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I denna uppsats undersöks hur lärare och studiehandledare arbetar med lika-

behandling med nyanlända elever, bland annat genom planen mot 

diskriminering och kränkande behandling, genom kartläggning och 

dokumentation, samt genom samarbete med föräldrar och elever. Resultatet 

visar på ett framgångsrikt likabehandlingsarbete inom förberedelseklassen, med 

goda relationer och ett gott klimat, men en problematik vid övergången till 

ordinarie klass där de nyanlända oftare stöter på exkluderande beteenden. 

Vidare belyser uppsatsen studiehandledarens betydelse i kontakten med de 

nyanlända elevernas föräldrar och hur studiehandledaren fungerar som en länk 

mellan eleverna och det nya samhället. 
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1  Inledning 
 

Under hösten 2015 tog flyktingsituationen i Europa en vändning som få hade kunnat ana. I 

slutet av året beräknas 160 000 människor ha sökt asyl i landet, en siffra som är högre än 

någonsin tidigare (Migrationsverket, 2015). Av dessa 160 000 är cirka en fjärdedel barn i 

skolåldern.  

Sverige följer Barnkonventionen (2009) som ger alla barn rätt till fri skolgång, och nu står 

svenska skolan inför enorma utmaningar att inte bara hitta platser i skolan, utan också att 

integrera och undervisa de nyanlända eleverna på bästa sätt. Det är en stor pedagogisk 

utmaning för lärare att anpassa undervisningen så alla elever, inklusive de nyanlända, får 

möjlighet att utveckla sin fulla potential. För att ha möjlighet att utvecklas är det också 

avgörande att barnen och eleverna skyddas mot beteenden som kan skada deras fysiska och 

psykiska hälsa.  

Barnkonventionen (2009) slår fast att alla barn ska skyddas mot alla former av 

diskriminering. Sveriges elever, och likaså dess skolpersonal, skyddas från diskriminering och 

kränkande behandling genom både Skollagen och Diskrimineringslagen. Det finns dock ingen 

lag i världen som kan få människor att tolerera och acceptera varandra, utan det handlar om 

individens egen vilja och förmåga att möta ”den andre”. Bland skolans viktigaste uppgifter, 

som också uttrycks i dess värdegrund, står bland annat att vi ska arbeta för att främja 

förståelse för andra människor, skapa internationell solidaritet, förbereda för ett samhälle med 

täta kontakter över kultur- och nationsgränser och bemöta främlingsfientlighet och intolerans 

med kunskap och öppen diskussion (Skolverket, 2011, s.9).  

För de nyanlända eleverna innebär första skoldagen en rad nya möten; mötet med svenska 

språket, ett annat skolsystem, andra värderingar och andra regler. Placeras eleverna dessutom 

i förberedelseklass kommer deras första klasskamrater vara från olika länder, tala olika språk, 

vara olika gamla och ha olika lång studiebakgrund. Alla står de nya inför skolornas pågående 

likabehandlingsarbete, vilket väcker flera frågor. Hur ser likabehandlingsarbetet ut i denna 

elevgrupp? Under min praktik i förberedelseklass har jag förstått att studiehandledare, dvs. 

personal som talar de nyanlända elevernas språk, är ett stort stöd för eleverna. Hur ser deras 

roll i likabehandlingsarbetet ut? Frågorna har konkretiserats i följande syfte och 

frågeställningar: 
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1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka hur några utvalda lärare och studiehandledare arbetar med 

likabehandling. Dessutom belyser arbetet studiehandledares roll i likabehandlingsarbetet.  

 

1.2 Avgränsning 

Jag har avgränsat min uppsats till att behandla likabehandlingsarbete i förberedelseklass. 

Anledningen till att just förberedelseklass undersöks är att eleverna i förberedelseklass är helt 

nya i svenska skolan och precis har introducerats i det svenska sättet att arbeta med lika-

behandling, vilket är en intressant utgångspunkt.  

Vidare har jag avgränsat uppsatsen till två områden inom likabehandling, nämligen det 

förebyggande och det åtgärdande arbetet mot kränkande behandling. Utan denna avgränsning 

skulle området ha blivit allt för brett.  

 

1.3 Frågeställningar 

Med utgångspunkt i syftet har följande tre frågeställningar utformats: 

 Hur upplever de utvalda lärarna och studiehandledarna förekomsten av kränkande 

behandling i förberedelseklass? 

 Hur arbetar lärarna och studiehandledarna för att förebygga och åtgärda fall av 

kränkande behandling? 

 Vilken roll har studiehandledarna i arbetet för att förebygga och åtgärda kränkande 

behandling? 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 redovisas en kort bakgrund, där bland annat styrdokument och lagar tas upp, samt 

tidigare forskning inom fältet. Kapitel 3 behandlar metodval och genomförande samt de etiska 

ställningstaganden som gjordes i undersökningen. I kapitel 4 presenteras resultatet, och i 
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kapitel 5 diskuteras resultatet i förhållande till bakgrund och tidigare forskning. I kapitel 5 

diskuteras också metodval. Avslutningsvis ges slutord och förslag på framtida forskning.    

 

1.5 Definition av begrepp 

Nyanländ elev: Elev som har: 

1. anlänt i Sverige, och 
2. påbörjat sin utbildning här efter den tidpunkt då skolplikten inträder. 
Eleven ska ej ses som nyanländ efter 4 års skolgång. (DS:2013:6).  

 

Förberedelseklass: rektor får fatta beslut om att en nyanländ elev som saknar tillräckliga 
kunskaper i svenska delvis ska undervisas i förberedelseklass, i högst 1 år. (DS:2013:6).  

 

Hemklass: Begreppet hemklass syftar i denna uppsats på den ordinarie klass som den 
nyanlända eleven parallellt är inskriven i under sin tid i förberedelseklass.  

 

Utslussning: Term som ofta används för elevens övergång från förberedelseklass till 
hemklass.  

 

Studiehandledning: Studiehandledning på modersmålet är ett extra stöd som erbjuds elever 
som inte klarar att följa undervisningen och uppnå kunskapskraven på svenska (Skolverket, 
2015b). 

 

Studiehandledare: Personal med eller utan lärarutbildning som handleder eleverna med annat 
modersmål för att de ska nå kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen 
(Skolverket, 2015b). 

 

Diskriminering: direkta eller indirekta handlingar som gör att ett barn eller en elev miss-
gynnas enligt någon av de sju diskrimineringsgrunderna;  kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning eller ålder. Den som utför diskrimineringen måste inneha någon slags makt, t.ex. 
skolans personal gentemot eleverna, därför benämns det inte diskriminering när elever utsätter 
varandra. (Skolverket, 2014). 

 

Kränkande behandling: uppträdande som kränker barnets eller elevens värdighet, men som 
inte har koppling till diskrimineringsgrunderna (Skolverket, 2014).  
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Trakasserier: Handling som kränker barns eller elevers värdighet och som har koppling till de 
sju diskrimineringsgrunderna (Skolverket, 2014). 

 

Mobbning: I skolans styrdokument används inte längre begreppet mobbning, eftersom 
mobbning anses vara upprepade fall av kränkande behandling med uppsåt att göra en person 
illa. Då skolan ska agera på varje enskilt fall talar man istället bara om kränkande behandling 
eller trakasserier när det gäller elever (Skolverket, 2015a). 

 

Likabehandling: att alla barn och elever ska behandlas utifrån sina förutsättningar så att de får 
lika rättigheter och möjligheter. Skolans likabehandlingsarbete kan delas in i fyra områden1:  

1. Främjande arbete: Ett värdegrundsperspektiv tillämpas i alla delar av 
undervisningen, från planering till genomförande och uppföljning. Personal och 
elever arbetar tillsammans för att skapa en tillitsfull atmosfär. 

2. Förebyggande arbete: Genom ett systematiskt arbete, t.ex. enkäter, kart-
läggningar, elevråd m.m., får personalen god kännedom om eleverna och deras 
kamratrelationer vilket kan förebygga uppkomsten av kränkande behandling.  

3. Upptäckande arbete: Medvetenhet måste finnas om att normalisering av vissa 
beteenden samt rädsla för att berätta om utsatthet kan hindra upptäckt av 
kränkande behandling.  

4. Åtgärdande arbete: Tydliga rutiner för åtgärder måste finnas och vara kända 
av samtliga personal. De åtgärder skolan vidtar måste dokumenteras, varpå 
rutiner för dokumentation måste vara tydliga och kända (Skolverket, 2015a). 

 

                                                   

1 Av de fyra områdena inom likabehandlingsarbete undersöks endast det förebyggande och det 
åtgärdande arbetet i denna uppsats. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

 

I detta kapitel presenteras bakgrund i form av styrdokument, lagar och förordningar, rapporter 

och stödmaterial, samt tidigare forskning kring likabehandling. Först presenteras skolans 

uppdrag, ansvar och organisation, där det också framgår hur nyanlända elevers integration i 

skolan fungerar och hur studiehandledningen är organiserad.  I avsnitt två presenteras först 

hur skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling kan användas inom 

likabehandlingsarbetet och sedan hur elever och föräldrar kan ges delaktighet i arbetet. Tredje 

avsnittet tar upp brister i skolans likabehandlingsarbete. 

 

2.1 Skolans uppdrag, ansvar och organisation 

I skolans värdegrund framgår ett tydligt uppdrag att skapa en skola där alla elever ges samma 

möjligheter och behandlas på lika villkor. Skolans värdegrund handlar om att förmedla grund-

läggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter såsom människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt 

solidaritet mellan människor (Skolverket, 2011, s.7).  

 

2.1.1 Diskrimineringslagen och Skollagen 

För att skydda elever och personal från kränkande behandling ska skolan följa två lagar; 

Diskrimineringslagen (SFS, 2008:567) och Skollagen (SFS, 2010:800).  Diskriminerings-

lagens ändamål är att motverka diskriminering enligt diskrimineringsgrunderna. 

Diskrimineringsombudsmannen, DO, kontrollerar att lagen efterföljs.  

I Skollagen framgår det bland annat att lärare eller personal som fått kännedom om att en 

elev blivit utsatt för kränkande behandling har skyldighet att anmäla fallet till rektor, som i sin 

tur har skyldighet att anmäla vidare till huvudman. Huvudman ansvarar för att skyndsamt 

utreda omständigheterna kring kränkningarna och vidta åtgärder för att de ej ska upprepas 

(SFS, 2010:800, 6 kap, 10 §). Skolinspektionen har ansvar att kontrollera att skollagen följs.  
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2.1.2 Nyanlända elevers utslussning och integration 

Forskningen kring nyanlända barn och ungdomar domineras enligt Nilsson Folke (2015) av 

fyra perspektiv; den nyanlända som andraspråksinlärare och utmaningen att lära sig ett nytt 

språk, den nyanlända som bärare av en annan kultur och förhandlingen i mötet med den nya 

kulturen, migrationsprocessens betydelse för den nyanländas identitet och slutligen den 

nyanländas rättigheter och huruvida de tillgodoses inom olika politiska områden (s.19). 

Forskningen kring nyanlända elevers upplevelse av övergången från förberedelseklass till 

ordinarie undervisning har, enligt Nilsson Folke, i princip inte alls undersökts.  Nilsson Folke 

skriver en avhandling inom ämnet där hon genom observationer och intervjuer undersöker 

nyanlända elever som är på väg ut i ordinarie klass. Redan nu drar författaren vissa slutsatser 

utifrån sitt material, vilket presenteras i en artikel i International Electronic Journal of 

Elementary Education (Axelsson & Nilsson, 2013) Bland annat konstateras att eleverna trivs 

mycket bra i förberedelseklassen där de har många vänner och tillitsfulla relationer till 

lärarna. Under hela tiden i förberedelseklass har de flesta emellertid en stark längtan att 

komma vidare till ordinarie klass för att ”bli som alla andra (min översättning)” (s.152) och 

ingå i en större social kontext.  

Ovanstående material utvecklas vidare i ett kapitel i antologin Nyanlända och Lärande, där 

Nilsson Folke (2015) lyfter fram att nyanlända elever visade stor nyfikenhet på verksamheten 

utanför förberedelseklassen. Bland annat föreslog eleverna själva att de skulle få gå på de 

svenska elevernas lektioner ibland som ett slags studiebesök: ”En lektion och se hur de 

jobbar, kanske vi hittar några kompisar där.” (s.52).  Ofta blev dock övergången svårare än 

eleverna föreställt sig och de mötte grupperingar som inte släppte in den som var ny. Nilsson 

Folkes observationer visade att de nyanlända ofta satt ensamma i klassrummen längs 

väggarna. Fanns det flera nyanlända så satt de tillsammans. Observationerna visade också att 

raster, när lärarna inte var närvarande, utgjorde tillfällen där nyanlända utsattes för 

exkluderande beteenden. Bland annat menade en flicka, som fick mat kastad på sig i matsalen, 

att känslan av att vara annorlunda blev tydligare i matsal och korridor eftersom hon där var en 

av få som bar sjal (s.39).  

