren är opartisk i sin tolkning och analys av materialet.  

Det fanns två uppsättningar av intervjufrågor, en till trygghetsgrupperna och en till 
skolledningen (bilaga A). Eftersom alla skolor svarade på samma frågor var 
bearbetningen och analysen av undersökningens data uppdelat på ett tydligt sätt. Alla 
intervjuer var transkriberade för att underlätta analysen och det var lättare att se 
likheter och skillnader mellan skolorna. Eftersom det fanns en stor mängd av 
insamlade material presenteras ett urval av materialet i resultat delen av studien. 
Urvalets syfte är att svara på studiens frågeställningar och lyfta fram likheter bland 
de deltagande skolor och skillnader på hur de arbeta med likabehandling. På så sätt 
är det lättare att identifiera olika tema och samband i resultaten. Deltagarna är 
citerade anonymt i resultatbeskrivningen eftersom det är gruppens åsikt som är det 
viktiga och inte enskilda deltagares. Resultatdelen är uppdelad i fyra rubriker, lärares 
resonemang, möjligheter och svårigheter, förutsättningar från skolledning och 
skolednings resonemang för att tydligt presentera resultaten i samband med varje 
frågeställning.                       

Etiskt ställningstagande     
Studien har genomförts i linje med de forskningsetiska principerna framtagna av 
Vetenskapsrådet (2011) i sin god forskningssed rapportserie. De fyra principerna 
upprätthölls på följande sätt. 

Information skickades till alla skolor i form av ett missivbrev (bilaga B) med 
information om undersökningen och där deltagande i undersökningen beskrevs som 
frivillig. Innan intervjuerna fick alla deltagande ytterligare information om att 
medverkan i undersökningen var frivillig och att de kunde avsluta sin medverkan när 
de ville.  

Informerat samtycke för undersökningen var inte aktuellt eftersom alla deltagare var 
över femton år och kunde därmed bestämma själva över sin medverkan. 

Konfidentialitet uppfylldes eftersom ingen personlig information samlades in och alla 
skolors deltagande i undersökningen är anonymt. Inget namn används i resultat 
sektionen av studien och alla skolor är representerade av en siffra, till exempel, skola 
1.  

Nyttjande uppfylldes i och med att skolorna och deltagarna informerades i 
missivbrevet och innan intervjuerna om att all data som samlades in bara kommer att 
användas i studien och att ingen information överlämnas till någon annan.  
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Alla deltagare blev informerade att de fick möjlighet att läsa igenom undersökningen 
innan den lämnas in.               

4. Resultat 
Resultaten av undersökningen är uppdelat i fyra delar, varje del behandlar en av de 
fyra frågeställningar som presenterades i början av undersökningen. Skola 1 är från 
ett homogent upptagningsområde, skola 2 är från ett urbant upptagningsområde och 
skola 3 är från ett upptagningsområde med många familjer med många 
utomeuropeiska familjer.  

Lärares resonemang 
Alla tre skolor har ett tydligt mål med sitt likabehandlingsarbete, till exempel 
skolorna nämnde att alla elever ska känna sig trygga på skolan. En deltagare på skola 
1 beskrev dessutom att målet var, ”att alla på skolan ska få vara den man är och mår 
bra i skolan, därför heter gruppen mår bra gruppen” De sa också att skolan ska vara 
fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skola 2 och skola 3 
hade också liknande mål och de förklarade att nolltolerans var målet med arbetet. 
Alla tre skolor arbetar aktivt för att skapa en trygg miljö, skola 1 och skola 2 till 
exempel lägger mycket fokus på det förebyggande och främjande arbetet för att 
skolan ska vara en plats där alla mår bra. Båda skolorna har avsatt tid varje vecka för 
att eleverna ska arbeta med frågor som berör allas lika värde. Skola 3 har inte något 
särskilt tid avsatt för likabehandlingsarbete med eleverna, en deltagare sa: 

 Det viktigaste är att vara med barnen på dagen, det är då de kan säga att jag känner mig 
otrygg, eller jag blev utsatt för det här. 

 Trygghetsgruppen förklarade att de arbetar aktivt med att förebygga mot trakasserier 
och kränkande behandling samtidigt som de vill främja allas likavärde på skolan. En 
deltagare berättade att ”jag har delvis blivit anställt eftersom skolan har sett att vi 
måste jobba med värdegrunden och likabehandling på skolan”.  

Utöver speciell lektionstid med fokus på allas lika värde som skolor 1 och 2 har, fanns 
det skillnader och likheter i det förebyggande och främjande arbete på alla tre 
skolorna. Skola 1 berättade att de försöker att skapa en gemenskap bland alla elever 
på skolan, gemenskapen ska skapas med hjälp av bland annat, kamratövningar som 
täcker alla åldrar, äventyrspedagogik och pysseldagar. Personalen genomför 
värdegrundsarbete tillsammans under sina arbetsplatsträffar (APT), 
trygghetsgruppen förklarade att det som är aktuellt just nu är införandet av ett 
normkritiskt perspektiv på skolan. En deltagare förklarade att:  

[M]an vill gärna vara bra på det (normkritisk perspektiv), att tänka hur man bemöter 
andra människor och barn, de läser av oss direkt och man kan signalera saker till 
barnen utan att tänka på det. 

En av deltagarna på skola 2 berättade ”vi har ett skoltema som ska genomsyra hela 
skolan, och det är gemenskap”. Trygghetsgruppen på skola 2 berättade att de har 
skoltävlingar och gemensamma aktiviteter för alla barn, och att de strävar efter att 
behålla ett bra samarbetsklimat bland personalen på skolan. De har också rastvakter 
liksom de andra skolorna i undersökningen. Trygghetsgruppen på skola 3 förklarade 
att de har en likabehandlingsvecka och en kompisvecka på skolan varje läsår för att 
främja likabehandling. Det som var aktuellt just nu på skola 3 var att alla elever har 
haft möjlighet att delta i en tävling för att rita framsidan på skolans 
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likabehandlingsplan. Alla skolorna beskrev att de jobbade hårt för att skapa en trygg 
miljö på skolan och att skolorna tyckte att de hade lyckats. Skolorna hade dessutom 
informationsmöte med föräldrarna, därutöver har skola 3 föräldrafika varje vecka. En 
deltagare berättade att det innebär att:  

många av våra invandrarföräldrar kommer hit, det är inte så många svenska föräldrar 
som kommer. Vi lyfter frågor som kan vara svårt att förstå bland våra olika kulturer, för 
att det inte ska bli kulturkrockar, och det (föräldrafika) är en jättebra mötesplats.               

