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Sammanfattning 
 

 

Likabehandlingsplanen har som syfte att skydda barn och elever mot kränkande behandling 

och diskriminering i skolan. Planen ska varje år genom kartläggning av verksamheten sätta 

svart på vitt hur situationen på just den skolan ser ut för tillfället och vad behöver göras i just 

den verksamheten. För att få en sådan verklighetsbaserad uppfattning om situationen på 

skolan som möjligt ska alla berörda vara med; skolledning, pedagoger, elever och föräldrar, 

när likabehandlingsplanen utformas. 

 

Elever och föräldrar ska vara involverade i arbetet med likabehandlingsplanen på skolan, men 

studier från Skolverket visar att de flesta eleverna och många föräldrar varken var medvetna 

om detta, visste vad en likabehandlingsplan var eller hade kännedom om barn- och 

elevskyddslagen. Det var efter jag läst dessa studier som tankarna om studien började ta form. 

 

Jag har satt mig in i en skolas likabehandlingsplan för att se vad den säger om vilka som ska 

vara med i arbetet med planen. Jag har i en femteklass på skolan genomfört två 

enkätundersökningar; en med eleverna och en med föräldrarna. Sammanlagt deltog 15 elever 

och 24 föräldrar i enkätundersökningen. Frågorna i enkäterna behandlade områdena; 

kunskaper om likabehandlingsplanen och barn- och elevskyddslagen samt deras uppfattning 

om tilliten i att prata med pedagogerna på skolan.   

Slutligen har jag genomfört en intervju med rektorn på skolan, skolsystern samt klassläraren 

för att få fram fler perspektiv på upplevelsen kring likabehandlingsplanens utformande.     

 

Syftet med studien var att genom en fallstudie få en känsla för vilka personer på skolan jag 

besökt involverar i arbetet med att ta fram, följa upp och se över verksamhetens 

likabehandlingsplan. Stämmer det som verksamhetens likabehandlingsplan lovar in med det 

arbete som egentligen sker i skolan? Ser man till att använda sig av den viktiga resursen som 

eleverna och deras föräldrar är? Anser föräldrar och elever att deras kunskaper kring arbetet är 

tillräckligt? 

 

Resultatet av studien visade att elever och föräldrar i den klass som varit utgångspunkt för 

fallstudien anser sig ha goda kunskaper kring likabehandlingsplanen, men de har inte varit 

aktivt delaktiga i arbetet. 
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1. Inledning  
 

Att begreppet elevinflytande ska genomsyra hela skolverksamheten är idag lika självklart som 

att matematik och svenska står på schemat. 

I skolan lär vi oss inte bara de teoretiska bitarna, här skapas också våra värderingar och man 

sätts på prov lika mycket i sin sociala och samarbetsförmåga som i den kunskapsmässiga.  

Skolan ska vara barnens och elevernas arena, en arena som inte längre ska vara byggd på hur 

vuxna anser att barn ska lära sig, vad de ska lära sig och varför. 

 I skolvärden strävar man idag efter att öppna upp dörrarna mellan vuxenvärden och 

barnens/elevernas värld för att redan i tidig ålder ge barnen/eleverna chansen att utvecklas till 

demokratiska medborgare med förståelsen av alla människors lika värde, rättigheter och 

skyldigheter.  

 

Idag är skolan en del av rättsamhället vilket enligt Lars H Gustafsson (2009) innebär att den 

ska respektera samma höga krav på rättssäkerhet som vilken domstol som helst. I Skollagen 

(Kap 14 a) och diskrimineringslagen står skrivet att alla barn och ungdomar oberoende av 

bakgrund har rätt till en skola som garanterar en likvärdig utbildning med hög kvalitet i en 

trygg miljö, och det är de vuxnas gemensamma ansvar att se till att arbetet mot 

diskriminerings och kränkande behandling går rätt till i skolan. 