Liknande resultat framkommer i Wiggs (2008) avhandling, i vilken hon undersökt vuxna 

invandrares syn på tidigare studier i förberedelseklass. Informanternas minnen av första tiden 

i svensk skola skiljde sig åt, men känslan av att inte vara en del av de andra på skolan och 

viljan att komma vidare till ordinarie klass återkom i berättelserna. Att lära sig svenska och 

komma in i gemenskapen prioriterades av flera informanter framför att lära sig andra skol-

ämnen. Wigg menar att det vid skolstarten ställs villkor som ofta är outtalade, där svenska 
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språket och att lära sig svenska seder och bruk är primära, vilket bekräftas av informanternas 

berättelser. Att ingen talade om för informanterna när de bröt mot de seder och bruk som de 

ännu inte lärt sig beskrevs som en ett hinder för att smälta in i nya klassen. Normen i den 

svenska skolan skilde sig i många fall mot det som informanterna var vana vid och det tog tid 

innan de var beredda att omförhandla sina värderingar, t.ex. att inta en mer kompisliknande 

roll gentemot lärarna. 

Enligt Nilsson Folke (2015) förmedlade lärarna på skolan det svenska språket som ett slags 

inträdesvillkor för de nyanlända eleverna att komma in i gemenskapen, något som enligt 

hennes observationer inte verkade stämma. Trots förberedelseklass och förmåga att tala 

svenska blev den första tiden i hemklass en tid av rädsla och oro, en tid av exkludering fastän 

de nu var fysiskt inkluderade. Flera elever upplevde de sociala svårigheterna i hemklassen 

som så svåra att det påverkade deras möjligheter att fokusera på undervisningen. En elev, som 

efter stora svårigheter uppmanats att gå om ett år, sa uppgivet under intervjun ”De kommer 

till och med att flytta på min grav när jag är död.” (s.63). 

2.1.3 Studiehandledning 

Det ligger i skolans uppdrag att organisera undervisningen så att elever med annat modersmål 

har möjlighet att utveckla tillräckliga kunskaper i alla ämnen. Rätten till studiehandledning 

regleras i 4§ i 5 kap. i Skolförordningen (SFS, 2011:185). Trots detta konstaterar 

Skolinspektionen (2009) att det råder okunskap om att kravet på kommunerna att erbjuda 

studiehandledning är ovillkorligt, samt att ytterst få skolor faktiskt lyckas erbjuda alla elever 

studiehandledning på modersmålet.  

Bunar (2015a) menar att bristen på studiehandledare har gjort att flera kommuner har 

försökt gå ihop och samordna med studiehandledning på distans för att täcka sitt behov. Att 

modersmålslärare och studiehandledare inte är anställda direkt av skolan utan tillhör en 

sidoordnad grupp kan dock utgöra ett problem, menar Skolinspektionen (2009), då lärare som 

ambulerar mellan flera skolor får svårare att samverka med andra lärare. Det innebär ofta att 

de inte blir delaktiga i det pedagogiska utvecklingsarbetet. 

Det finns inga bestämmelser vilken utbildning en studiehandledare ska ha, och det är upp 

till rektor att bedöma personens lämplighet som studiehandledare (Skolverket, 2015b). 

Skolinspektionen (2009) menar att det fordras att modersmålslärare/studiehandledare har god 

kunskapsgrund, är förtrogen med styrdokumentens uppdrag och har insikt i ämnesdidaktisk 

forskning för att kunna hjälpa elever att utveckla egen kunskap. Skolinspektionens granskning 

visar att det finns stor skillnad mellan skolorna när det gäller nyanlända elevers tillgång på 
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undervisning av utbildade lärare, trots att Skolverket (2015b) menar att det är önskvärt att 

studiehandledare har lärarutbildning. I Skolinspektionens intervjuer, där lärare själva får 

bedöma den viktigaste förmågan i arbete med nyanlända, framhåller majoriteten förmågan att 

kunna skapa relationer till eleverna för att kunna kommunicera med dem. Lärarna menar att 

grunden för att eleverna ska kunna umgås med varandra i en mångkulturell miljö är att de 

vuxna skapar förutsättningar för kommunikation mellan elever med skild social eller kulturell 

bakgrund.  

Organisatoriska frågor kring studiehandledningen tas också upp i Skolinspektionens 

rapport (ibid), och det framkommer det att det råder förvirring och okunskap om hur studie-

handledningen ska organiseras på skolorna. Bland annat beskrivs hur modersmålslärare ofta 

undervisar modersmålselever, elever med studiehandledning och elever som läser moderna 

språk i samma grupp. Detta trots att det enligt Skolverket (2015b) är skillnad på att vara 

modersmålslärare och studiehandledare, eftersom modersmålslärare ska undervisa med 

utgångspunkt i kursplanen för modersmål, och studiehandledare ska undervisa mot kursplaner 

i flera olika ämnen.  

 

2.2 Likabehandlingsarbete 

All skolverksamhet, så även likabehandlingsarbete, ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet (SFS, 2010:800, 5 §, kap. 1). Den vetenskapliga grunden bygger på att 

rektorer och lärare tar del av forskning på området samt kritiskt granskar och analyserar 

arbetssätt och metoder (Skolverket, 2015a).  

Skolpersonalens erfarenhet räknas som beprövad när den är systematiskt prövad och 

dokumenterad eller på annat sätt möjlig för andra att ta del av (Skolverket, 2015a). I detta 

avsnitt beskriv hur man kan verkställa att likabehandlingsarbetet blir kommunicerbart för alla 

på skolan genom kartläggning och dokumentation, vilket ingår i skolans plan mot 

diskriminering och kränkande behandling. 

 

2.2.1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Sedan 2006 är skolor enligt 16 §, kap. 3, i Diskrimineringslagen (SFS, 2008:567) skyldiga att 

upprätta en likabehandlingsplan, och enligt 16 §, kap. 6, i Skollagen (SFS, 2010:800) är de 

skyldiga att upprätta en plan mot kränkande behandling. Skolverket (2015a) menar att dessa 

två med fördel kan skrivas ihop i ett och samma dokument på skolorna, och väljer att kalla en 
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sådan gemensam plan för plan mot diskriminering och kränkande behandling. I denna uppsats 

har jag ibland valt att kalla denna gemensamma plan för planen, för läsbarhetens skull.   

 

Planens innehåll och utformning  

I planen ska det framgå vilka åtgärder inom likabehandling som skolan har arbetat med under 

året samt vilka åtgärder man avser att påbörja nästa år (SFS, 2008:567, § 16, 3 kap.). I övrigt 

finns inga detaljerade anvisningar vad planen ska innehålla. Enligt Skolverket (2015a) bör en 

plan innehålla rutiner för rapportering, utredning, dokumentation och uppföljning av 

kränkande behandling. Dessa rutiner bör vara skrivna på ett enkelt sätt så att elever och 

vårdnadshavare själva ska kunna rapportera fall.  

Redan innan kravet om upprättande av plan mot diskriminering och kränkande behandling 

infördes var skolorna tvungna att upprätta program eller planer för hur man skulle hantera 

mobbning (Marklund, 2007). Marklund konstaterar i sin avhandling att många skolor bara 

tagit fram gamla mobbningsplaner och gett dem nytt namn utan att ändra deras innehåll, vilket 

resulterar i att de fungerar dåligt som aktiva redskap i likabehandlingsarbetet. Nordenmark 

och Rosén (2008) påpekar dock att hur bra en plan än är så kan den aldrig ensam motverka 

kränkningar. Tvärtom menar författarna att ett professionellt likabehandlingsarbete aldrig blir 

färdigt då det handlar om att bli medveten, att upptäcka, att förändra sitt förhållningssätt och 

att ständigt omförhandla sina värderingar. Ett sätt att bli medveten är att ta del av skolans kart-

läggningar och dokumentation av uppkomna fall och reflektera över vad de beror på.  

 

Kartläggning och dokumentation  

Skolverket (2015a) menar att det i det förebyggande arbetet mot kränkande behandling bör 

ingå att systematiskt kartlägga elevernas trygghet och trivsel samt deras uppfattning om 

förekomst av kränkningar, trakasserier och diskriminering. Kartläggningar kan exempelvis 

ske genom enskilda samtal med eleverna, gruppsamtal, enkätundersökningar och trygghets-

vandringar. Kartläggningar kan verka för att identifiera otrygga platser eller särskilt utsatta 

situationer i verksamheten, men kan också omfatta attityder hos eleverna kopplade till 

diskrimineringsgrunderna. Personalens egna iakttagelser kan också ingå som en del av 

kartläggningarna (ibid).  
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Nordenmark och Rosén (2008) ger exempel på hur man, utöver dessa planerade kartlägg-

ningar, kan få insikt i situationen på skolan under hela läsåret genom elevråd, klassråd, 

antimobbingteam, kamratstödjare och regelbundna loggböcker.  

Något som också kan utgöra underlag vid kartläggningar är den dokumentation som görs i 

samband med enskilda fall av kränkningar (Skolverket, 2015a). Skolverket menar att 

dokumentation är en viktig del av det åtgärdande arbetet mot kränkande behandling. 

Information som ska finnas dokumenterad i samband med kränkningar är bland annat vad 

som har hänt, vilka som var inblandade, hur skolan agerade i situationen och hur man planerar 

att följa upp fallet. Hur dokumenten formuleras är upp till varje skola att bestämma.  

Utan dokumentation och kartläggningar som underlag är det svårt att formulera relevanta 

mål att arbeta mot i verksamheten, och punkterna i planen kan bli alltför stora eller abstrakta. 

Det är också en rättsäkerhetsfråga eftersom det ger insyn i arbetet till berörd personal, barn 

och vårdnadshavare (ibid).  

 

2.2.2 Elevers och föräldrars delaktighet i likabehandlingsarbete 

Barnkonventionen (2009) fastställer att barn har rätt att yttra sig i alla frågor som rör dem 

själva. I skolan har barn och elever formella forum att komma till tals i frågor både inom och 

utom ramen för undervisning, bland annat i klass- och elevråd, elevskyddsombud, kvalitets-

redovisning och i arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling 

(Thornblad, 2008). Elevers rätt till delaktighet i arbetet med planen fastställs i 2 § i 

Förordningen (SFS, 2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot 

diskriminering och kränkande behandling. Omfattningen av elevernas deltagande ska 

anpassas till deras ålder och mognad.  

Även föräldrar har, genom sina barn, erfarenheter av verksamheten som lärarna själva inte 

har, och deras delaktighet i arbetet för en bättre skolmiljö är helt nödvändig (Nordenmark & 

Rosén, 2008). I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011, kap.2) står att ”alla som arbetar 

i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla 

skolans innehåll och verksamhet.” (s. 16).   

 

Elevers delaktighet 

Vid 1946 års skolkommission lades vikt vid elevers demokratiska utveckling, och sedan dess 

har frågan om elevers demokratifostran och inflytande i skolan varit ett mycket omdiskuterat 
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tema (Kamperin, 2005). Kamperin menar att detta långvariga processande borde ha gett 

upphov till synbara resultat i skolornas arbetssätt idag, men efter att ha studerat ungdomar i år 

9 på olika skolor drar författaren slutsatsen att det fortfarande skiljer sig mycket åt huruvida 

elever uppfattar att de har eller inte har påverkansmakt i olika frågor. En anledning kan vara, 

enligt Kamperin, att elever i flera fall har föräldrar och syskon som gått på skolan före dem 

och att elevernas syn på inflytande påverkas av skolornas och orternas påverkanstraditioner.  