Skolorna har tydliga rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling på skolan. Skola 1 förklarade att personalen 
vet hur viktigt det är att dokumentera och anmäla alla händelser till skolledningen 
som de sedan skickar vidare till huvudmannen. Det är viktigt att vara uppmärksam 
och prata med eleverna om de känner sig kränkta, ”det är viktigt att prata med 
barnen om vikten av att vara en bussig kompis och vad det betyder” förklarade en 
deltagare, därtill pratade de om betydelsen av att ha ett uppföljningssamtal med 
eleven. De förklarade att kommunikation med föräldrarna också är en viktig del av 
processen. Dessutom beskrev de att de inte jobbade med något särskilt 
”antimobbningsprogram” på skolan, någonting som de andra två skolor också 
berättade. Skola 2 lyfte fram betydelsen av dokumentationen, och de förklarade att 
personalen är observanta i klassrummet och på skolgården, och när de upptäcker att 
en elev har blivit kränkt sitter de ner med eleverna för att diskutera vad som har hänt. 
Trygghetsgruppen förklarade att alla elever som är inblandade i kränkning eller 
trakasseri (båda offer och förövaren) deltar i ett möte, ”båda får berätta sin version av 
händelsen utan att den andra säger någonting. Det kan vara svårt för den andra 
eleven speciellt om dem anser att personen ljuger, men alla har rätt att säga sitt” 
sedan förklarade gruppen att personalen pratar med eleverna tillsammans för att 
komma fram till ”sanningen”, en deltagare berättade att ”det är oftast lätt att se vem 
som talar sanningen”. Skola 3 liksom de andra skolorna pratade de om betydelsen av 
dokumentation, de nämnde att varje klassrum har en pärm där alla 
anmälningsblanketter är tillgängliga. Att anmäla händelserna till huvudmannen var 
också en del av processen, en deltagare förklarade ”så fort det är ett slagsmål så 
anmäler vi också det till polisen oavsett åldern på barnen, eller till socialtjänsten”. 
Gruppen förklarade att anledningen var att det råder nolltolerans på skolan. 
Trygghetsgruppen påpekade att de kollar efter mönster i anmälningarna för att se om 
samma elever återkommer i mer än en händelse. Föräldrar kontakt är viktigt och 
målet är att föräldrarna ska kontaktas så fort som möjligt, men gruppen förklarade 
att på grund av språksvårigheter kan det dröja några dagar i väntan på 
tolkningshjälp. De tydliga rutinerna på skola 3 omfattar också hur trygghetsgruppen 
reagerar om det sker kränkning eller trakasserier på skolan. Gruppen är uppdelat så 
att varje månad finns det två medlemmar som har jour, de ingår i samma arbetslag 
och ”rycka ut” direkt om det händer någonting på skolan.               

En kartläggning av elevernas trivsel på skolan sker en gång om året på alla tre 
skolorna. Detta använder skolorna i sitt arbete för att skapa en trygg miljö på skolan. 
Utifrån svar från enkäterna till exempel, identifierar skolorna platser där eleverna 
känner sig otrygga. Det fanns liknande platser på alla tre skolor, samtidigt som det 
fanns särskilda platser på alla skolor som eleverna uppmärksammade som otrygga. 
Omkänningsrummen på skolorna var en plats där eleverna inte kände sig trygga. Det 
fanns olika förslag från skolorna på hur de har försökt att göra omklänningsrummen 
tryggare, men skolorna hade en gemensam utgångspunkt, att fråga eleverna varför 
de känner sig otrygga. Skola 1 förklarade att de hade gjort förändringar i den fysiska 



 

17 
 

miljön i omklänningsrummet utifrån förslag från eleverna. ”vi frågade elever hur vi 
kunde ändra omklänningsrummet och de ville ha duschdraperier på alla duschar, 
innan fanns det bara på hälften av duscharna” förklarade en deltagare. Skola 2 hade 
nyligen sammanställt alla svar från elevenkäten och förklarade att det finns en 
otrygghet bland yngre eleverna i mötet med äldre elever speciellt kring 
omklänningsrummet. De vill förbättra gemenskapen på skolan genom att organisera 
gemensamma aktiviteter för elever ”vi ska prata med sexorna så att de kan leka med 
ettorna, så har vi gjort förr” berättade en deltagare. Skola 3 hade en liknande 
diskussion som skola 2, men deras förslag var att personalen kunde identifiera på 
schemat tillfällen där äldre och yngre elever möts för att se om man kan underlätta 
mötet på något sätt. ”Det finns alltid en vuxen med eleverna men det blir otryggt för 
vissa barn, när vi ser på schemat att det finns ett sån möte måste vi fråga om det 
behövs extra personal” förklarade en deltagare. 

Trygghetsgruppen på skola 3 lyfte fram ytterligare några intressanter synpunkter. Till 
exempel förklarade en deltagare att ”jämfört med många andra skolor har vi ett 
väldigt lite problem med mobbning.” Ingen av de andra skolorna jämförde sig med 
andra skolor. En annan viktig synpunkt som skola 3 lyfte fram var att tidigare hade 
alla grundskolors trygghetsgrupper ett gemensamt möte en gång om året där de 
kunde dela erfarenheter och diskuterar hur de arbetade. Det finns inte längre och 
gruppen tyckte att det var synd att det inte fanns längre. 

Den första frågeställning i denna studie var, hur resonerar lärare kring arbetet med 
skolans likabehandlingsarbete? Det fanns likheter och skillnader med hur alla tre 
skolor arbetar med likabehandling. Alla tre har tydliga mål och arbetar aktivt för att 
skapa en trygg miljö på skolan, det finns tydliga rutiner och på varje skola sker det en 
kartläggning varje år. Alla skolor har rastvakter, men inga har en 
”antimobbningsprogram”. Skola 1 och 2 har avsatt lektionstid för att arbeta med 
eleverna. Skolorna har särskilda temaveckor eller -dagar under läsåret, men skola 1 
och 2 arbetar med kontinuerliga aktiviteter för att främja gemenskap på skolan i form 
av skoltema (skola 2) och gemensamma kamratövningar (skola 1). Skola 3 har 
föräldrafika för att undvika kulturkrokar och för att förmedla information till 
föräldrarna. Skola 1 och 2 fokuserar mer på det främjande arbete och skola 3 på det 
förebyggande.                     

Möjligheter och svårigheter 
Skola 1 beskrev att det fanns många möjligheter med sitt likabehandlingsarbete. De 
ansåg att arbetet ska genomsyra hela deras verksamhet och inte synliggöras på 
enstakar dagar eller tema veckor. ”Möjligheten finns att arbeta med likabehandling 
varje dag” berättade en deltagare, dessutom förklarade trygghetsgruppen att alla är 
delaktiga i arbetet och att det skapar ett bra sammarbetsklimat för lärare och för 
eleverna. ”Eleverna ska vara delaktiga i så mycket som möjligt” sa en deltagare, men 
skolan berättade att deras arbete underlättades av skolans storlek. ”Vi har 
möjligheten att inkludera alla barn i gemensamma aktiviteter och inte bara jobba 
klass- eller årsvis”, förklarade en deltagare.  