 

Men även efter att lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av 

barn och elever infördes 2006 visar rapporter från Skolverket att det fortfarande finns brister i 

skolans arbete mot kränkande behandling och trakasserier; de flesta eleverna varken känner 

till lagens krav eller är delaktiga i utformandet av likabehandlingsplanen trots att både 

skollagen och diskrimineringslagen poängterar vikten av elevernas delaktighet i arbetet.   

När jag läste dessa studier vaknade mitt intresse för vilka personer som, när det väl kommer 

till kritan, egentligen ligger bakom arbetet med likabehandlingsplanerna.  

 

Då idén till arbetet kom efter att ha tagit del av dessa studier kommer de återkomma som en 

reflektion genom hela arbetet. Jag har också i texten valt att referera mycket till skollagen 

(1985:1100), diskrimineringslagen samt läroplanerna. Jag kommer även referera mycket till 

Skolverkets- och Elev- och barnombudsmannens hemsida.  

 

I följande delar av arbetet följer dels ett försök till att definiera begrepp som återkommer i 

texten, syfte och frågeställning, bakgrund sam tidigare studier i ämnet, metodbeskrivning 

resultat och avslutande diskussion.  
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1.1 Begreppsdefinitioner 

 
I texten återkommer vissa begrepp och nedan följer ett försök till att precisera dessa; 

diskriminering, trakasserier, annan kränkande behandling samt huvudman. 

 

 

1.1.1. Diskriminering  

 

Direkt diskriminering 

Diskrimineringslagen, paragraf 4.1: 
 

att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon 

annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en 

jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning eller ålder 

 

Exempel på direkt diskriminering kan till exempel vara att elever med funktionshinder inte får 

gå ut på rasterna som de övriga eleverna eller att par av samma kön inte får gå tillsammans på 

skolbalen. 

 

Indirekt diskriminering 

Diskrimineringslagen, paragraf 4.2: 

  

att någon missgynnas genom tillämpning av en 

bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som 

framstår som neutralt men som kan komma att särskilt 

missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande 

identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion 

eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss 

sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, 

kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de 

medel som används är lämpliga och nödvändiga för att 

uppnå syftet 

 

Ett exempel på indirekt diskriminering är att alla huvudbonader är förbjudna på skolans 

område eller att bara elever som är över 180 cm får spela i skolans basketlag. 

 

 

1.1.2. Trakasserier 

Diskrimineringslagen, paragraf 4.3: 

 

ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder 
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Exempel på trakasserier är nedsättande kommentarer, nedsvärtning, förlöjligande, 

förnedrande uppförande, osynliggörande eller utfrysning på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.  

 

 

1.1.3. Annan kränkande behandling  

Barn- och elevombudsmannen beskriver Annan kränkande behandling som samma sorts 

uppträdande som utgör trakasserier, men med den skillnaden att kopplingen till 

diskrimineringsgrunderna saknas. Under denna benämning går även fenomenet som man 

tidigare kallade ”mobbning”. 

 

 

1.1.4. Huvudman 

Ex. På en kommunal skola är huvudmannen kommunen och för fristående skolor är styrelsen 

huvudman.   
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2. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien var att se om det som står i verksamhetens likabehandlingsplan angående 

elev- och föräldradelaktighet i framtagandet av planen stämmer in med det arbete som 

egentligen sker i skolan. 

 

Frågeställningarna jag arbetat utifrån är:  

 

Hur lyder bestämmelserna kring hur likabehandlingsplanen ska tas fram, följas upp och 

utvärderas? 

 

Vad säger verksamheternas likabehandlingsplaner om hur planen tas fram, följs upp och 

utvärderas? 

 

Håller verksamhetens likabehandlingsplaner det de lovar gällande de personer som ska vara 

inblandade i planens utformning?  

 

Involveras barn/elever och föräldrar i arbetet? 
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3. Bakgrund och tidigare studier 

 
Under denna rubrik presenteras hur elevdemokratin och elevinflytandet utvecklades i svenska 

skolan samt de juridiska rättigheter som växt fram för barn och elever.  Här presenteras även 

likabehandlingsplanen samt tidigare studiers resultat om elev- och föräldradelaktighet i 

arbetet med likabehandlingsplanen.      