Liknande resonemang förs av Korpela (2004), som menar att personalen på skolan där han 

arbetade som rektor, ofta hänvisade till ”Kungsbroandan” (s.63) när de motsatte sig elevers 

förslag till förändringar i verksamheten. Personalen ville inte förändra hur saker alltid hade 

varit och beslut som lades fram i elevråden omsattes därför inte i praktiken. Detta ledde till 

stort missnöje hos eleverna och ett lågt förtroende för de vuxna också i andra frågor. Bland 

annat bad elever som blivit utsatta för kränkande behandling inte lärarna om hjälp, utan vände 

sig direkt till rektorn. Korpela beslutade att förändra situationen genom att ge eleverna större 

inflytande i verksamheten. Trots protester från några i personalen omsattes elevernas beslut i 

handling, vilket hade både positiva och negativa resultat. I och med att eleverna gjordes 

delaktiga i handlingarna blev de medvetna om kopplingen mellan rättigheter och skyldigheter, 

vilket hade en positiv inverkan på klimatet. Korpela drog slutsatsen att beslutet att ge eleverna 

ett reellt inflytande i det stora hela var en framgångsfaktor för hela skolmiljön.    

I en undersökning över en treårsperiod kunde Skolverket (2007b) visa en positiv bild av 

elevernas inflytande i skolan. Elever i de allra flesta skolor kände i rimlig utsträckning till 

demokratiska principer och ville arbeta under demokratiska former. De allra flesta skolor hade 

klassråd och elevråd (ibid). Tittar man specifikt på de nyanlända elevernas inflytande är det 

inte riktigt lika stort, vilket framgår i Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2014:03). 

Många besökta förberedelseklasser hamnade utanför skolornas kollegiala och pedagogiska 

gemenskap, och flera nyanlända uppgav att de aldrig tillfrågades om sina synpunkter i skolan. 

Granskningen visade att nyanlända deltog i klassråd på samma villkor som övriga elever, men 

däremot inte alltid i elevråd. De flesta av skolorna hade också någon form av enkäter över 

elevernas trivsel. Bara ett fåtal skolor särredovisade emellertid de nyanländas svar, och gick 

därför miste om ett sätt att upptäcka eventuella problem där.  

Skolinspektionen (2014:03) menar också att många av de nyanlända eleverna har 

erfarenhet av skolgång i skolsystem som är mycket mer auktoritära än det svenska och att 

lärare har svårt att beskriva skolans arbete för att utveckla de nyanlända elevernas reella 

inflytande i verksamheten.  
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Föräldrars delaktighet 

I Bunars (2001) avhandling, vars huvudinnehåll består av fyra studier i invandrartäta 

Stockholmsområden, framkommer det att lärarrollen på många sätt utvidgas i mångkulturella 

skolor. I flera av de medverkande skolorna säger sig lärare ha tagit över en del av föräldra-

rollen, då invandrade föräldrars möjligheter att bistå sina barn i skolarbetet är begränsade. En 

av skolorna definierar områdets föräldrar som marginaliserade, traditionsbundna och att de 

talar dålig svenska. Föräldrarna förväntas inte bidra med någonting och tillfrågas därför inte 

heller att bli mer delaktiga. Konsekvensen av denna utökade lärarroll kan, enligt Bunar, bli att 

föräldrarnas marginalisering ökar ytterligare när den också börjar gälla i förhållande till 

barnen och inte bara till samhället i övrigt. Dessutom framkommer det att skolans sätt att 

engagera sig i eleverna skapar problem när föräldrarna lämnas utanför arbetet, vilket 

illustreras i följande citat från en av föräldrarna: 

 

I Somalia var det föräldrarna som bestämde över barnen, men här i Sverige eftersom skolan 

säger att barnen har frihet och man kan inte göra så och föräldrarna kan inte bestämma så, så 

tror barnen att dom kan bestämma över hela familjen. Det är konflikter mellan barnen och 

familjen och det är dom som jobbar i skolan som påverkar (Bunar, 2001, s.186.) 

 

Vidare förklarar samma förälder att i de fall skolan försökt finna lösningar på olika problem 

tillsammans med föräldrarna så är det alltid skolans förslag som väger tyngst: 

Dom har försökt, men det fungerar inte, för när föräldrar kommer med förslag då vill dom inte 

ta det för dom har egna regler. Vi måste diskutera eftersom vi har olika kulturer, men dom vill 

inte lyssna på oss. Skolan tror alltid att dom har rätt, men dom måste diskutera med oss, vi har 

egna förslag. Barnen blir förvirrade, för i skolan säger dom en sak och hemma en annan och då 

får barnen egna problem (Bunar, 2001, s.187.) 

Bunars tidiga forskning stöds av senare undersökningar han gjort inom ämnet, bland annat 

en undersökning av nyanlända föräldrars erfarenheter av mötet med det svenska skolsystemet 

(Bunar, 2015b). Resultatet visade att föräldrarna hade få synpunkter på skolornas 

organisation, t.ex. huruvida barnen borde direktintegreras eller undervisas i förberedelseklass, 

och att de ofta över huvud taget inte kände till termer som förberedelseklass. Det de 

efterfrågade var främst att lärarna skulle se dem som kompetenta medborgare och föräldrar. 

Ofta upplevde de en känsla av att bli förminskade som individer i mötet med skolan, tvärt 

emot vad de upplevt i kontakt med andra myndigheter. Upplevelsen av förminskande hade 
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haft en direkt inverkan på deras benägenhet att söka kontakt med skolan. Den knapphändiga 

information de hade om skolan hade de fått vid skolstart. Att föräldrarna talade bristfällig 

svenska ansåg föräldrarna själva inte utgjorde ett stort hinder eftersom det kunde kringgås om 

bara viljan och intresset att tala finns, vilket lärarna sällan visade (ibid).  

Hur skolorna själva ser på sin förmåga att engagera nyanlända föräldrar diskuteras bland 

annat i Nordenmarks och Roséns (2008) bok om arbete för lika villkor i skolan samt 

Bromseths och Wildows (2007) undersökning. I dessa båda undersökningar har flera skolor 

uttryckt en svårighet att engagera föräldrar i arbetet med likabehandling. Dålig uppslutning på 

föräldramöten ansågs vara en orsak. På en skola var närvaron på föräldramöten så dålig att 

man helt slutade med traditionella möten. Istället lät man alla skolans elever arbeta med 

gemensamma teman under året och bjöd in till temakvällar där barnen kunde visa föräldrarna 

sina arbeten. Kvällarna blev en livlig mötesplats för föräldrar, barn och personal, och många 

uppfattade skolan som mer engagerad. Man passade också på att lägga in viss information, 

t.ex. om likabehandlingsarbetet på skolan, och man märkte att det mottogs bättre än förut.  

Bromseth och Wildow (2007) intervjuade lärare som berättade hur de bjöd in ”icke 

svenska” föräldrar till olika teman och aktiviteter, men hur de också ibland undvek att 

involvera dem, då de ansågs vara svårare att arbeta med. Författarna refererar till en 

informants uttalande, utan att direkt citera, att anledningen skulle vara att föräldrarna troddes 

vara motståndare till exempelvis skolans genus- och jämställdhetsarbete på grund av sin icke 

svenska bakgrund. Denna föreställning delades av många pedagoger, men inte alla. Det 

framkom även att intervjupersonerna betonade vikten av att alla deltog i arbetet, men att 

undersökningen på skolan visade att ingen av de undersökta skolorna gav andra än personal-

gruppen någon reell påverkansmakt, varken till elever eller till vårdnadshavare.  

 

2.3 Brister i skolans likabehandlingsarbete 

För över ett decennium sedan konstaterade Forsman (2003) i sin avhandling att skolans styr-

dokument, där ibland dess texter mot mobbning (som det hette då), i stort sett inte fungerade 

som aktiva redskap utan hade blivit hyllvärmare. En orsak var att skolorna saknade rutiner att 

sammanställa mobbningsstatistik och att det var godtyckligt vad som skulle dokumenteras.  

Lika nedslående resultat noterades när Skolinspektionen (2010:1) gjorde en kvalitets-

granskning över 50 skolors likabehandlingsarbete. Hela 45 av de 50 skolorna saknade årlig 

plan mot kränkande behandling. Några saknade plan helt, andra hade en som var flera år 

gammal, trots att både Skollagen (2010:800, § 8, kap.6) och Diskrimineringslagen (2008:567, 
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§ 16, 3 kap) kräver att den revideras varje år. Bristfällig kartläggning och dokumentation över 

skolans rapporterade incidenter bidrog ytterligare till att planerna inte fyllde sin funktion. Det 

fanns skillnader bland personalen om dokumentation gjordes eller ej, och många uppgav tids-

brist som en orsak att inte dokumentera. På vissa skolor gjordes dokumentation, men man 

saknade rutiner för att utvärdera och analysera varpå man gick miste om uppföljningen. Ett 

resultat som Skolinspektionen lyfte fram i granskningen var att eleverna på flertalet av de 

undersökta skolorna hade lågt förtroende för lärarnas förmåga att lösa konflikter och hantera 

utsatthet. De skolor där eleverna uppger att de har högt förtroende för lärarnas 

likabehandlingsarbete är undantagslöst de skolor som haft tydliga och väl kända rutiner i sina 

planer. Trots att endast 50 skolor undersöktes menar Skolinspektionen att regelbundna 

kontroller av landets samtliga skolor stödjer resultatet. 

En annan brist i arbetet, som Nordenmark och Rosén (2008) visat på i sin studie, är en 

bristande förmåga att engagera hela verksamheten i likabehandlingsarbetet. Författarna menar 

att det finns skolledare som är medvetna om kravet att arbeta med likabehandling men som 

saknar engagemang att involvera samtliga medarbetare. Därför delegerar de ut arbetet på en 

liten klick i kollegiet, exempelvis på elevhälsoteam, likabehandlingsråd eller liknande 

grupper. Att sidoordna arbetet på en alltför sluten grupp kan göra arbetet kontraproduktivt och 

skrivna planer kan bli svåra att integrera i verksamheten, menar författarna. 

 

2.3.1 Glappet mellan tankemönster och handlingsmönster 

Skolverket genomför vart tredje år en undersökning av elevers, lärares och föräldrars attityder 

till skolan. I rapporten för 2012 (Skolverket, 2013) framkom att en större andel av eleverna 

och lärarna upplevde att skolan arbetade aktivt för att motverka kränkningar jämfört med 

tidigare, men att andelen mobbade elever och trakasserade lärare trots detta inte hade minskat. 

Samma resultat framkom redan i rapporten för 2006 (Skolverket 2007a). Nordenmark och 

Rosén (2008) menar att rapporten kan ge sken av att det aktiva arbetet mot kränkningar inte 

har avsedd effekt, men ger också att andra tänkbara förklaringar. Att fler elever och lärare 

anger att deras skolor arbetar aktivt mot kränkningar kan tänkas bero på en större medveten-

het kring arbetet. En annan tänkbar förklaring, enligt författarna, är att det finns ett glapp 

mellan tankemönster och handlingsmönster, och att det hos lärare finns en tendens att 

beskriva sin egen situation som idealisk, till exempel ”jag behandlar alla lika” och ”det är 

jämställt” (s.64). Glappet förklaras delvis med att arbetet för att motverka kränkningar till stor 

del handlar om att upptäcka sin egen delaktighet i återskapandet av normer. Vad som anses 
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vara normalt och inte handlar ofta om invanda mönster som ligger oss så nära att det är svårt 

att få syn på dem. Därför är det nödvändigt med ett normkritiskt perspektiv med ständig 

reflektion och ifrågasättande av det för givet tagna, menar författarna.   

 

2.3.2 Skoj eller kränkning – en svårdragen gräns 

Barn lär sig det sociala spelet från det att de är små, men det är först vid elva-tolv års ålder de 

har utvecklat tillräckliga färdigheter i att använda humor som en effektiv form av social 

interaktion, menar Klein och Kuiper (2006). I sin artikel refererar författarna till olika studier 

som behandlar vuxnas sätt att använda humor, och de drar själva slutsatsen att barn gör 

ungefär på samma sätt. Bland annat har författarna sett exempel där barn använder olika typ 

av humor för att bekräfta olika status hos sina kamrater. Barn med hög status kan använda ett 

slags aggressiv humor mot barn med lägre status, och barn med lägre status eller låg själv-

känsla kan själva använda ett slags självnedvärderande humor i ett försök att återvinna status 

eller relationer i kamratgruppen (ibid).  

Enligt Nordenmark och Rosén (2008) kan det vara svårt för vuxna att veta vilka beteenden 

som är acceptabla och var gränsen går, speciellt i relation till skolans uppdrag att motverka 

kränkningar. Författarna beskriver hur man i korridorer kan höra ord som vuxna uppfattar 

som kränkande men som har andra innebörder för elever. Ord som ”bög”, ”hora” och ”blatte” 

(s.83) är sådana som förknippas med identiteter och beteenden som ligger utanför normen och 

som har viss laddning. Just denna typ av ord är de som eleverna ofta använder i olika 

sammanhang. Författarna beskriver detta fenomen som en strategi hos elever att ta udden av 

de nedvärderande orden genom att ge dem nya och mer positiva associationer och betydelser. 