Skola 2 beskrev också att likabehandlingsarbetet lägger grunden för ett bra 
sammarbetsklimat, en deltagare förklarade ”alla på skolan jobbar mot samma mål 
och det skapar en positiv atmosfär på skolan.” En stark gemenskap poängterade 
trygghetsgruppen är ett viktigt mål med deras arbete, och likabehandlingsarbete på 
skolan ger dem möjligheterna att uppfylla målet. Skola 2 förklarade att det finns 
möjlighet att arbeta på olika nivåer, till exempel skolnivå (där alla utgår från samma 
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tema), klassnivå (där varje klass arbetar med olika övningar) och på individnivå (i 
form av samtal och elevenkäter). 

Skola 3 tyckte också att likabehandlingsarbetet gav möjlighet till att förstärka 
gemenskapen på skolan. Trygghetsgruppen berättade att varje lärare har möjligheten 
att arbeta med sin klass med olika övningar som är anpassade till deras ålder. 
därutöver förklarade en deltagare ”det är någonting vi kan jobba med varje dag med 
eleverna men de (eleverna) är inte medvetna om det”. I likhet med de andra skolorna 
tyckte gruppen att delaktighet hos eleverna är viktigt för att få en förändring.  

Skolorna möter liknande svårigheter i sitt arbete, men mestadels var det olika 
svårigheter som kom fram under intervjuerna. Skola 1 berättade att den ”sociala 
biten” var svårt, att få eleverna som har utsatt andra för kränkningar eller 
trakasserier tillbaka in i gruppen inte är svårt. Dessutom var det svårt att få all 
personal att förändra sitt sätt att tänka. Två medlemar hade nyligen gått en 
utbildning kopplad till likabehandlingsarbete och ville införa nya idéer, men de 
möttes med ett visst motstånd och svårigheter bland personalen. En deltagare 
förklarade just detta så här ”vi uppdaterar våra telefoner hela tiden, men hur ofta 
uppdatera vi oss själva?” Trygghetsgruppen beskrev att införandet av nya idéer är 
svårt, men var medvetna om att förändring ta tid.  

Skola 2 beskrev tidsaspekten som en av de svårigheterna de möter. 
Likabehandlingsarbetet är tidskrävande de vill att inga elever ska gå hem ledsna från 
skolan, och det krävs ett enormt arbete från all personal och att de är 
uppmärksamma på att se när eleverna inte mår bra. En annan svårighet var hur 
trygghetsgruppen kunde ge pedagogisk handledning till andra lärare utan att de tog 
illa vid. Gruppen pratade om vikten av att ge konstruktiv hjälp till andra pedagoger 
och skolpersonal, men att de gör det på rätt sätt. 

Skola 3 nämnde också tid som en av svårigheterna i sitt arbete. Tid för att träffas som 
grupp och planera sitt arbete, en deltagare förklarade ”vi jobbar så mycket med 
eleverna, ibland är vi tvungna att ta våra raster för att träffas”. En annan svårighet var 
kommunikationen mellan skolan och föräldrar. ”Det finns många invandrafamiljer 
som har språksvårigheter och det kan ibland uppstå språkbarriärer” förklarade en 
deltagare.  

Den andra frågeställning i denna studie var, vad finns det för möjligheter och 
svårigheter i arbetet? Trygghetsgrupperna på alla tre skolor beskrev att det finns en 
möjlighet att skapa en bra gemenskap på skolan och men skola 1 och 2 förklarade att 
gemenskapen gav möjligheten till ett bra samarbetsklimat för personalen. Skola 1 har 
möjligheten att arbeta med alla elever tillsammans på grund av skolans storlek, 
någonting som skola 2 och 3 inte har möjlighet att göra på samma sätt. Alla skolor 
var överens att det fanns möjligheter att arbeta med likabehandling varje dag med 
eleverna. Det finns likheter och skillnader bland de svårigheterna som skolorna 
möter i sitt arbete. Skola 1 anser att den sociala anpassning av elever som utsätter 
andra för kränkningar som en svårighet, dessutom möter de motstånd i införandet av 
nya idéer bland personalen. Trygghetsgrupperna på skola 2 och 3 tycker att tid är en 
svårighet med arbetet. Gruppen på skola 3 ta tid från sina raster för att arbeta med 
likabehandling och också nämnde språkbarriären som en svårighet i arbetet.          
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Förutsättningar från skolledning 
Skolledningen ingår i trygghetsgrupperna i skola 1 och 2. Båda grupperna berättade 
att de har ett positiv sammarbete. Delaktigheten mellan alla delar av skolan var 
viktigt på båda skolorna. Skola 3 berättade att det inte finns något direkt samarbete 
med skolledningen, en deltagare förklarade ”förut hade vi samarbete med 
skolledningen men vi har en ny ledning nu och de är inte med på våra möten.”   

Skolorna arbetade olika mycket med likabehandlingsarbete med skolledningen varje 
vecka. Trygghetsgruppen i skola 1 träffas varje vecka och har oftast daglig kontakt 
med varandra. Skola 2 berättade att de träffas varannan vecka, och skola 3 träffas en 
halv timme varannan vecka utan medverkan från skolledningen. 

Det fanns också likheter och skillnader i vilka typ av kompetensutveckling skolorna 
får. Skola 1 förklarade att två medlemmar från trygghetsgruppen nyligen läst en 
högskolekurs kopplade till likabehandlingsarbete. Därutöver får andra lärare och 
övriga personalen på skolan information på APT. Eleverna får kompetensutveckling i 
form av temadagar eller -veckor på skolan, och genom personalens dagliga 
likabehandlingsarbete. Skola 2 berättade att trygghetsgruppen har varit på olika 
föreläsningar en deltagare berättade ”jag var på en föreläsning om nätmobbning 
idag”, men att ingen har läst särskilda kurser inriktade mot likabehandling. All 
skolpersonal medverkar i APT och hela skolan är delaktig i tema dagar eller veckor. 
Skola 3 berättade att fyra medlemmar i trygghetsgruppen ska läsa en högskolekurs 
om värdegrund och likabehandlingsarbete. Andra lärare på skolan får information på 
APT och möjlighet till handledning från trygghetsgruppen. Eleverna får samma 
möjligheter som de övriga skolorna i form av tema dagar eller veckor. Däremot deltar 
inte övrig skolpersonal på APT, förklarade en deltagare. ”Förut gjorde de det, vi borde 
bli bättre, det var längesen vi (all skolpersonal) hade möjlighet att jobba tillsammans” 
berättade deltagaren vidare. 

Den tredje frågeställning i denna studie var, hur resonerar lärare om förutsättningar 
från skolledningen om likabehandlingsarbete? Skola 1 och 2 har ett bra samarbete 
med skoledningen och de finns med i trygghetsgruppen. Skola 3 har väldigt lite 
kontakt med skolledningen i koppling till likabehandlingsarbete. Trygghetsgruppen 
på skola 1 träffas varje vecka och det sker oftast daglig kontakt inom gruppen, 
däremot träffas grupperna på skola 2 och 3 en gång varannan vecka. Två medlemmar 
på skola 1 har genomgått en kompetensutveckling om likabehandling på högskolan 
och fyra medlemmar på skola 3 är anmälda till samma kurs. Övrig skolpersonal är 
inkluderade i likabehandlingsarbete på skola 1 och 2, men inte på skola 3.      