 

 

3.1 Elevdemokratins och elevinflytandets framväxt 

 
Man säger att medborgarfostran alltid varit en stor del av den allmänna skolans uppgift, en 

fostran som präglas av de tankeströmningar som för tiden är aktuella i samhället (Skolverket, 

2010b). Uppgiften var ursprungligen att bevara det bestående samhället (Hartman, 2006), men 

efter 1946 såg den dåvarande skolkommissionen sin huvuduppgift att anpassa den då 

gammelmodiga skolan till det moderna demokratiska samhället (Skolverket, 2010b). För att få 

den demokratiska andan att slå igenom började man tänka längre ner i åldrarna, ner på 

skolnivå (a.a.). Då demokratin ger alla människor viss politisk makt ansåg man det 

nödvändigt att ge barnen en fostran som leder till ett ansvarsfullt och omdömesgillt handlande 

(a.a.).  

 
Den svenska skolan har idag ett medborgarföreberedande uppdrag som i kort handlar om att 

fostra elever till självständiga och kunskapstörstande medborgare som kan göra egna 

ställningstaganden i samhällsfrågor och som behärskar demokratiska arbetsformer 

(Skolverket, 2010b). Lärarens uppgift är i det fallet väldigt stort då dennes arbete inte bara 

bidrar till att förmedla samhällets kultur utan också till att forma samhället genom de unga 

människor som på olika sätt präglas av den undervisning läraren ger (Imsen, 1999).  

Utbildningen ska utformas i överrensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar 

och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor 

(Skollagen 1985:1100).  

 

En viktig punkt för att kunna nå målet med den demokratiska skolan är ett ständigt barn och 

elevperspektiv genom ett starkt elevinflytande i alla frågor som rör verksamheten. Hörnqvist 

& Zackari (1998) skriver att elevinflytande är ett mångsidigt begrepp som handlar om arbetet 

i skolan, skolans arbetsmiljö, delaktighet och ansvar. Författarna (a.a) menar att 

elevinflytande på allvar är en fråga om ett genuint engagemang och ansvar. 

Alla som arbetar i skolan ska utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin 

inlärning och sitt arbete i skolan och se till att alla elever oberoende av social bakgrund och 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder får ett verkligt inflytande på såväl arbetssätt, arbetsformer, innehåll i 

undervisningen och övriga inslag i skolans verksamhet (Lpf 94; Skollagen). I skollagen 

(1985:1100) kap 14 a belyses vikten av att barnen ständigt blir presenterade för den makt och 

inflytande de har i skolan och att alla som arbetar i verksamheten tar ansvar för att ständigt 

informera om vad som sker i skolan och låter eleverna/barnen ta del av det: 
 

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska 

fortlöpandestimuleras att ta aktiv del i arbetet med att 

vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som 

rör dem. Informationen och formerna för barnens och elevernas 

inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna 
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ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska 

behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. 

Elevernas och deras sammanslutningars arbete med 

inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas. I 6 

kap. 17 och 18 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160) finns 

bestämmelser om elevskyddsombud. 

 

I paragraf 10 (a.a) framkommer än en gång hur man i hela skolverksamheten oavsett ålder på 

barn och elever ska ha full respekt för de intressen och åsikter de uttrycker gällande dem 

själva och deras skolsituation:  

 
I alla utbildning och all annan verksamhet enligt denna lag som rör 

barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje 

människa under 18 år. 

 

Barnets inställning ska så långt det är möjligt kartläggas. Barn ska ha 

möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom 

eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till 

barnets ålder och mognad.  