Det blir ett ”återtagande” av orden och ett sätt att utmana normen. När en tillräckligt stor 

grupp anammat den nya betydelsen upplevs den inte längre som kränkande.  

Bromseth och Wildow (2007) resonerar på liknande sätt men framhåller att de ”återtagna” 

orden fortfarande ofta används för att nedvärdera. Eftersom orden är en så tydlig gräns-

dragning för vad som ligger inom normen och inte så är skolan skyldig att agera. Att förbjuda 

ord för förbjudandets skull finns det dock ingen poäng med, menar författarna, utan det 

handlar om att arbeta med de rådande normerna. Med ett normkritiskt förhållningssätt arbetar 

man också med de kränkande orden.  
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3 Metod och material 

 

Materialet i denna undersökning består av åtta intervjuer, varav tre med lärare och fem med 

studiehandledare. Totalt 200 minuter inspelat material har transkriberats och analyserats. I det 

här kapitlet beskrivs hur intervjuerna gick till, bakgrunden till urvalet, metodval och hur 

materialet bearbetades. Slutligen diskuteras de forskningsetiska principer som följdes i 

samband med insamlingen och behandlingen av data. 

 

3.1 Kvalitativ intervju 

Som metod för att uppnå syftet användes kvalitativa djupintervjuer, eftersom denna metod 

lämpar sig väl för att utforska en fråga på djupet och i detalj snarare än att redovisa statistik 

och enstaka kommentarer (Denscombe, 2000). Intervjuer kan också vara kvantitativa och 

likna en surveyundersökning med fasta svarsalternativ, men då intresset låg i att ta del av 

informanternas uppfattningar om likabehandlingsarbetet i deras verksamhet ansågs den 

kvalitativa metoden mer lämplig.  

Intervjun i denna studie kan sägas ligga på en glidande skala mellan semistrukturerad och 

ostrukturerad. Till grund för samtalen låg en lista med frågor att behandla (se bilaga 1), men 

informanterna tilläts i stor utsträckning att själva föra sina resonemang och fullfölja sina 

tankegångar. Det hände att listan med frågor blev liggande och att ämnet behandlades enbart 

genom följdfrågor på informanternas berättelser. 

Skolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling samt deras kvalitets-

redovisningar finns att tillgå som offentliga handlingar, men då jag inte avser göra en text-

analytisk uppsats så har fokus legat på informanternas egna beskrivningar. Planerna har delvis 

legat till grund för intervjuerna och utgör därför en begränsad del av uppsatsens diskussions-

avsnitt.    

 

3.2 Urval 

Urvalet bestod av fem studiehandledare och tre lärare. En av studiehandledarna är verksam på 

flera olika skolor i området medan de andra arbetar heltid på sina respektive skolor, som är 
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två 6-9 skolor. Samtliga undervisar i förberedelseklass och några ansvarar också för andra 

ämnen.  

Vid urvalet togs ingen hänsyn till informanternas ålder eller kön, varpå jag inte heller 

kommer att presentera dessa fakta i resultatredovisningen.  Informanterna tillfrågades däremot 

om hur lång erfarenhet de hade av att arbeta inom förberedelseklass, vilket diskuteras vidare i 

resultatkapitlet. 

Skolorna där informanterna arbetade valdes enligt bekvämlighetsprincipen (Denscombe, 

2000), då det var skolor jag haft kontakt med tidigare. Av de tre skolor som jag valde att 

kontakta fick jag endast svar från två. Målet var att intervjua fyra studiehandledare och fyra 

lärare, men istället blev det fem studiehandledare och tre lärare. Man kan därför se det som ett 

bortfall av en lärare. Samtidigt fick undersökningen en intressant infallsvinkel i och med att 

en ambulerande studiehandledare valde att ställa upp. I bakgrunden (Skolverket, 2009) 

antyddes att ambulerande lärare kan få svårare att samverka med andra lärare i det 

pedagogiska arbetet, och tack vare studiehandledarens medverkan kunde detta belysas också i 

den här uppsatsen. Även om en enskild studiehandledares svar inte räcker som underlag för 

att dra några slutsatser så framgår det vissa skillnader mot de heltidsanställdas svar, vilket 

diskuteras närmare i kapitel 5.   

 

3.3 Genomförande 

För att komma i kontakt med informanterna kontaktade jag skolornas rektorer som vidare-

befordrade mitt missivbrev till alla undervisande pedagoger i deras förberedelseklasser. 

Kontakten fortsatte sedan via mail mellan mig och lärarna/studiehandledarna tills datum för 

intervju kunde fastställas.  

Intervjuerna inleddes med att jag presenterade mig och informerade om undersökningens 

syfte samt om villkoren för deras deltagande (se forskningsetiska principer). 

Samtliga informanter samtyckte till att ljudupptagning med mobiltelefon fick ske eftersom 

det gav oss mer tid till samtal än om jag skulle föra anteckningar. Dessutom kompletterade 

jag med anteckningar där jag ville minnas något i den icke-verbala kontexten, vilket 

Denscombe (2000) anger som en metod för att inte missa något i informanternas svar.  

Intervjuerna blev mellan 16-30 minuter långa. Efter avslutad intervju säkerhetskopierade 

jag inspelningarna på dator. 
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3.4 Bearbetning av data 

När de inspelade filerna var säkerhetskopierade började jag transkribera materialet.  I semi-

strukturerade intervjuer händer det att informanter berättar om saker som inte har direkt 

koppling till frågorna eller någon egentlig betydelse för undersökningen, vilket också var 

fallet i mina intervjuer. När jag transkriberade materialet reducerade jag därför svaren på vissa 

ställen, men i övrigt transkriberade jag exakt efter det talade materialet för att minnas om där 

fanns tveksamma eller ofullständiga svar.  

 Eftersom intervjuerna var semistrukturerade besvarades frågorna inte i ordningsföljd. Jag 

skrev därför ut transkriberingarna i pappersform och färgmarkerade delar som hörde ihop och 

kunde kategoriseras som samma tema, se nedan. 

  

3.5 Analysmetod 

När materialet var bearbetat på så vis att samtliga frågor hade färgmarkerats och identifierats i 

varje transkribering hade jag också börjat se mönster i vilka frågor som kunde utgöra ett och 

samma tema. Stukat (2011) menar att detta är ett sätt att undvika att presentera resultat fråga 

för fråga och ger ett mer bearbetat intryck och en klar struktur. De teman som valdes ut var 

följande: Förekomst och typ av kränkningar, Att skilja på skoj och kränkning, Plan mot 

diskriminering och kränkande behandling som verktyg i likabehandlingsarbetet, 

Informanternas erfarenhet av kartläggning och dokumentation, Samarbete, Elevers och 

föräldrars delaktighet i verksamheten, Informanternas syn på de nyanlända elevernas 

utslussning och integration, Studiehandledaren som länk mellan det kända och det nya samt 

Ansvar utöver undervisningen. Dessa teman presenterades sedan som underrubriker till 

uppsatsens tre frågeställningar i resultatdelen. 

I redovisningen av resultatet valde jag att plocka ut och använda ett antal citat från 

intervjuerna där jag ansåg att det var viktigt att det framgick tydligt att uttalandet tillhörde en 

viss informant och inte var allmänt för samtliga informanter. Citaten återges ordagrant. 

Denscombe (2000) menar att forskaren ska återge informanters ord ordagrant, medan Stukát 

menar att man, såvida det inte är språket i sig som undersöks, kan ”fixa till” uttalanden lite för 

läsbarhetens skull. Jag ansåg dock inte att det var nödvändigt. 
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3.6 Forskningsetiska principer 

Vid genomförandet av denna undersökning har jag förhållit mig till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002). Enligt dessa måste deltagarna informeras om att deras 

deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Det faktum att lärarna inbjöds att delta 

och tackade ja visar att det fanns samtycke.  

I enlighet med konfidentialitetskravet informerades deltagarna om att deras och skolans 

namn inte skulle redovisas, och inte heller något uttalande eller information som direkt kan 

kopplas till enskild person. Vidare har jag försökt presentera resultatet så att det är 

förhållningssätt snarare än personliga åsikter som förs fram, och anser inte att uppgifterna är 

av en sådan känslig natur att det finns risk för att deltagarnas integritet kränks.  

Deltagarna informerades också om att svaren bara kommer att användas i denna uppsats 

och att de kan få tillgång till den färdiga uppsatsen om de så önskar.  

 

3.7 Trovärdighet 

Denscombe (2000) menar att det är svårt att kontrollera trovärdigheten i intervjusvar när man 

frågar personer om deras subjektiva uppfattningar, vilket var fallet i denna uppsats. 

Likabehandlingsarbete är något som pågår ständigt och som hela tiden utvecklas hos alla 

inblandade, och därför speglar resultatet bara en liten del av verkligheten hos de intervjuade 

personerna under den specifika tiden för intervjun. Det som framgår i undersökningen är de 

utvalda personernas beskrivning av likabehandlingsarbetet, inte en exakt redogörelse för 

skolornas likabehandlingsarbete. En sådan redogörelse hade krävt noggranna analyser av 

skolornas kartläggningar, redovisningar och liknande. 

För det mesta upplevde jag informanterna som ärliga och ödmjuka inför styrkor och brister 

i arbetet i deras verksamhet. Stukát (2011) påpekar att man alltid måste ha i åtanke den 

intervjueffekt som uppstår i och med att det är två eller flera individer som talar med varandra 

i en intervju. Ordval, frågornas utformning, kroppsspråk, återkoppling – allt påverkar den 

intervjuades upplevelse av vad som förväntas, och även hans eller hennes vilja eller ovilja att 

svara ärligt och sant. Resultatet av intervjuerna framstår dock inte som särskilt kontroversiellt, 

då det till stora delar överensstämmer med forskningsbakgrunden, och jag upplevde inte att 

informanterna anpassade sina svar efter mig. Däremot uppmärksammade jag att det fanns 

motsägelsefulla svar angående förekomsten av kränkande behandling, vilket jag tar upp i 

diskussionkapitlet.   
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Vad det gäller reliabiliteten, om undersökningen mäter det den avser mäta, skulle jag säga 

att den till största del gör det. Detta eftersom intervjufrågorna genererade ett material som jag 

sedan analyserade i ljuset av forskningsbakgrunden utan att dra alltför generella slutsatser. 

Syftet uppnåddes och frågeställningarna blev besvarade. 

 

4 Resultat 
 

Resultatet presenteras efter uppsatsens frågeställningar, som har formulerats om till icke-

interrogativa rubriker och tilldelats underkategorier efter de teman som framkom i 

informanternas svar.  

Under intervjuerna tillfrågades informanterna om sin erfarenhet av arbete i förberedelse-

klass. Samtliga informanter uppgav att de arbetat mellan 5-9 år i förberedelseklass. Under 

intervjuerna kunde jag inte se någon koppling mellan antal år i yrket och informanternas svar, 

och därför har jag valt att inte presentera denna variabel noggrannare.  

 

4.1 Lärarnas och studiehandledarnas upplevelser av kränkande 
behandling i förberedelseklass 

Här presenteras de exempel på kränkande behandling som informanterna uppgav samt deras 

syn på svårigheten att avgöra när elever skojar med varandra och när de riskerar att kränka 

varandra.  

 

4.1.1 Förekomst och typ av kränkningar 

Under intervjuerna framkom det en motsägelsefull bild av informanternas upplevelse av före-

komsten av kränkande behandling i förberedelseklass. Samtliga informanter uppgav först att 

det förekommer mycket sällan, till och med mer sällan i förberedelseklass än i resten av 

skolan. Majoriteten hade i början svårt att ge exempel på vad för typ av kränkningar som 

skulle kunna tänkas uppkomma och vidhöll att de inte upplevt så många fall av kränkande 

behandling. En del gav tänkbara förklaringar till detta, till exempel en som uttryckte att ”de 

[eleverna] har inte lärt sig att utmana den auktoritet som skolan utgör” och menade att det blir 

skillnad sen när de går vidare till hemklass.  
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Trots den positiva beskrivningen var det så många som hälften av informanterna som 

senare under intervjuerna gav exempel på nyligen uppkomna kränkningar.  En studiehand-

ledare berättade att hen, samma dag som intervjun, löst en konflikt mellan två pojkar där den 

ena kallat den andra för ”terrorist”. En annan berättar om en incident under föregående vecka 

där två elever med olika modersmål behövde hjälp att lösa en konflikt i vilken den ena upp-

levde att den andra sa fula saker riktade till henne på sitt modersmål. Den tredje 

studiehandledaren hade tidigare under dagen gått in och förklarat för elever att det inte var 

okej att skratta åt någon på grund av hur de låter när de talar svenska. En lärare berättade att 

hen någon vecka tidigare fått veta att en incident i förberedelseklassen lett till en polis-

anmälan.  