Skoledningens resonemang  
Skola 3:s skoledning beskrev skolans mål med sitt likabehandlingsarbete som 
nolltolerans, ”nolltolerans genomsyrar verksamheten och vi tolererar ingenting, allt 
ska fångas.” De förklarade hur de skapar goda förutsättningar för trygghetsgruppen 
genom att göra små förändringar, ”vi är nya på skolan och vi har lagt till ny personal i 
gruppen. Vi har också anställt en kurator på heltid och en socialpedagog, vi har lagt 
resurser på den socialdelen eftersom vi anser det är där vi måste förbättra”. 
Skoledningen berättade att det var viktigt att ha rätt personal i trygghetsgruppen och 
att de ska ha rätt utbildning så att de kan leda resten av personalen. De anser att de 
finns tillgängliga om trygghetsgruppen behöver hjälp och att det finns ett tydligt 
målinriktat arbete på skolan. Alla har en gemensam uppfattning av skolan mål med 
sitt likabehandlingsarbete. Skolledningen förklarade att det finns språksvårigheter på 
skolan bland eleverna eftersom det är en mångkulturell skola, många kränkningsfall 
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på skolan förekommer på grund av frustration med språket och missförstånd. 
Skolledningen berättade att det finns många möjligheter i skolans 
likabehandlingsarbete. ”Trygghet och studie ro är grunden till vårt arbete, varje 
pedagog gör ett stort arbete på skolan och alla har hittat sitt sätt att jobba.” De 
förklarade dock att det var mest lärare på skolan som är delaktiga i arbetet, men att 
övrig skolpersonal har ett ansvar.  

Den fjärde frågeställning i denna studie var, hur resonerar skolledningen om 
verksamhetens förutsättningar om likabehandlingsarbete? Skolledningen ingår i 
trygghetsgrupperna på skola 1 och 2 och därmed gav sina resonemang med de andra 
medlemmarna i grupperna. Det finns en öppen dialog mellan gruppmedlemmarna på 
skola 1 och 2 där verksamhetens förutsättningar diskuterades med varandra. 
Skolledningen på skola 3 delar samma mål som sin trygghetsgrupp och ser liknande 
svårigheter som trygghetsgruppen i skolans likabehandlingsarbete. Skolledningen 
poängterar att de vill ha en trygghetsgrupp som har kompetensen att arbeta 
självständigt.        

5. Analys 
Analysen fokuserar på studiens resultat på viktiga likheter och skillnader mellan 
skolornas likabehandlingsarbete. Vad finns det för samband mellan hur skolorna 
arbetar och varför? Strukturen på skolornas likabehandlingsarbete liknar varandra. 
Skolorna har tydliga mål, de arbetar med att främja allas lika värde och förebygga 
mot trakasserier och kränkande behandling. Det finns tydliga rutiner på alla skolor, 
hur de upptäcker, utreder och åtgärdar händelser av trakasserier och kränkningar på 
skolan. De kartlägger elevernas trivsel på skolan en gång om året, detta är i linjen 
med de allmänna råd Skolverket angav (2012). Detta är förutsägbart eftersom 
skollagen och diskrimineringslagen kräver att alla skolor måste har det skrivet i 
likabehandlingsplanen. Det som är intressant är hur de arbetar och varför.   

Förutsättningar 
Skolornas olika förutsättningar påverkar hur de arbetar med likabehandling. Skola 1 
(200 elever) har ungefär hälften så många elever som skola 2 (383 elever) och 3 (410 
elever), storleken på skola 1 underlättar arbetet mot skolans mål, att alla ska må bra, 
och möjligheten att arbeta med hela skolan finns inte hos de andra skolorna på 
samma sätt. Trygghetsgruppen beskrev hur storleken var en betydelsefull faktor till 
varför de arbetar som de gör. De får chansen att arbeta med elever i olika ålder 
tillsammans, och på så sätt har skapat en trygg skolmiljö som genomsyra hela skolan 
enligt trygghetsgruppen. Frånberg (2013) beskriver att det är viktigt för eleverna att 
få ett ansvar för att öka trivseln på skolan och skapa en gemenskap mellan eleverna. 
Även om storleken på skola 2 är annorlunda jämfört med skola 1, där det finns 
liknelser i deras sätt att arbeta, så har de samma idéer som skola 1, att arbeta med 
hela skolan, först i form av ett skoltema och sedan med samspel mellan de yngsta och 
de äldre eleverna. Skolverket (2013) beskriver att det främjande arbetet ska 
genomsyra verksamheten och detta är tydlig i skola 1 och 2 eftersom de har ett 
åldersövergripande förhållningssätt till deras likabehandlingsarbete. Det är inte i 
samma utsträckning som skola 1, men de utgår från samma tanke. Båda skolorna har 
dessutom avsatt tid varje vecka för likabehandlingsarbete för varje klass. Det finns en 
tydlig röd tråd i skolornas arbete, någonting som Skolinspektionen (2012) hävdar 
saknas hos många skolors likabehandlingsarbete. Även om antal elever är olika bland 
skola 1 och 2 fokuserar de en stor del av deras främjande och förebyggande arbetet 
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med att bygga en gemenskap hos eleverna och öka trivseln på skolan. Det mesta av 
arbetet på skola 1 och skola 2 främjar gemenskap och lika värde hos eleverna i form 
av till exempel kamratövningar, skoltävlingar, äventyrspedagogik. Det är viktigt att 
påpeka att det inte finns en språkbarriär på skola 1 och 2, skolorna nämnde inte 
något problem med att förmedla information eller att kommunicera med eleverna 
eller föräldrar, därmed nämndes inget problem med kulturkrockar på skolorna. 
Däremot finns det en språkbarriär på skola 3 som är en förutsättning som präglar 
skolans likabehandlingsarbete. Skolan har identifierat språkbarriären som en viktig 
del av deras arbete och arbetar för att det inte ska uppstå spänning och konflikter 
kring problemet. Gruber (2008) varnar för att främja tolerans bland kulturella 
olikheter i skolan eftersom en maktdimension kan uppstå, men skola 3 arbetar för att 
främja allas lika värde och bryta ner kulturkrokar genom att aktivt arbeta med 
familjerna och därmed kommer förbi språkbarriären. Den homogena språkkulturen 
som finns på skola 1 och 2 gör att skolorna kan fokusera sitt arbete på att bygga en 
stark genmenskap på skolan. Ett möjligt problem med denna homogena språkkultur 
är bristen på mångfald på skolan, om det bara är normen som är representerade (i 
detta fall det svenska språket) är det svårt för eleverna att utveckla en utvidgad syn på 
olika språk och kulturer och detta förstärker som Bromseth (2010) förklarar 
toleranspedagogikens hierarkiska rollfördelning i skolan. 