 

Detta tolkar jag som att barnen redan från tidig ålder ska ha inflytande på skolverksamheten, 

ett inflytande som ska öka ju äldre de blir. Mycket av det som står i skollagen och i läroplanen 

styrker tankesättet att skolan är barnens och elevernas verksamhet och som därför ska präglas 

av deras åsikter om hur utbildning och skolmiljö ska se ut. Att barn redan tidigt klarar av att ta 

ansvar stöds av Hwang & Nilsson (2007) som menar att den kognitiva utvecklingen under de 

tidiga skolåren gör att barnen blir mindre egocentriska och mer flexibla i sitt tänkande kring 

människor och ting i omvärlden. Goleman (1997) i Löwenborg & Gislason (2006) menar att 

förutom att barnet tidigt i skolan börjar utveckla sin sociala-, fysiska- och kognitiva 

kompetens så utvecklar de även ständigt sin känslomässiga kompetens, vilket gör dem 

tillförlitliga till att ta ansvar i skolans alla områden.   

Trots att elevinflytande är lagstadgat visar en studie från Skolverket (2001) att både föräldrar 

och lärare är tveksamma till om eleverna klarar ansvaret med elevinflytande. I denna studie 

(a.a) granskades skolan och demokratin och undersökningen visade att drygt hälften av 

lärarna (55%) inte anser att eleverna klarar det ansvar som krävs för ett ökat inflytande i 

skolan. 35 % av de tillfrågade föräldrarna delade uppfattning med lärarna (a.a).      
 

 

3.2 Barn- och elevskyddslagen 

 
Länge var barn något utanför det rättsliga systemet och till en början fanns endast lagar 

avsedda att skydda vuxna mot diskriminering inom arbetslivet och andra samhällsområden. 

De som idag skyddas av Barn- och elevskyddslagen (2008:567) var då hänvisade till allmänna 

skadestånds- och processrättsliga principer (Skolverket, 2010-09-23). Organisationer och 

myndigheter uppmärksammade att kränkningar i skolan var ett större problem än vad man 

kanske tidigare trott (Barn- och elevombudsmannen, 2010-09-24) och år 2003 beslöt 

regeringen att tillsätta en utredning som skulle utarbeta ett förslag till en ny lag med uppgift 

att motverka diskriminering i skolan (a.a.).  

 

I propositionen 2005/06:38 föreslogs att en ny lag skulle bildas för att stödja arbetet med att 

stoppa kränkande behandling och diskriminering, av alla dess slag, inom skolan och ett 
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förslag om att varje skola ska upprätta en likabehandlingsplan läggs fram. Propositionen 

mynnade ut i Barn- och elevskyddslagen och sattes i kraft i april 2006. 

 
Idag är det nolltolerans mot all typ av kränkningar i skolan och från och med januari 2009 

upphör barn- och elevskyddslagen som enskild lag då bestämmelserna kring diskriminering 

regleras i den nya diskrimineringslagen, och bestämmelserna för annan kränkande behandling 

registreras i kap 14 a i Skollagen (1985:1100). Genom dessa lagar arbetar man inte endast 

med nationella värderingar utan också med de löften Sverige har till kraven i 

barnkonventionen (Barn- och elevombudsmannen, 2009). 

 

Det är Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 

(DO), Handikappombudsmannen (HO), Ombudsmannen mot diskriminering p.g.a. sexuell 

läggning (HomO) och Skolverket genom Barn- och elevombudet som tillsammans har tillsyn 

över barn- och elevskyddslagen. 

Syftet med lagen är att främja varje barns och elevs lika rättigheter samt förebygga 

diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. I arbetet utgår man från de sju 

diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen; kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och 

funktionshinder. 

 

Det är tack vare barn- och elevskyddslagen som barn, elever och vuxna har samma rättigheter 

i avseendet likabehandling, och det är tack vare lagen som huvudmännen på verksamheterna 

fått ett större ansvar för att det aktiva arbetet mot kränkningar och diskriminering sker på 

skolorna. Barn och elevskyddslagens införande har gjort att barn och elever numera har sina 

rättigheter, och skyldigheter, nedskrivna svart på vitt och vet sin rätt att anmäla om de anses 

behandlas fel i verksamheten, och det är upp till de vuxna på skolan att se till att arbetet sköts 

rätt (Barn och elevombudet, 2009; Skolinspektionen, 2009).  