Andra typer av kränkningar som informanterna gav exempel på var bland annat att flickor 

som inte bär sjal känt sig påverkade av flickor som bär sjal. Vid ett tillfälle kände sig 

somaliska flickor kränkta av flickor utanför förberedelseklassen, något som vid ett tillfälle 

urartade till slagsmål med polisanmälan som följd.  

Vidare uppgav informanter från båda skolorna att grupperingar bland elever vid vissa 

tillfällen lett till konflikter. På den ena skolan tros grupperingarna ha en organisatorisk 

förklaring, eftersom eleverna var uppdelade i två klasser och hade merparten av sin undervis-

ning åtskilda. I den ena klassen fanns mest syriska elever och i den andra mest somaliska 

elever. Informanten som beskrev detta menade att de två ”lägren” av elever började ”mopsa 

sig” mot varandra på rasterna och sällan umgicks. När man sedan slog ihop klasserna 

försvann problemet och eleverna började umgås. I samband med sammanslagningen flyttade 

klassen till en mer central del av skolan, vilket informanten menade hade förbättrat samman-

hållningen i klassen såväl som integrationen med skolans övriga elever.  

Också på den andra skolan uppger informanterna att elever från olika länder vid vissa 

tillfällen haft svårt att acceptera varandra, vägrat sitta bredvid varandra och blivit utsatta på 

grund av sin hudfärg eller etniska tillhörighet. Dock menar man att det aldrig blivit några 

större konflikter.  

Den ambulerande studiehandledaren berättar att det på en skola hade bildats två läger av 

eleverna, ett med syrier och ett med somalier. Även på rasterna tilläts de spela fotboll mot 

varandra och det uppstod konflikter och slagsmål dagligen. Studiehandledaren uppfattade 

situationen som ohållbar och beslutade att blanda lagen själv, och med tiden förbättrades 

situationen avsevärt både på rasterna och i klassrummet. Studiehandledaren reflekterade över 

hur eleverna från början verkade tänka som vuxna, som lärt sig att tycka illa om vissa 

grupper, för att sedan återgå till att vara barn som leker ihop.  
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Förutom ovan nämnda kränkningar så menar informanterna att det kan hända att fler 

kränkningar uppkommer som man inte är medveten om. En förklarar detta med att det ibland 

är oklart om elever kränker varandra, eftersom de talar på sitt språk och man inte förstår men 

ändå anar att något är på tok. En annan poängterar att vuxna inte har full insikt i vad som 

verkligen sker, eftersom vuxna ”tittar på eleverna uppifrån”, och att det ofta är på raster som 

kränkningar kan uppkomma.  

 

4.1.2 Att skilja på skoj och kränkning 

Nästan alla informanter upplever att det är svårt att avgöra när elever skojar med varandra och 

när det handlar om faktiska kränkningar. Både lärare och studiehandledare tar upp ett exempel 

som handlar om hur konflikter uppstår på grund av att uttryck i språken tolkas olika i Sverige 

jämfört med elevernas hemländer. Uttryck som ”jag ska döda dig” menar studiehandledarna 

är vanligt i skämtsamma situationer i deras kulturer, men de har märkt att det tolkas bokstav-

ligt och hotfullt här. De nyanlända förstår inte alls varför reaktionerna blir så allvarliga för 

något de upplever som skoj. En studiehandledare ger också ett annat exempel, ordet ”import”, 

som för några år sedan användes som ett skällsord för invandrade elever men som idag är ett 

ord som eleverna använder när de skojar med varandra. Studiehandledaren menar att 

användningen inte går att stoppa eftersom eleverna vill använda ordet och det inte har negativ 

innebörd. Ordet ”terrorist” däremot är laddat, och därför ingrep hen när det användes. 

Åldersskillnad mellan eleverna uppges bidra till att elever känner sig kränkta emellanåt, 

eftersom det som de äldre eleverna anser vara skoj upplevs som kränkande av de yngre. 

Klasserna är åldersintegrerade från år 6-9, men några elever är underåriga och några överåriga 

varpå det skiljer flera år mellan vissa av eleverna. 

Några informanter anser att föräldrar ibland tycker att skolan överreagerar på händelser 

som föräldrarna upplever som skoj, men att föräldrar oftast förstår att beteendet inte passar sig 

i skolan. Studiehandledaren som arbetar på flera skolor ger dock ett exempel som kan tolkas 

som det motsatta. Hen kontaktades en gång av en förälder vars dotter upplevde sig bli kränkt 

av en pojke i klassen, medan studiehandledaren själv uppfattade pojkens beteende som skoj. 

När föräldern vidhöll att flickan blev ledsen valde studiehandledaren dock att agera men 

poängterar att gränsen mellan skoj och allvar är suddig och att hen inte heller vill ”att det ska 

bli tråkigt att prata med varandra i klassen, för vi ska träna att prata också.”. 
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4.2 Lärarnas och studiehandledarnas arbete för att förebygga och åtgärda 
kränkande behandling 

Under denna rubrik presenteras hur lärarna och studiehandledarna uppgav att de arbetade med 

planen, vilken erfarenhet de hade av kartläggning och dokumentation, hur de såg på 

samarbetet inom verksamheten och med andra skolor, hur delaktiga de ansåg att elever och 

vårdnadshavare var i arbetet i verksamheten samt vilken syn informanterna hade på de 

nyanlända elevernas utslussning och integration.  

 

4.2.1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling som verktyg i 
likabehandlingsarbetet 

Under intervjuerna ombads informanterna att berätta hur de arbetade med likabehandling på 

skolan. Som stöd för diskussionerna fanns skolornas planer mot diskriminering kränkande 

behandling i utskrivet format. Det framkom att flera av informanterna, både lärare och 

studiehandledare, inte direkt kände till planen. Efter att ha tittat lite i den uppgav vissa att de 

kände till den i sin helhet, andra uppgav sig ha läst delar av den och två sade sig inte alls ha 

läst den. Den ambulerande studiehandledaren menade att det inte är möjligt att fördjupa sig i 

varje enskild skolas sätt att arbeta med likabehandling, som exempelvis planer, men att hen 

deltagit i en utbildning där likabehandlingsarbete diskuterades på ett övergripande sätt. Ingen 

informant visste huruvida planen fanns i förkortad eller översatt version för elever och 

föräldrar med annat modersmål, och flera menade att de skulle kolla upp det. 

Den del av innehållet som faktiskt var känd av samtliga informanter var resultatet av de 

elevenkäter som gjorts på skolorna där elever fått uppskatta sin trivsel och upplevelse av 

kränkande behandling. Två lärare berättade att man hade diskuterat resultatet av enkäterna 

under en personalkonferens och kommit fram till utvecklingsområden. Den ena visste dock 

inte vilka områdena var, men ansåg sig ha arbetat tidigare med liknande planer och ha koll på 

de handlingsplaner man ska förhålla sig till. Hen var dock den enda som också uttryckte 

öppen kritik mot planen och sade att ”det känns inte som ett levande dokument riktigt, det är 

nånting som revideras och man skriver och man vet lite vad som står där men man använder 

den inte”.  

Ett problem som uppmärksammats i arbetet med enkäten var att den språkmässigt var för 

svår för eleverna trots hjälp av studiehandledare. De intervjuade studiehandledarna på samma 

skola uppgav däremot att de inte arbetat med enkäten i förberedelseklass, men däremot med 

modersmålsklasser och i hemklasser. De medgav att enkäten var svår. Denna motsägelse 
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huruvida man arbetat eller inte arbetat med enkäten i förberedelseklass kan tänkas ha två 

förklaringar; dels kan läraren ha menat att elever från förberedelseklass besvarat enkäten men 

under modersmålstimmarna eller under någon lektion med sin hemklass, dels kan det ha varit 

någon annan av skolans anställda studiehandledare som var med och arbetade med enkäten i 

förberedelseklassen (min kommentar). 

På den andra skolan uppgav samtliga informanter att de hade arbetat tillsammans med 

enkäten i förberedelseklassen, men att man använt en egen, anpassad, enkät då den som 

övriga skolan besvarar är för svår språkmässigt. 

 

4.2.2 Informanternas erfarenhet av kartläggning och dokumentation 

Ingen informant uppger sig ha arbetat med kartläggning på skolan utöver de elevenkäter som 

gjorts. I den ena skolans enkätundersökning framkom dock vissa platser som eleverna 

upplevde som otrygga, något som kan likställas med en trygghetsvandring. Informanterna på 

båda skolorna uppger att eleverna vid ett eller två tillfällen under sin studietid samtalar med 

skolsköterska eller kurator angående sin trivsel. För nyanlända som inte talar engelska finns 

möjlighet att ha med studiehandledare eller tolk vid samtalet.   

I intervjusamtalen kring dokumentation verkade flera informanter osäkra på vem som 

skulle ha ansvaret att dokumentera fall av kränkande behandling. En lärare hänvisar till 

elevhälsoteamet och att det är kurator man kontaktar om något händer och att han/hon i sin tur 

borde vara den som för fallet vidare. En studiehandledare nämner också att det är kurator, 

eller kanske svensklärarna, som dokumenterar, men att studiehandledarens uppdrag vid 

konflikter bara är att tolka. Ingen informant kan ange hur dokumentation görs idag, men två 

lärare berättar att de tidigare rapporterade fall i något som de kallar signaldokument. Såhär 

beskriver den ena läraren arbetet med signaldokumenten: 

 

Det har jag jobbat med tidigare, när det var konflikter, då skrev vi alltid, signaldokument, till 

båda, man skrev till båda parternas version […] så får studiehandledaren, tolken, säga om man 

har skrivit rätt.  

Den andra läraren beskriver signaldokumenten på samma sätt och resonerar att det 

förmodligen är mycket som ”försvinner” nu när man inte arbetar med dem längre, och syftar 

på att lärare och studiehandledare löser konflikter men inte har tid att informera övrig 

personal om det inträffade. 
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Ingen informant uppger sig ha varit med och utvärderat och analyserat skolans kartlägg-

ningar och dokumentation.  

 

4.2.3 Samarbete 

Alla informanter, utom den ambulerande studiehandledaren, lyfte upp samarbetet mellan 

studiehandledare och lärare som en mycket viktig del i arbetet mot kränkningar. Samtliga 

lärare uttryckte att arbetet i förberedelseklass skulle vara svårt, eller till och med omöjligt, 

utan heltidsanställda studiehandledare. Betydelsen av att ha studiehandledare anställda på 

heltid gällde dock bara de större språken som talas av flera elever. Att de mindre språken, som 

bara talas av ett fåtal elever, inte har studiehandledare på heltid uppgavs inte vara ett problem 

för att förebygga eller åtgärda kränkningar. Detta förklarades med att man hanterade 

situationer med hjälp av engelska och att man, om behovet skulle uppkomma, kunde be om 

hjälp av inhyrda studiehandledare eller tolkar.  

Den ambulerande studiehandledaren uppgav att det fanns stora skillnader mellan skolor 

hur väl samarbetet fungerade, men att det nästan inte fanns något utrymme att tala med 

lärarna om annat än undervisningsmaterialet. Hen uppgav sig dock inte sakna ett utökat 

samarbete. 

Det största problemet i samarbetet uppgavs av flera informanter vara att hitta tid att träffas 

utöver lektionerna för att diskutera situationen i klassen. Att samtidigt kunna samla alla 

pedagoger som är involverade i förberedelseklassen uppgavs vara extra svårt, vilket verkade 

bottna i organisatoriska frågor. På den ena skolan brukade man förut träffas i en gemensam 

konferens, men efter en omorganisation hade rutinerna ändrats. Nu fick man ofta springa efter 

varandra i korridorerna eller prata på raster istället, menade man. På den andra skolan var det 

också svårt att träffas allihop samtidigt, men informanterna tyckte att de hade en fungerande 

rutin med regelbundna möten. En representant från förberedelseklassen fanns i varje arbetslag 

på skolan och detta utnyttjades för att sprida budskap mellan verksamma lärare i förberedelse-

klassen. Samtliga informanter på denna skola uppgav att de var mycket nöjda med samarbetet 

just mellan studiehandledarna och lärarna och att de hade tid att diskutera tillsammans nästan 

varje skoldag efter att eleverna gått hem.  