Skola 3 fokuserar sitt arbete främst på det förebyggande arbetet, att ha vuxna runt 
om kring eleverna för att prata med dem och för att upptäcka om någonting har hänt. 
Det är viktigt med vuxen närvaron eftersom som Estévez, Murgui och Musitu (2009) 
och Gill (2013) förklarar att sociopsykologiska egenskaper hos elever som utsätter 
andra för kränkningar är svårt att skilja från andra elever. Att ha vuxna runt om kring 
eleverna ger personalen möjlighet att se förändringar i elevers beteende och hindra 
kränkningar. Skola 3 har gemensamma aktiviteter och tävlingar som alla elever kan 
delta i, detta liknar skola 1 och 2, men fokusen är på det förebyggande arbetet även 
om det finns främjande aktiviteter på skolan. En annan skillnad mellan skolornas 
arbete är att personalen på skola 3 ska hitta sitt eget sätt att jobba med 
likabehandling i sin klass. Skolverket (2011a) beskriver ett bra samarbete mellan 
personalen som en effektiv förebyggande insats i skolors likabehandlingsarbete. En 
annan insats som Skolverket rekommenderar är en trygghetsgrupp med bred 
kompetens som alla skolor har. På skola 1 och 2 finns det ett bra samarbetsklimat 
som utgår från ett gemensamt tema eller arbetssätt som genomsyra skolornas arbete. 
Skola 3 är en decentraliserad skola, det är varje pedagogs ansvar att hitta sitt sätt att 
jobba med likabehandling samtidigt som det finns tydliga rutiner om det uppstår 
kränkning eller trakasserier på skolan. Svaleryd och Hjertson (2012) beskriver vikten 
av ansvarsfördelning i det åtgärdande arbete och hur betydelsen av 
gemensamförståelse för hur rutinerna fungerar. Ansvarsfördelningen på skola 3 
sträcker sig över hela skolans likabehandlingsarbete som kan leda till oenighet bland 
personalen, men det fanns tydligare riktlinjer för rutinerna hos skola 3 jämfört med 
skola 1 och 2. Alla klassrum är utrustade med anmälningsblanketter och två 
medlemmar i trygghetsgruppen har alltid jour för att ta hand om någonting händer 
på skolan. Skola 1 och 2 däremot är mer centraliserade i sitt arbete, och det finns 
tydligt samarbetsklimat på skolorna. Gemenskapen är en tydlig styrka i deras arbete.  

Skolorna har olika förutsättningar i form av tid, detta syns i hur skolorna beskriver 
samarbetsklimaten på skolan. Skola 1 träffas en gång i veckan och har också 
möjlighet att ses varje dag, de har ett bra samarbete mellan gruppmedlemmarna men 
också bland skolpersonalen. Skola 2 träffas varannan vecka och har ett bra 



 

22 
 

sammarbetsklimat genom hela skolan. Bristen på tid hos skola 3 gjorde att de fick ta 
sina raster till likabehandlingsarbetet. De pratade inte om samarbetsklimatet som de 
andra skolorna, och arbetet krävde mycket tid av medlemmarna som inte fanns. Det 
finns en kommunikationsbrist på skola 3, trygghetsgrupp och skolledningen, detta 
återkommer vi till i mer detalj senare.  

Trygghet 
Skolornas trygghetsgrupper hade en gemensam uppfattning av betydelsen av den 
årliga kartläggningen på skolan, och att eleverna är delaktiga i det åtgärdande 
arbetet. Detta är i linje med Skolverkets (2011a) rekommendationer om effektiva och 
förebyggande insatser, ett aktivt samarbete mellan eleverna och skolpersonalen är 
viktigt, men skolorna gör det på olika sätt. Skola 1 och 2 ville skapa mer trygghet på 
skolan genom att förstärka gemenskapen hos eleverna, de upptäckte att många 
gånger uppstod det problem när yngre elever mötte äldre elever. Lösningen var att 
förbättra sammanhållning mellan eleverna, på så sätt förklarar Frånberg (2013) får 
eleverna mer ansvar och de känner sig delaktiga i skapande av en trygg miljö. Skola 3 
hade samma problem men tyckte att lösningen var att sätta in mer personal så att 
eleverna skulle känna sig trygga. Det är två intressanta lösningar som behandlar 
samma problem på två olika sätt. Anledningen till detta är fokusen på skolornas 
förebyggande eller främjande arbete. Skola 1 och 2 till exempel jobbar med problemet 
genom att främja gemenskap och sammanhållning mellan eleverna, och skola 3 sätter 
in förebyggande insatser i form av mer personal för att förhindra kränkningar eller 
trakasserier i situationen men det löser inte problemet. Båda sätt att agera får stöd i 
litteraturen, gemenskapen bland eleverna har stöd av Frånberg (2013) och vuxen 
närvaron förespråkas av Skolverket (2011a), Estévez, Murgui och Musitu (2009) och 
Gill (2013). Skolornas agerande påverkas av de individuella omständigheterna på 
skolan som Skolverket (2011a) rekommenderar att skolans likabehandlingsarbete ska 
utgå ifrån.                  

Nolltolerans 
Alla tre skolor nämnde att nolltolerans var målet med deras likabehandlingsarbete. 
Martinsson och Reimer (2008) förklarar hur tolerans mot kränkningar i skolan kan 
utesluta eleverna som inte ”passar in” och därmed skapa en hierarki i skolan bland 
eleverna. Det är därför oerhört viktigt att skolorna arbeta med nolltolerans som en 
del av sitt likabehandlingsarbete. Skolornas syn på nolltolerans var detsamma men 
vilken betydelse det har för deras arbete var däremot annorlunda. Skola 1 och 2 
beskrev att det finns nolltolerans på skolorna och att alla händelser dokumenteras 
och sedan rapporteras till skolledningen och huvudmannen. Skola 3:s organisation 
och beredskap jämfört med skola 1 och 2 var betydligt mer synbart. Till exempel, det 
finns en pärm i alla klassrum med anmälningsblanketter, trygghetsgruppen har jour 
så att de kan ”rycka ut” om det händer någonting på skolan.  Exempelvis alla slagsmål 
på skolan anmäls till polisen eller socialtjänsten. Som skolledningen beskrev på skola 
3 ”… Vi tolererar ingenting, allt ska fångas”. Uppfattningen av nolltolerans är 
detsamma hos alla skolorna men synen och arbetsätt skiljer sig mellan skolorna 1 och 
2 jämfört med skola 3. DO (2012) beskriver betydelsen av att alla personal på skolan 
är medveten om rutinerna och det finns en gemensam syn på hur man hanterar 
kränkningar. Skolpersonalen på skola 3 har en gemensam syn beskriver 
trygghetsgruppen, men övriga personal är inte inblandade i skolans 
likabehandlingsarbete. 