Ett samarbete som många informanter saknar är det mellan olika skolor som har 

förberedelseklasser.  Lärarna berättar att skolorna förut ingick i ett projekt med föreläsningar 

och träffar där de kunde utbyta erfarenheter, men att det idag inte finns något sådant nätverk. 

De menar att det behövs ett forum där skolor kan lära av varandra, speciellt när de står inför 
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omorganisationer som skapar oro bland personalen. Ena skolan hade, som nämnts tidigare, 

just genomgått en omorganisation som medförde många nya rutiner både inom förberedelse-

klassen och för hemklasserna. På grund av osäkerhet och tidsbrist att sätta sig in i det nya 

hade vissa lärare inte varit positivt inställda till att ta emot nyanlända elever i sina klasser, 

uppgav en informant, och menade att samarbete med andra skolor hade kunnat vara ett stöd i 

arbetet. 

 

4.2.4 Elevers och föräldrars delaktighet i verksamheten 

Under intervjuerna framkommer det att elevernas delaktighet i arbetet mot kränkande 

behandling mestadels består av deltagande i enkäten samt att man inom undervisningen tar 

upp allas lika värde och diskriminering med hjälp av t.ex. PowerPoint. I frågan huruvida 

nyanlända elever deltar i andra aktiviteter som ingår i det förebyggande arbetet, som elevråd 

och kamratstödjare, ser det lite olika ut. Den ena skolan har representanter från förberedelse-

klass i elevrådet, medan den andra inte har det och menar att språksvårigheterna hindrar dem 

från att delta. Ingen av skolorna har någon elev som är kamratstödjare. Också när det gäller 

kamratstödjare menar man på den ena skolan att språksvårigheterna utgör hindret, medan man 

på den andra skolan bara inte har några kamratstödjare just den här terminen.  

När det gäller föräldrars delaktighet i arbetet mot kränkande behandling går meningarna 

isär lite mellan lärare och studiehandledare. Samtliga studiehandledare lyfter fram 

föräldrarnas delaktighet som mycket viktig, speciellt studiehandledaren som arbetar på flera 

skolor. Som framgick i föregående avsnitt tyckte inte hen att samarbetet med skolornas lärare 

kring likabehandlingsarbetet alltid fungerade. Däremot med föräldrar talade hen om ett nära 

samarbete, som delvis grundas på att hen träffar elever och föräldrar ute i samhället. På frågan 

om hen vänder sig till andra lärare eller rektor angående elever som utsätts för eller utsätter 

andra för kränkningar blir svaret att det skulle ske vid allvarliga tillbud, men att det i övrigt 

blir mer effektiv att bara kontakta föräldrarna eftersom de redan har nära kontakt.     

De intervjuade lärarna å andra sidan uppger att föräldrar inte egentligen är delaktiga mer än 

att de i samband med skolstarten får information om vad som gäller på skolan. När det gäller 

till exempel planen mot kränkande behandling, och det faktum att den inte finns översatt till 

de språk föräldrarna behärskar, menar en informant att föräldrar förmodligen ändå inte mäktar 

med att läsa den utöver all annan information. Att planen inte skulle vara intressant för 

föräldrar är något som fler informanter, studiehandledare likaså, tror. Fler än en informant 
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uppgav att planen ändå var bra att ha för att kunna hänvisa till om en konflikt uppstod och 

man var tvungen att förklara för föräldrar varför man valt att agera på ett visst sätt.  

Det finns dock ett exempel på hur man valt att arbeta med föräldrar i frågor som inte bara 

rör skolan. Eftersom både lärare och studiehandledare träffat på föräldrar som har fått uppfatt-

ningen att Sverige är landet där barn får göra exakt som de vill, har man på den ena skolan vid 

ett tillfälle anordnat ett större föräldramöte med elevhälsoteamet, ungdomspolisen och 

socialen för att diskutera rollen som förälder i Sverige och vad man förväntas, får och inte får 

göra. Denna information var efterfrågad och mycket uppskattad och mötet resulterade i att 

majoriteten av föräldrarna skrev upp sig på en mailinglista där de kunde kontakta varandra om 

frågor rörande barnen och skolan.    

 

4.2.5 Informanternas syn på de nyanlända elevernas utslussning och integration  

Bilden av utslussningen som ett problematiskt område är något som samtliga informanter i 

någon mån målar upp, och man talar om ett starkt utanförskap och svårighet att få kompisar i 

hemklass. Detta framkom bland annat i samtalen kring elevenkäterna, där eleverna på den ena 

skolan hade uppgett att de trivdes mycket bra i förberedelseklassen men mindre bra ute i sina 

hemklasser. Informanterna på skolan uppgav att de varit medvetna om problematiken kring 

utslussningen redan innan enkätresultatet redovisades. Svårigheterna vid utslussningen 

troddes bero på elevernas språknivå, att brister i språket utgör ett hinder för att komma in i 

gemenskapen. Därför var det för vissa elever inte alls något problem att slussat ut i klass 

eftersom de behärskar språket väl, menade flera av informanterna. Detta motsägs dock av en 

informant som talar om hur en flicka, som har mycket hög nivå på språket, absolut inte vill 

vidare till sin hemklass eftersom hon upplever att ingen är intresserad av att prata med henne.  

De åtgärder man har diskuterat på skolorna för att förbättra integrationen är bland annat att 

hemklasserna ska bjuda med de nyanlända eleverna på utflykter och aktiviteter. På en av 

skolorna har detta förslag redan skrivits in i planen som ett område för hela skolan att arbeta 

med nästa år. Man har också, på ämneslärares initiativ, påbörjat ett projekt för att stärka de 

nyanländas ämnesrelaterade språk i slöjd, bild och hemkunskap. Projektet går ut på att under-

visa de nyanlända eleverna som grupp i dessa ämnen några gånger så att de vid övergången 

till hemklass är lite mer vana vid hur undervisningen går till och känner till lärarna och 

salarna.  

Andra åtgärder som har diskuterats är till exempel att förberedelseklassens elever får gå på 

”praktik” i hemklasserna innan de slussas ut på heltid. Praktiken skulle bestå av en vecka då 
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klasslärarna kan lägga extra vikt vid roliga aktiviteter och grupparbeten för att klassen ska lära 

känna sin nya kamrat.  

Ytterligare ett sätt att hjälpa eleverna att hitta kompisar i nya klassen är med hjälp av 

fadderelever. Informanter på båda skolorna tror att faddrar kan fylla en viktig funktion att 

förhindra att nyanlända förvisas bara till sina landsmän i skolan, eftersom sådana grupperingar 

har utgjort vissa problem. Man har också sett en tendens att de stökigare eleverna på skolan 

dras till de nyanlända för att ”rekrytera” dem till sina kompisgäng, något man helst vill 

undvika. En studiehandledare talar också om vikten att hjälpa de nyanlända att hitta sunda 

grupper att relatera till i ett samhälle där ungdomar lätt radikaliseras och söker grupp-

tillhörighet i terroristgrupper. 

 

4.3 Studiehandledarnas roll i arbetet för att förebygga och åtgärda 
kränkande behandling 

Studiehandledarnas roll i arbetet presenteras här i två underrubriker som belyser hur 

studiehandledaren kan fungera som länk mellan det kända och det nya samt vilket ansvar 

studiehandledarna upplever sig ha gentemot de nyanlända eleverna.  

 

4.3.1 Studiehandledaren som länk mellan det kända och det nya 

Under intervjuerna är det flera studiehandledare som spontant kallar sig själva för bron, eller 

länken, mellan eleverna och den svenska skolan och samhället. Det blir tydligt under 

intervjuerna att de nyanlända elevernas behov av hjälp inte bara är förknippade med språkligt 

stöd i undervisningen, utan att de också behöver stöd på ett personligt plan. En studiehand-

ledare ger exempel på detta genom att berätta hur elever söker stöd för att de saknar sina 

släktingar, att de oroar sig för hur de ska kunna ta hit sina föräldrar, eller har andra sociala 

problem. Informanten menar att studiehandledare förstår elevernas behov, eftersom de själva 

en gång i tiden var nya i Sverige, och att de kommer närmare eleverna eftersom de talar 

samma språk.  

En annan studiehandledare beskriver hur det ofta är i de små detaljerna som eleverna 

behöver hjälp för att förstå sig på det nya samhället. Det kan vara en sådan sak som att man 

ser en fin fågel och tar hem den, något som skulle vara helt normalt i hemlandet men 

förbjudet i Sverige. Det är ett exempel på saker som ingen upplyser en om när man kommer 
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till Sverige men som alla förväntas veta, och det är i sådana situationer som studiehandledaren 

menar att hen kan fungera som en bro som hjälper eleverna in i samhället.  

 

4.3.2 Ansvar utöver undervisningen 

Vid intervjuerna framkommer det att studiehandledarna upplever sig ha ett speciellt ansvar för 

eleverna de undervisar. En av dem berättar att hen känner stort ansvar när det gäller kontakt 

med föräldrar till elever som talar samma modersmål. Det är alltid flera samtal i veckan, 5-6 

stycken, och ibland har det varit så många som 4-5 samtal per dag. Studiehandledaren under-

stryker att det är något hen trivs med, även om raster och lunchpauser ofta går åt till samtalen, 

eftersom att hen känner för deras barn som om det vore hens eget. Förklaringen kan enligt 

studiehandledaren tänkas ha med kultur att göra, då människor från samma geografiska 

område lätt utvecklar en nära relation. Vidare beskriver studiehandledaren hur vissa andra 

lärare inte verkar känna samma närhet till eleverna och att de kan gå och äta lunch fastän det 

finns elevärenden att ta hand om.  Denna upplevelse överensstämmer till viss del med vad en 

annan studiehandledare berättar om att hen oftast är den som själv går vidare med incidenter 

som uppkommit. Om det beror på den kulturella kopplingen till eleverna eller om hen bara är 

en person som tar mycket ansvar kan hen dock inte avgöra. På frågan om detta beteende, att 

studiehandledare tar på sig ansvaret att lösa situationer på egen hand, kan resultera i att övrig 

personal inte blir medveten om vilka problem som uppkommer, svarar de två informanterna 

olika. Den förstnämnde menar att det finns en risk att informationen går förlorad, medan den 

sistnämnde menar att hen alltid informerar de andra lärarna vad som har hänt.  

Vid intervjuerna framkommer också en annan typ av ansvar, som har mindre med skolan 

och mer med det omgivande samhället att göra. En lärare beskriver hur en bra studiehand-

ledare, utöver den pedagogiska biten, också måste klara av att ta de ”obekväma” samtalen 

med eleverna och deras föräldrar. De obekväma samtalen beskrivs som de där man talar om 

vad som förväntas av eleverna i samhället i stort. Både läraren och en studiehandledare talar 

om att göra eleverna till ”ambassadörer för sitt land”, vilket innebär att eleverna visar övriga 

skolan och samhället en bra bild av sitt land och sitt folk. På frågan om detta är en viktig del 

av en studiehandledares uppdrag så poängterar studiehandledaren att det inte är en del av 

tjänsten att tala med eleverna om detta, utan en personlig strävan att vara en bra människa och 

medborgare. 
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5 Diskussion 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur några utvalda lärare och studiehandledare 

arbetar med likabehandling samt att belysa studiehandledares roll i likabehandlingsarbetet. 

Fokus inom likabehandlingsarbetet låg på det förebyggande och det åtgärdande arbetet, vilket 

formulerades i tre frågeställningar. I det här avsnittet diskusteras informanternas svar utifrån 

dessa frågeställningar och i förhållande till den bakgrund och tidigare forskning som 

presenterats. Vidare diskuteras den kvalitativa intervjuns lämplighet som metodval. Kapitlet 

avslutas med slutord och förslag på framtida forskning. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen delas upp i tre kategorier: Informanternas upplevelse av kränkande 

behandling, Informanternas arbete för att förebygga och åtgärda kränkande behandling samt 

Studiehandledarens roll i arbetet för att förebygga och åtgärda kränkande behandling. 