En stor del av kränkningsfallen på skola 3 beror på språksvårigheter och 
missförstånd, ett problem som inte finns på varken skola 1 eller skola 2. Skola 3 



 

23 
 

fokuserar sitt främjande och förebyggande arbete med att underlätta språkbarriären 
genom att undvika kulturkrockar med hjälp av föräldrafika och genom att ha en hög 
vuxen-närvaron på skolan för att skapa en trygg skolmiljö. Det tyder på att det finns 
mer kränkningar och trakasserier på skola 3 utifrån deras synbara beredskap i sin 
organisation, detta är svårt att veta, men trygghetsgruppen på skola 3 beskrev att det 
inte förekommer mer kränkningar hos de än andra skolor. Denna beredskap kan ses 
som ett sätt att hindra en hierarkisk maktfördelning på skolan som Gruber (2008) 
beskriver. Likabehandlingsarbete på skola 3 fokuserar på de hinder som finns på 
skolan och synliggör de för att skapa en trygg skolmiljö där ingenting tolereras.            

Antimobbningsprogram 
Det fanns inget antimobbningsprogram på skolorna. Detta är i likhet med Skolverkets 
(2011a) kritik mot skolors likabehandlingsarbete som därmed poängterade att det 
inte fanns färdiga modeller som vara användbara på alla skolor. Studien förstärker 
kritiken eftersom det är tydligt att det finns olika förutsättningar hos alla skolor och 
de har olika behov, och det är anpassligheten som ett färdigt program saknar.  

Utveckling 
Skola 1 och 3 hade läst eller ska läsa en högskolekurs kopplad till 
likabehandlingsarbete. Kompetensutveckling var en viktig faktor för båda skolorna 
eftersom de ville införa nya idéer och tankar kring arbetet. Skola 2 däremot var mer 
fokuserad på föreläsningar än fortbildning på högskolan. Skola 1 har redan försökt att 
införa ett normkritiskt perspektiv på skolan men erkände att det var en långsam 
process. Det är positivt att skola 1 försöker att utveckla sitt tänkande kring normkritik 
även om det finns svårigheter och motvilja hos personalen. Bromseth (2010) 
förklarar att motstånd kan uppstå när man bryter ner befintliga normer och det kan 
vara provocerande för vissa människor. Att utmana den rådande maktstrukturen kan 
vara svårt eftersom det är en homogen skola med väldigt lite mångfald bland 
personalen och eleverna. Det finns en risk att införandet av ett normkritiskt 
perspektiv kan leda till utbildning om ”den andre” som Kumashiro (2000) beskriver, 
därför krävs det att all personal får tillräckligt mycket kunskap om normkritik. 
Därmed finns det en risk att lärare använder toleranspedagogik istället för normkritik 
utan rätt handledning. Maktdimensionen som beskrivs av Gruber (2008) kan lätt 
föröka sig i en homogen skolmiljö och det krävs försiktighet bland trygghetsgruppens 
medlemmar för att införa normkritik på rätt sätt.       

Samarbetet med skolledningen. 
Skolledningen är högst delaktiga i skola 1 och 2:s trygghetsgrupper och det finns ett 
bra samarbete i grupperna. Båda grupperna pratade om betydelsen med gemenskap 
på skolan och det finns en vilja att samarbeta mellan skolledningen på respektive 
skola. Samtidigt är det möjligt för skolledningen att identifiera saker på skolan som 
behöver förändras. Skola 3:s skolledning och trygghetsgrupp har olika förväntningar 
på varandra och det finns en brist i kommunikationen. Trygghetsgruppen har 
uppfattningen att skolledningen inte vill bidra i deras arbete, skolledningen däremot 
vill att gruppen ska fördela ansvaret och genomföra arbetet utan större ingripande 
från skolledingen. Likabehandlingsarbetet på skola 3 utgår från sina förutsättningar 
men det krävs bättre samarbete mellan trygghetsgruppen och skolledningen. 
Gruppen ville också se ett samarbete med andra skolor, där de kan byta idéer med 
andra trygghetsgrupper, detta skulle vara lärorikt för alla skolor och bidra till fortsatt 
utveckling inom likabehandlingsarbetet. Ett problem med kommunikations brist på 
skola 3 är att det kan hindra utveckling kring likabehandling på skolan. Karlsson och 
Elmeroth (2012) beskriver att ett normkritiskt perspektiv är en viktig utgångspunkt 
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för skolors likabehandlingsarbete. Det krävs att det normkritiska förhållningssättet 
genomsyra hela skolan, oavsett om man möter motstånd som skola 1 gjorde behöver 
skolledningen vara delaktiga i processen. Fyra medlemmar från trygghetsgruppen på 
skola 3 ska läsa en högskolekurs där normkritik är en viktig del av kursen, det krävs 
engagemang från alla delar av skolan för att införa nya idéer. Herlin och Munthe 
(2011) förklarar att skolan är en återspegling av det samhälle vi lever i, och för att 
skapa en trygg och säkert miljö i skolan krävs bra förutsättningar och engagerad 
personal och elever för att upprätthålla detta.            

6. Diskussion  
Syftet med studien var att få förståelse för hur tre grundskolor arbetar med 
likabehandlingsarbete. Syftet besvarades med hjälp av fyra forskningsfrågor. Detta 
avsnitt är uppdelat under fem rubriker som kommer att diskutera studiens 
genomförande, resultat, slutsatser och betydelse.                         

Metoddiskussion 
Studien utfördes med intervjuer med tre grundskolors trygghetsgrupper och med en 
av skolornas skolledning. Metoden erbjöd möjligheten för deltagarna att diskutera 
skolans likabehandlingsarbete på en djupare nivå och gav intervjuaren chansen att 
ställa följdfrågor och begära ytterligare förklaringar från deltagarna. Det fanns en bra 
avspänd atmosfär under intervjuerna som gjorde att deltagarna kunde prata på ett 
öppet och fritt sätt. En nackdel med metoden var att man aldrig såg hur skolorna och 
personalen arbetade med likabehandling i förstahand, det skulle man till exempel 
kunnat med observationer, men det är tidskrävande och svårt att mäta. En annan 
nackdel med metoden är att man inte får en heltäckande uppfattning av hur all 
skolpersonal arbetar med likabehandling som man till exempel kunde få med en 
enkätundersökning. Enkäter ger möjlighet att få en respons från alla som arbetar på 
verksamheten, men svaren bli ofta korta och det är svårt att få en djupare uppfattning 
av hur och varför lärare och pedagoger arbetar som de gör. De kan visa mönster i 
skolans arbete, men några djupare slutsatser kan man inte få från en 
enkätundersökning i denna typ av studie.  Ingen annan metod skulle ha erbjudit 
samma möjligheter eller gett samma resultat eller samma reliabilitet och validitet. 
Fokusen på denna studie har varit på förståelse av tre grundskolors 
likabehandlingsarbete och fokusintervjuerna gav möjligheten att få förståelse och 
sedan fråga varför de arbetar som de gör. Studien hade därmed tydliga ramar i form 
av en klar forskningsstrategi som utgick från Vetenskapsrådets (2011) 
forskningsetiska principer. Genomförandet av studien gjordes med professionalitet 
och de deltagande skolorna visade stort intresse för studien och allt material som har 
samlats in har behandlats med konfidenstialitet. Dataanalysen till exempel och 
transkriberingen av intervjuerna var tidskrävande men underlättade analysen 
eftersom det var lättare att se likheter och skillnader mellan skolornas arbete. Som 
helhet var valet av metoden till studien rätt i relation till studiens slutsatser.        