 

5.1.1 Informanternas upplevelse av kränkande behandling 

Något som kan tyckas vara motsägelsefullt i informanternas upplevelse av kränkningar var att 

samtliga först uppgav att kränkningar nästan aldrig förekom i förberedelseklassen, samtidigt 

som de kunde ge exempel på kränkningar som uppkommit nyligen och till och med samma 

dag som intervjun.  Detta kan tänkas bero på flera saker. Först och främst verkade lärarna och 

studiehandledarna uppriktigt nöjda med situationen i sina klasser, och eleverna, liksom i 

Axelssons och Nilssons (2013) artikel, verkade ha goda relationer både till varandra och till 

lärarna i förberedelseklassen. Några av de nämnda kränkningarna hade emellertid koppling 

till elever i övriga skolan, vilket också överensstämmer med Nilsson Folkes (2015) resultat att 

nyanlända stöter på mer kränkningar och exkluderande beteende i kontakten med skolans 

övriga elever än i förberedelseklassen. Vidare visade Nilsson Folkes observationer att 

nyanlända oftare utsattes för kränkande och exkluderande beteenden under raster när lärarna 

inte var närvarande, vilket också kan tänkas förklara varför informanterna uppgav att 

kränkande behandling sällan uppkom. De kränkningar som informanterna gav exempel på 

hade i de flesta fall upptäckts under raster, och precis som en informant förklarade så har inte 
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vuxna full insikt i vad som händer mellan eleverna. Det är därför troligt att kränkande 

behandling förekommer ibland utan att det kommer till alla lärares och studiehandledares 

kännedom.  

Det motsägelsefulla i informanternas svar kan också möjligtvis förklaras med Norden-

marks och Roséns (2008) teori om glappet mellan tankemönster och handlingsmönster. 

Nordenmark och Rosén menar att det finns en tendens att beskriva den egna situationen som 

idealisk, vilket delvis beror på att vissa beteenden som kan uppfattas som kränkande har 

normaliserats och blivit så pass vanliga att det är svårt för individen att upptäcka dem. Ett 

exempel på detta kan vara en informants beskrivning av hur språkbruket hos eleverna hade 

förändrats med tiden och hur ordet ”import” hade gått från att vara ett skällsord till att bli ett 

ord som användes på ett skämtsamt sätt kompisar emellan. Enligt informanten själv agerade 

hen inte längre på det ordet men ingrep däremot när en elev kallade en annan för ”terrorist”. 

Nordenmark och Rosén (2008) beskrev detta omförhandlande av ords betydelser och 

associationer som ett vanligt fenomen hos barn och unga. Det är dock viktigt att åter igen lyfta 

upp att forskningen (Nordenmark & Rosén, 2008; Bromseth & Wildow, 2007) menar att detta 

normaliserande av vissa uttryck eller beteenden inte förhindrar att elever använder orden eller 

handlingarna i nedvärderande syfte, och att det ibland är svårt för de vuxna att avgöra vad 

som är acceptabelt. Dessutom menar Klein och Kuiper (2006) att barn använder humor för att 

bekräfta olika status inom kamratgruppen och att barn med låg status eller låg självkänsla kan 

använda självnedvärderande humor eller acceptera aggressiv humor från barn med högre 

status. Skoj och skämt ingår således i ett större sammanhang som Bromseth och Wildow 

menar att skolan måste agera på, inte som förbud för förbjudandets skull, men som en del av 

arbetet med de rådande normerna.  

 

5.1.2 Informanternas arbete för att förebygga och åtgärda kränkande behandling 

I denna kategori diskuteras hur informanterna arbetar med planen och med kartläggning och 

dokumentation, hur de samarbetar sinsemellan, hur pass delaktiga de uppger att elever och 

föräldrar är i likabehandlingsarbetet samt vilken betydelse deras sätt att arbeta kan ha för 

likabehandlingsarbetet.   
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Arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling 

Vid intervjuerna var det flera informanter, både lärare och studiehandledare, som inte direkt 

kände till planen mot diskriminering och kränkande behandling. Den ambulerande 

studiehandledaren sade sig inte alls ha tagit del av skolornas planer utan förlitade sig på den 

övergripande utbildning hen fått i likabehandlingsfrågor. Av de övriga kände några till 

innehållet efter att ha fått titta i planen medan andra sade sig inte ha läst den. Vissa områden, 

t.ex. elevenkäterna som hade delats ut i klasserna, var mer kända än andra. Informanternas 

berättelser gav mig uppfattningen att planen som helhet inte fungerade som aktivt redskap i 

verksamheten, vilket också uttrycktes tydligt av en informant som menade att ”[…] man vet 

lite vad som står där men man använder den inte”. Resultatet överensstämmer med vad som 

framkom i Skolinspektionens granskning (2010:1), som visade stora brister i arbetet med 

planen både vad det gällde huruvida den fanns på skolorna eller inte och huruvida personalen 

följde rutiner för kartläggning och dokumentation. Ett intressant resultat som lyftes fram i 

granskningen var att man kunde se en tydlig koppling mellan hur högt förtroende eleverna 

hade för lärarnas förmåga att hantera kränkningar och hur väl personalen kände till rutinerna i 

planen. Många av mina informanter känner inte till planen och dess rutiner i någon stor 

utsträckning men anser sig ändå ha ett väl fungerande arbete mot kränkningar. För att få en 

mer heltäckande bild av verksamheten på berörda skolor skulle det vara nödvändigt att också 

undersöka elevernas uppfattning.  

Det var tydligt att planen mot diskriminering och kränkande behandling inte var ett doku-

ment som vare sig elever eller vårdnadshavare tog del av, åtminstone inte i sin helhet. Några 

informanter uppgav att de kunde hänvisa till planen om konflikter uppstod och föräldrarna 

kopplades in i fallet, nästan som ett skydd för sig själva mer än som ett redskap för att 

motverka kränkningar. Om planen används på det sättet tror jag att ledningen inte varit 

tillräckligt tydlig med planens syfte. 

 

 

Kartläggning och dokumentation 

Att informanterna känner till delar av men inte hela planen mot diskriminering och kränkande 

behandling framkom redan i föregående avsnitt. Kartläggning och dokumentation av kränk-

ningar var ett område som ingen informant, varken lärare eller studiehandledare, verkade ha 

full insikt i. Elevenkäter hade genomförts på båda skolorna och resultatet hade diskuterats 

under konferens och redovisats i planen. Samtliga informanter på dessa skolor var också 
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medvetna om resultatet. På båda skolorna uppgav man också att skolsköterska/kurator kallade 

alla elever till enskilda samtal angående trygghet trivsel, men det framgick inte under 

intervjuerna hur denna kartläggning sedan användes. I denna studie fanns inte utrymme att 

närmare studera båda skolornas planer, men de var ändå delvis till hjälp vid intervjuerna. Vid 

läsning av planerna hittar jag, endast i den ena skolans plan, en kort redovisning över 

elevhälsoteamets kartläggning. På samma skola uppgav samtliga informanter att de inte läst 

hela planen. Det verkar således som att skolorna, i likhet med skolorna i Skolinspektionens 

granskning (2010:1) saknar fasta rutiner för att utvärdera och följa upp de resultat som 

framkommer vid kartläggningarna.  

Ingen informant i studien kunde heller berätta hur dokumentation görs på deras skola. Det 

verkade råda oklarhet om vem som skulle ha ansvar att dokumentera och på vilken blankett. I 

båda skolornas planer fanns ett kort stycke om att skolor ska ha rutiner för dokumentation, 

men ingen av planerna gav anvisning om när, hur eller i vilken form det skulle ske på just 

deras skola. Två av lärarna berättar att de tidigare haft dokument som de kallat signal-

dokument, men vet inte vilken typ av dokument som används idag. Två informanter nämner 

att kuratorn, som är en del av elevhälsoteamet, dokumenterar fall. Det kan tänkas vara så, som 

Nordenmark och Rosén (2008) menar ofta händer, att skolorna lagt stort ansvar för 

likabehandlingsfrågor på en särskild grupp inom verksamheten. Här kan återigen tilläggas att 

informanterna menade att kränkningar så sällan uppkom i deras verksamhet att de inte behövt 

gå igenom proceduren med dokumentation, samt att de hade nära samarbete med kurator och 

övriga i elevhälsoteam om något skulle hända.  

 

Samarbete  

Det verkade som att skolorna hade lyckats organisera studiehandledningen efter sitt behov, då 

samtliga informanter, utom den ambulerande studiehandledaren, talade mycket positivt om 

samarbetet mellan lärare och studiehandledare. Den ambulerande studiehandledaren menade 

att det inte var möjligt att fördjupa sig i hur alla olika skolor samarbetade, något som också 

Skolinspektionen (2009) lyfter fram som en svårighet med ambulerande studiehandledare som 

är anställda av en central enhet.  Ingen av de intervjuade i den här studien uppgav sig dock 

sakna ett utökat samarbete med de ambulerande lärarna och upplevde inte heller att det var ett 

problem att de inte var anställda på heltid. Däremot önskade en av lärarna ett utökat 

samarbete över lag i likabehandlingsarbetet för att minska risken att personalen agerar olika 

och att elever då kan ”spela ut” personal mot varandra. Orsaken till att ett ökat samarbete inte 
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var möjligt uppgavs vara tidsbrist och svårigheter att schemalägga gemensamma möten, vilket 

också belyser hur likabehandlingsarbetet är en pedagogisk och organisatorisk fråga för hela 

verksamheten. 

Att många informanter spontant nämner att de saknar mer samarbete skolor emellan i 

organisatoriska frågor är något som påverkar likabehandlingsarbetet. De talade om oro bland 

personalen och en ovilja hos vissa att ta emot nyanlända elever i sina klasser på grund av 

osäkerheten. I forskningen framgick det att det är just i utslussningen som de nyanlända 

känner sig exkluderade och att de har svårt att komma in i gemenskapen (Axelsson & Folke, 

2013; Nilsson Folke, 2015). Lärare har stor inverkan på sina klasser, och om inte läraren är 

beredd att ta emot en nyanländ elev i klassen blir det lite motsägelsefullt att förvänta sig att 

barnen ska acceptera sin nya klasskamrat. 

 

Elevers och föräldrars delaktighet  

Nivån på elevernas svenska framstod som det största hindret för dessa elever att delta i 

likabehandlingsarbete på samma villkor som övriga elever. Exempelvis medverkade inte den 

ena skolans nyanlända elever i elevrådet. Detta trots att skolan framställdes som en skola med 

hög invandrartäthet och att man enligt informanterna diskuterade hur man bättre skulle kunna 

ta tillvara de resurser som skolans övriga elever, med samma modersmål, faktiskt utgjorde. 

Det borde således finnas möjlighet att engagera elever som talar samma språk så att 

förberedelseklassen får en representant i elevrådet.  Skolinspektionens granskning (2014:03) 

visar att detta exkluderande inte är unikt för den undersökta skolan. På flera granskade skolor 

deltog inte de nyanlända eleverna i elevråd och de hamnade ofta utanför skolornas kollegiala 

och pedagogiska gemenskap. På den andra skolan uppgav visserligen en informant att elever 

deltog i elevrådet, men utvecklade inte vidare vilken betydelse detta hade för likabehandlings-

arbetet. Måhända är språket ett hinder för de nyanlända att ta del av allt som behandlas på 

elevråd och liknande, men jag tror att deras deltagande kan vara en viktig symbolhandling 

som visar att förberedelseklassen är en lika självklar del av skolan som övriga klasser. 

Dessutom menar Skolinspektionen (2014:03) att de nyanlända har erfarenhet av skolsystem 

som är mer auktoritära än det svenska, varpå deltagande i elevråd kan vara ett steg i att öka 

elevernas större förståelse för det svenska skolsystemet.    

När det gäller vårdnadshavares delaktighet skilde sig mot utgångsläget för de nyanlända 

eleverna jämfört med för övriga elever i och med att flera nyanlända elever saknade föräldrar i 

Sverige. Att engagera de föräldrar som fanns här framstod också som svårt av olika anled-
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ningar, bland annat eftersom föräldrarna uppgavs ha låga förväntningar på insyn och 

inflytande i skolan, vilket också stöds av forskningsbakgrunden (Bromseth & Wildow, 2007; 

Bunar, 2015b; Nordenmark & Rosén, 2008). Det framgick också att föräldrarna inte ansågs 

vara speciellt engagerade i skolfrågor och att de inte förväntades mäkta med att läsa planen 

mot diskriminering och kränkande behandling. Detta resultat överensstämmer ganska väl med 

vad som framgår i forskningen (Bunar, 2001; Bunar, 2015b), i vilken det också konstateras att 

nyanlända föräldrar på många sätt känner sig förminskade i mötet med skolan. Skolans och 

familjens intressen ansågs av en förälder i Bunars (2001) studie gå isär så pass mycket att det 

orsakade konflikt inom familjen, något som också informanterna i denna studie hade 

uppmärksammat som problematiskt. Därför hade man börjat anordna möten med fokus på 

föräldrarollen tillsammans med andra instanser i samhället för att stärka föräldrarna i sin nya 

föräldraroll i Sverige. Informationen verkade vara mycket uppskattad och efterfrågad. Att 

utgå från att föräldrar är kompetenta och engagerade var för föräldrarna i Bunars studie det 

viktigaste, vilket man också verkar ha tagit fasta på i den här verksamheten. På den andra 

skolan däremot bestod samarbetet, enligt informanterna, nästan bara av inledande samtal vid 

skolstart. 