Resultatdiskussion 
Resultaten av undersökningen är uppdelad utefter studiens fyra frågeställningar. 
Efter varje fråga finns en kort sammanfattning av resultaten.   

Det första frågeställning i min studie var, hur resonerar lärare kring arbetet med 
skolans likabehandlingsarbete? Lärares resonemang är påverkat av 
förutsättningarna på skolan, hur de arbetar beror på vart skolan är placerad och hur 
många elever som går på skolan. Alla skolor utgår från en gemensam grund som är 
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skollagen och diskrimineringslagen och har en likabehandlingsplan som kontinuerlig 
bearbetas och uppdateras. Likabehandlingsarbete är ett omfattande och tidskrävande 
arbete som får utrymme på skolorna. Skola 1 från ett homogent upptagningsområde 
har förutsättningar att arbeta med hela skolan tillsammans och bygga en gemenskap 
som genomsyrar hela skolan inklusive personalen. Skola 2 från ett urbant 
upptagningsområde arbetar på ett liknande sätt som skola 1 och har möjligheten att 
fokusera sitt arbete på det främjande arbetet. Det som är avvikande är skola 3 från ett 
upptagningsområde med många familjer med utomeuropeisk bakgrund som har 
andra förutsättningar. Det finns problem eller hinder i deras likabehandlingsarbete 
som inte finns på de andra två skolorna. Kulturkrockar och en språkbarriär påverkar 
deras arbete eftersom som skolledningen och trygghetsgruppen förklarade 
missförstånd på grund av språket eller kulturen är de är största orsakerna till 
problem på skolan.         

Den andra frågeställning i min studie var, vad finns det för möjligheter och 
svårigheter i arbetet? Det fanns olika möjligheter i skolornas arbete men alla tre 
skolor anser att likabehandlingsarbetet ger möjlighet att skapa en bra gemenskap på 
skolan, även om de gjorde det på olika sätt. Tid är en svårighet för både skola 2 och 3, 
men för skola 3 betyder det att medlemmarna i trygghetsgruppen får jobba på sina 
raster för att arbeta tillsammans som grupp. Skola 1 upplevde att det var svårt att 
införa nya idéer till personalen. De möjligheter och svårigheter som uppstår i arbetet 
är kopplade till skolans förutsättningar. Skola 1 har problem att införa ett 
normkritiskt perspektiv eftersom de representerar normen och saknar mångfald i ett 
mångkulturellt samhälle. Skola 2 arbetar på ett strukturerat sätt men saknar inslag av 
nya idéer kopplade till likabehandlingsarbete till exempel kompetensutveckling på 
högskolenivå. Det finns en bra gemenskap på skolan och personalen diskuterar på ett 
öppet och ärligt sätt med skolledningen som skulle ge en perfekt möjlighet för skolan 
att utveckla sina idéer kring normkritik. Arbetet måste hela tiden utvecklas för att 
möta ett samhälle som ständigt utvecklas. Skola 3 som nämnt tidigare har svårigheter 
att förmedla information till några elever och föräldrar, men med hjälp av 
föräldrafika försöker de underlätta problemet och skapa bättre kontakt med 
föräldrarna.            

Tredje frågan i min studie var, hur resonerar lärare om förutsättningar från 
skolledningen om likabehandlingsarbetet? Skola 1 och 2 resonerar på likanande sätt, 
det finns bra stöd och ett bra samarbete eftersom skolledningen ingår i 
trygghetsgruppen. De får en bättre förståelse för förutsättningarna på skolan, de är 
med i beslutsprocessen och de har möjlighet att reagera om problem uppstår. Skola 3 
har inte samma möjlighet och det finns en brist på kommunikation mellan vad 
trygghetsgruppen vill och vad skolledningen förväntar av dem. Detta innebär till 
exempel att trygghetsgruppen inte frågar efter hjälp i form av mer planeringstid till 
deras arbete när de verkligen behöver det, och skolledningen tror att 
trygghetsgruppen inte behöver mer tid eftersom de inte frågar efter hjälp.    

Den fjärde frågan i min undersökning var, hur resonerar skolledningen om 
verksamhetens förutsättningar om likabehandlingsarbete? Skolledningen på skola 3 
resonerar på ett liknande sätt som trygghetsgruppen om skolans mål, rutinerna och 
de språkproblem som finns på skolan. De vill däremot ha en trygghetsgrupp som är 
självständig och som kan ta egna beslut. Bristen på samarbetet i skola 3 är tydlig och 
skolledningen bör ha kontinuerligt kontakt med trygghetsgruppen för att diskutera 
skolans förutsättningar. Däremot finns det en vilja att utveckla gruppens kompetens 
hos skolledningen. Eftersom fyra medlemmar från skolans trygghetsgrupp ska läsa en 
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högskolekurs om likabehandling med syftet att utveckla skolans arbete med 
likabehandling.     

 

Slutsatser 
Studien och de deltagande skolorna förstärker Skolverkets (2011a) 
rekommendationer att likabehandlingsarbete ska vara anpassad till skolornas egna 
förutsättningar. Det finns olika möjligheter och svårigheter med 
likabehandlingsarbete beroende på skolans storlek och upptagningsområde. Främst 
ser man en skillnad hur skolorna arbetar om skolan befinner sig i ett 
upptagningsområde med många familjer med utomeuropeisk bakgrund som skola 3. 
Det är inte en kritik, snarare ett tecken på skolans förmåga att anpassa sig efter 
samhällets behov. Skola 1 har möjligheten att arbeta med hela skolan och införa nya 
idéer i sitt arbete, men sitt homogena upptagningsområde saknar mångfald i ett 
mångkulturellt samhälle. Skola 2 arbetar på ett liknande sätt som skola 1 och har 
skapat en gemenskap på skolan som de är stolta över, men de saknar drivkraften att 
kompetensutveckla inom trygghetsgruppen på en högskolenivå. Det är positivt att de 
har förutsättningarna på skolan att driva fram utvecklingen inom 
likabehandlingsarbete när de få chansen.  

Denna studie har lyft fram tre viktiga saker som skolor bör fundera på för ett bra 
likabehandlingsarbete: 

1. Tid – Medlemmarna i skolans trygghetsgrupp behöver schemalagd planeringstid 
för att genomföra arbetet.   

2. Skolans förutsättningar – Varje skola ska utgå från sina egna förutsättningar i sitt 
likabehandlingsarbete och färdiga modeller och program saknar flexibiliteten 
eftersom den ena skolan inte är den andra lik. 