 

Svårigheter i utslussning och integration 

Vid bearbetning av intervjumaterialet slogs jag av hur engagerade informanterna verkade vara 

i att arbeta för likabehandling i förberedelseklassen med de blandade åldrarna, kulturerna och 

erfarenheterna som finns representerade där. Alla verkade också anse att arbetet hade lyckats 

och att relationerna i klasserna var mycket goda. Det verkar som att det problematiska i 

likabehandlingsarbetet inte främst ligger inom förberedelseklassen utan snarare i integrationen 

med resten av skolans elever.  Detta var ett resultat som också framkom i forskningen 

(Axelsson & Nilsson, 2013; Nilsson Folke, 2015). Att arbeta så engagerat med likabehandling 

i förberedelseklassen känns nästan lite betydelselöst för den enskilda elevens skull när den 

skola han eller hon förbereder sig inför att möta inte alls verkar vara lika förberedd inför 

mötet.  

En orsak till att situationen ser ut som den gör kan tänkas vara att nyanlända elevers 

utbildning saknar reglering från skolledningen i vissa betydande frågor och att kommuner inte 

följer de bestämmelser som finns. Bland annat framkom det i bakgrunden att elever med annat 

modersmål har rätt till studiehandledning (SFS, 2011:185) men att flera kommuner inte 

erbjuder elever studiehandledning samt att det råder okunskap och förvirring kring hur 
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studiehandledning ska organiseras (Skolinspektionen, 2009). Dessutom är det upp till rektor 

att besluta om nyanlända elever ska undervisas i förberedelseklass eller direktintegreras i 

ordinarie klass (DS:2013:6). Flera av mina informanter talade mycket om att osäkerheten 

kring organisationen av elevernas undervisning var påtaglig och påverkade mottagande 

lärares inställning till att ta emot elever från förberedelseklass. Den ena skolan genomgick 

nyligen en större omorganisation som innebar stora förändringar i utslussningen. På den andra 

skolan berättade man att en tidigare omorganisation och ett bättre läge lokalmässigt hade 

förbättrat integrationen med de svenska eleverna under rasterna. I ovanstående avsnitt om 

samarbete efterfrågade flera informanter ett större samarbete skolor emellan. Med tanke på att 

båda skolorna genomgått samma typ av omorganisation i utslussningen är det förvånande att 

de inte haft något samarbete sinsemellan och utbytit erfarenheter, eftersom de nyanlända 

elevernas undervisning i slutändan är en pedagogisk fråga som berör samtliga lärare. Det är en 

fråga om huruvida de nyanlända eleverna ska kunna tillgodose sig undervisningen i hem-

klassen, och inte vara fullt upptagna med att tackla de sociala svårigheter de möter i utsluss-

ningen (Nilsson Folke, 2015). Det är också en fråga om att leva upp till skolans värdegrund 

att skapa en skola där alla elever ges samma möjligheter och behandlas på lika villkor (Skol-

verket, 2011, s.7). I nuläget ligger stort fokus på brister i svenska språket som det avgörande 

hindret för förberedelseklassens elever att integreras med övriga skolan.  Informanterna i 

denna studie liksom informanter i forskningsbakgrunden (Nilsson Folke, 2015), talar mycket 

om att eleverna måste kunna bättre svenska för att integreras bättre. Samtidigt visade Nilsson 

Folkes studie att utslussningen i de allra flesta fall blev svår trots att eleverna hade hög nivå 

på svenska, vilket också en av mina informanter hade upplevt. Svårigheterna tycks således 

kunna bero på fler saker än språkbristen. Att skolorna arbetar fram flera strategier för att 

underlätta utslussningen, t.ex. projekt med fadderelever och ”praktikveckor” i hemklass är 

därför positivt. Möten av den sorten var något som de intervjuade eleverna i Nilsson Folkes 

(2015) studie hade önskat. Kanske är det en idé att tillfråga eleverna på skolorna vad de själva 

tror skulle kunna hjälpa dem att bättre komma in i gemenskapen. 

 

5.1.3 Studiehandledarens roll i arbetet för att förebygga och åtgärda kränkande 
behandling 

Studiehandledarnas roll framstår som komplex både i forskningen (Skolverket, 2015b) och i 

informanternas berättelser, bland annat för att deras uppdrag inte regleras på samma sätt som 

andra pedagogers. Det är istället upp till rektor att identifiera skolans behov och anställa rätt 
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person utifrån detta. Några studiehandledare i min studie berättade att de lade stor vikt vid 

uppgifter som inte egentligen ingick i deras anställning utan som de tog på sitt ansvar för att 

leva upp till sina egna föreställningar om vad en god medborgare förväntas göra. De 

nyanlända eleverna ansågs ha större behov av hjälp och stöd i frågor av social och privat 

karaktär, och studiehandledarna menade att de förstod behoven bättre än övriga lärare 

eftersom de varit i samma situation. Därför tog studiehandledarna ofta på sig att hjälpa 

eleverna i dessa frågor även om det kostade dem en rast eller lunchpaus. Ofta nämndes kultur 

i sammanhanget, att närheten till elevernas kultur gjorde att de kände extra ansvar gentemot 

både eleverna och deras föräldrar, till och med som om eleverna vore deras egna barn.  

Det framkommer också en strävan att visa det svenska samhället att människor från deras 

kultur är goda människor som vill göra rätt för sig genom att ”göra eleverna till ambassadörer 

för sina länder”. Även om jag inte har någon direkt invändning mot detta så började jag 

reflektera över de risker som kan vara förknippade med denna strävan. Att som barn/tonåring, 

med allt vad det innebär, också behöva ta på sig rollen som representant för ett helt folk tycks 

för mig vara ett mycket stort ansvar. I fråga om likabehandling framkom dessutom en risk att 

många incidenter inte kom till övriga lärares kännedom då studiehandledarna ofta löste fall på 

egen hand, något som en studiehandledare också medgav.   

 

5.2 Metoddiskussion 

I den här studien användes den kvalitativa intervjun som undersökningsmetod. Intervjuer ger 

mer nyanserade svar än t.ex. enkäter, som jag inte tror skulle ha kunnat ge de resultat som jag 

eftersökte. En risk med intervjuer är dock att informanterna påverkas av intervjuarens 

närvaro, något jag själv upplevde under intervjuernas gång. I och med att informanterna och 

jag är verksamma inom samma fält och delar vissa erfarenheter uppstod verkliga dialoger 

kring frågorna vid flera tillfällen.  Denscombe (2000) menar att intervjuaren ibland kan 

behöva gå in i dialog med informanterna, men att man i huvudsak bör hålla sig neutral och 

relativt passiv för att inte påverka informanternas svar allt för mycket. Att gå in i dialog och 

diskutera frågorna tror jag dock var en fördel i min studie eftersom dialogerna utvecklade 

informanternas resonemang och gav mig nya infallsvinklar som jag valde att arbeta vidare 

med och söka mer information om.  

Denna studie var tänkt att på något sätt bidra till en reflektion kring förhållningssätt utan 

att peka ut rätt och fel. Även om jag upplevde mina informanter som ödmjuka inför styrkor 

och brister finns det alltid en risk att informanterna kan ha påverkats av intervjuareffekten 
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(Stukat, 2011) och anpassat sina svar efter vad de upplevde som önskvärt eller gott i samman-

hanget. Intervjuer med elever eller observationer under lektionspass i skolorna kunde ha gett 

ett ännu mer nyanserat resultat, men det rymdes inte inom ramen för uppsatsen.  

 

5.3 Slutord och förslag på framtida forskning 

Trots sin begränsning har denna uppsats lyckats belysa några viktiga aspekter inom 

likabehandlingsarbete med nyanlända elever. Det framgår med tydlighet att likabehandlings-

arbete i relation till nyanlända är en pedagogisk utmaning som rör hela skolan och inte enbart 

kan studeras inom förberedelseklassen. Risken för de nyanlända eleverna att råka ut för 

kränkande behandling verkar vara större i kontakten med övriga skolan. Dessutom 

framkommer en svårighet för de nyanlända att integreras i den ordinarie klassen, med rädsla, 

oro och utanförskap som följd. Enligt Nilsson Folke (2015) kunde de sociala svårigheterna 

vid utslussningen bli så svåra att det påverkade de nyanlända elevernas möjlighet att fokusera 

på undervisningen. Om så är fallet ges inte alla elever samma möjligheter att utveckla sin 

fulla potential, och då brister skolan i sin värdegrund. Nilsson Folke, som själv skriver 

avhandling inom området, menar att mottagandet i ordinarie klass är ett nästintill obefintligt 

område inom forskningen. Det kan därför vara ett intressant område för framtida forskning att 

fokusera på.  

Att lärare i hemklasser själva har svårt att ta emot nyanlända på grund av osäkerhet kring 

organisationen är också något som jag menar måste undersökas närmare. Hur nyanlända 

elevers undervisning bäst organiseras och hur mottagandet i ordinarie klass kan fungera bättre 

är uppenbarligen viktiga frågor och något som informanterna tycker att skolor gemensamt ska 

titta närmare på. Här behövs det också mer forskning, eftersom skolan som verksamhet ska 

vila på en vetenskaplig grund. Även om varje skolas behov är unika så antyder mitt 

undersökningsresultat att det i dagens läge finns en stor godtycklighet i organisationen kring 

nyanlända elever.  

Avslutningsvis lyfter jag frågan kring studiehandledarnas roll i arbetet med de nyanlända. I 

bakgrunden och i intervjuerna antyddes att ambulerande studiehandledare får svårt att sam-

verka med övrig personal såväl i likabehandlingsarbetet som i andra pedagogiska frågor. 

Lärarna själva menade att det inte var ett stort problem. Intressant vore att undersöka de 

berörda elevernas syn på saken. I Wiggs (2008) avhandling framstod att lära sig svenska seder 

och bruk som ett outtalat villkor för att bli en del av gemenskapen, något som studiehandle-

darna enligt mitt undersökningsresultat hjälper de nyanlända eleverna med. Men den bro eller 
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länk till det nya samhället och den nya skolkulturen som studiehandledaren uppges utgöra är 

inte tillgänglig för alla elever i samma utsträckning. Hur påverkar detta elevernas integration? 

Och för de elever som har studiehandledning på heltid, vad betyder det stödet för dem? Hur 

ser de själva på uppgiften att bli ambassadörer för sina länder? Tydligt är att åtminstone 

lärarna och föräldrarna verkar värdesätta det stöd som studiehandledarna utgör för deras barn, 

och att några av studiehandledarna hade önskat ett liknande stöd när de själva var nya i 

Sverige.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: 

I vilka ämnen har du behörighet och vad undervisar du i? 

Hur lång erfarenhet har du av arbete i förberedelseklass? 

 

Frågor: 

Vad betyder begreppet likabehandling för dig? 

Berätta om hur du arbetar med likabehandling här på skolan. 

Hur ofta tror du att det uppstår kränkningar mellan elever i klassen där du jobbar? 

Vilken typ av kränkningar du har erfarenhet av från förberedelseklass? 

 

Hur gör ni eleverna i förberedelseklass delaktiga i likabehandlingsarbetet? 

Deltar eleverna t.ex. i elevråd, Here4You, etc.? 

 

Hur har du varit delaktig i arbetet med planen mot kränkande behandling? 

Hur får eleverna och föräldrarna ta del av planen? 

Vilket system för dokumentation finns på skolan?  

Har du fått vara med och analysera dokumentation av kränkande behandling på 
skolan? 

 

Hur ser samarbetet ut mellan lärare och studiehandledare för att ha koll på vad som 
händer i klassen?  

Hur skulle samarbetet kunna förbättras? 

 

Hur gör man för att skapa god sammanhållning i förberedelseklass? 

 

 