3. Gruppen med sig – Det är viktigt att ha kolleget med sig och att skapa ett bra 
samarbetsklimat på skolan. Trygghetsgruppen och skolledningen är viktiga delar och 
måste ha bra kommunikation, sedan är det viktigt att all skolpersonal är med på 
förändringar och utvecklingar annars kommer det uppstår svårigheter.      

Nya forskningsfrågor 
Studien kan vidare utvecklas genom att utföra en observationsstudie på skolorna för 
att i verkligheten se hur skolorna arbetar med likabehandling i klassrummet. Detta 
skulle dock vara tidskrävande och vara svårt att mäta. Några forskningsfrågor till 
studien kan vara: 

Hur arbetar grundskollärare med likabehandling i klassrummet? 

På vilket sätt är likabehandlingsarbetet synlig i grundskollärares ”vanliga” 
undervisning?  

Pedagogisk relevans 
Denna studie har pedagogisk relevans för lärare och pedagoger som undervisar på 
alla skolformer. Likabehandlingsarbete är en väsentlig del av alla skolors dagliga 
arbete och det finns möjlighet för skolorna att lära sig av varandra. Alla skolformer 
har ett ansvar att utveckla framtidens medborgare och det måste finnas en röd tråd 
genom hela skolsystemet, från förskola till gymnasiet, så elever får en likvärdig 
utbildning. Skolan ska främja alla människors lika värde och det har ingen betydelse 
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om en elev är 1 år eller 19 år gammal. Alla pedagoger måste utvecklas i samma takt 
som samhället och likabehandlingsarbetet är en enormt viktig del av denna 
utveckling. Det finns mångfald i vårt samhälle och krävs mångfald i skolans 
likabehandlingsarbete.    
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Bilaga A  
Intervjufrågor 

Hur resonerar lärare kring arbetet med skolans likabehandlingsarbete? 

Vad har ni för mål utifrån likabehandlingsplanen på er skola?  

Hur arbetar ni för att skapa en trygg miljö i skolan?  

Vad har ni för rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling?   

Hur ofta kartlägger ni barnens och eleverna trygghet och trivsel i skolan? 

Finns det platser på skolan där barnen känner sig otrygga? Hur kartlägger ni det? 

Hur jobbar ni för att uppnå målen? 

På vilket sätt arbetarna ni med eleverna utifrån likabehandlingsplanen?  

  

Vad finns det för möjligheter och svårigheter i arbetet? 

Vilka svårigheter möter ni i ert arbete? 

Vilka typer av möjligheter möter ni i ert arbete?  

Vilka möjligheter ger ni eleverna att delta i arbetet? 

 

Hur resonerar lärare om förutsättningar från skolledningen om likabehandlingsarbetet?   

Hur samarbetar ni med skolledningen för att uppnå målet?  

Hur mycket tid i veckan arbetar ni med likabehandlingsarbete med skolledningen?   

Vilka typer av kompetensutveckling får ni (trygghetsgruppen), andra lärare, övriga 
skolpersonal och elever inom likabehandlingsarbete? 

  

Hur resonerar skolledningen om verksamhetens förutsättningar om likabehandlingsarbete? 

Vad är skolans mål med likabehandlingsarbetet?  

Hur skapar ni goda förutsättningar för likabehandling i skolan?  

Hur ser ni till att personalen och eleverna utvecklas kring likabehandlingsarbete och 
hur upplever du detta samarbete? 

Vilka typer av svårigheter finns det i arbetet? 

Vilka typer av möjligheter finns det i skolans likabehandlingsarbete? 

Kartlägger ni skolans (elevers, lärare och övriga personal)kompetenser inom 
likabehandlingsarbete? 
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Bilaga B 
Missivbrev 

Jag heter Andrew Plummer och läser sista terminen av min lärarutbildning på 
Mälardalens högskola. Jag skriver mitt examensarbete i pedagogik på avanceradnivå 
och har valt att skriva om likabehandlingsarbete i grundskolor. Anledningen till valet 
är ökningen av anmälningar av fysiska och psykiska kränkningar och trakasserier av 
elever i skolan, och resultaten från den senaste Friendsrapporten där de visar att vart 
femte elev har blivit kränkt av någon annan elev i skolan. Med hjälp av en 
fokusintervju (dvs. gruppintervju) av trygghets grupper och en intervju med skolans 
rektor (alternativ ledning) vill jag undersöka hur tre grundskolor arbetar med 
likabehandlingsarbete. Syftet med mitt arbete är att belysa hur ni jobbar för att 
främja och förebygga kränkningar, trakasserier och diskriminering i skolan och 
därtill även hur ni jobbar med åtgärder i förekommande fall av kränkningar, 
trakasserier och diskriminering. För att uppfylla syftet med studien har jag tre 
frågeställningar: 
 
Hur resonerar lärare kring arbete med skolans likabehandlingsarbete? 
 
Vad finns det för möjligheter och svårigheter i arbetet? 
 
Hur resonerar lärare om förutsättningar från skolledningen om 
likabehandlingsarbete?   
 
Hur resonerar skolledningen om verksamhetens förutsättningar kring 
likabehandlingsarbete?   
 
Undersökingen är viktigt för att belysa hur olika skolor arbetar med 
likabehandlingsarbete och att lyfta fram arbetet för lärarstudenter som snart ska ut 
och jobba samt delta aktivt i detta arbete. Jag har valt tre grundskolor från olika 
stadsdelar för att ytterligare lyfta fram de olika förutsättningar som finns i dagens 
samhälle och för att se om skolorna upplever samma typer av utmaningar i sitt 
arbete.  
 
Deltagandet i undersökningen är frivillig och allt insamlat material behandlas 
konfidentiellt och används endast i syftet till denna studie. Resultaten från 
undersökningen kommer att vara konfidentiellt och inga namn kommer att nämnas, 
vare sig deltagares eller verksamheters namn. Samtliga deltagande har rätt att 
avbryta sitt medverkande i studien när de vill och har rätt att läsa genom rapporten 
innan den lämnas in till examinatorn. Fokusintervjuerna beräknas ta en timme och 
därefter en kortare intervju av rektorn på ungefär 15-20 minuter. Alla intervjuer 
kommer att spelas in och materialet kommer enbart att användas till examensarbetet.  
 
Jag skulle uppskatta om ni kan delta i undersökningen och gärna kontakta mig 
snarast med en passande tid för er. Om ni har ytterligare frågor om undersökningen 
kan ni kontakta mig via epost eller telefon som finns nedan. Ni kan också kontakta 
min handledare Niclas Månsson: niclasmansson@mdh.se  Telefon 016-153726 
 
Tack på förhand  
Andrew Plummer 
Epost: apr10001@student.mdh.se  Telefon: 073-043 9628  
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