 

 
3.3 Likabehandlingsplanen 

 

Efter att Barn- och elevskyddslagen införts ligger enligt Nordenmark & Rosén (2008) numera 

stort fokus på det målinriktade arbetet, bland annat likabehandlingsplanen. I 

likabehandlingsplanen ska det stå beskrivet hur rektor, lärare, elever och föräldrar tillsammans 

ska hjälpas åt för att motverka diskriminering eller annan kränkande behandling i 

verksamheten: vad specifikt gör man för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder? Hur börjar och avslutar de arbetet för 

likabehandling på skolan?  

 

Likabehandlingsplanen ska göras om varje år för att ständigt utgå från hur situationen på 

skolan ser ut för tillfället. För att kunna komma åt den informationen skriver Barn- och 

elevombudet på hemsidan (2009) att det krävs en kartläggning på skolan där man tar reda på 

hur situationen ser ut just nu.  I kartläggningen ska alla berörda få lämna sitt avtryck; 

skolledning, personalen på skolan, barn och elever samt föräldrar (a.a). Men, menar 

ombudsmännen (a.a.), det är av stor vikt att arbetet inte bara handlar om utformningen och 

utvärdering av planen, utan skolans förebyggande arbete bör vara långsiktigt och integreras 

som en naturlig del i skolans vardagliga arbete (Riktlinjer för likabehandlingsplanernas 

utformning, 2006).  
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3.3.1. Huvudmannens ansvar  

 

Både i diskrimineringslagen och i skollagen (1985:1100) anges att det största ansvaret för 

åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för trakasserier och annan 

kränkande behandling ligger hos den som äger verksamheten; huvudmannen. 
 

Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en 

översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och 

förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska 

innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att 

påbörjas eller genomföras under det kommande året. En 

redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska 

tas in i efterföljande års plan.  
 

Denne ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett aktivt 

målinriktat arbete i syfte att motverka kränkande behandling av barn och elever (Lag 

2008:571). Det ligger också i huvudmannens ansvar att utreda och vidta åtgärder om det 

kommer till kännedom att ett barn eller en elev anser sig blivit utsatt för trakasserier eller 

någon form av kränkande behandling. All denna information ska huvudmannen se till finns 

med i skolans likabehandlingsplan. 

 

I skollagen (1985:1100) framkommer det att huvudmannen har det formella ansvaret för att de 

bestämmelser som diskrimineringslagen och skollagen reglerar följs och aktivt efterlevs i 

skolan.  
 

Huvudmannen är enligt skollagen (Lag 2008:571) skyldig att se till att varje verksamhet: 

 

 Målmedvetet arbetar mot kränkande behandling av barn och elever. 

 Gör allt de kan för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för 

.kränkande behandling. 

 Varje år gör en plan mot kränkande behandling.  

 Lever upp till den så kallade handlingsplikten som innebär att så fort skolan får 

kännedom om att ett barn eller en elev känner sig utsatt måste agera och ta reda på vad 

som hänt. De måste också göra allt i sin akt för att förhindra att det ska inträffa igen. 

 

Huvudmannens ansvar enligt diskrimineringslagen är att se till att varje verksamhet 

 

 Målmedvetet arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder 

eller sexuell läggning. Skolan ska göra allt för att motverka diskriminering och alla 

annan form av kränkande behandling. 

 

 Förebygga och förhindra att något barn eller elev utsätts för trakasserier som har 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 
 

 Varje år upprätta en likabehandlingsplan som innehåller en översikt över det som 

behövs göras för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever, både i 

förebyggande och förhindrande syfte. 

 

Om någon anser att skolan inte skött arbetet med likabehandling och noll tolerans mot 

kränkande behandling och diskriminering som de ska är det huvudmannen som få stå till svars 
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för detta. Huvudmannen har ansvaret att se till att skollagens (1985:1100) och 

diskrimineringslagens bestämmelser efterlevs i sin verksamhet (eller verksamheter).   

 

 

3.3.2 Elev- och föräldradelaktighet  

 

Nordenmark och Rosén (2008) ställer frågan vart gränsen går mellan lek och trakasserier och 

vem som får lov att definiera vart gränsen går? Kan vuxna verkligen klara att uppfylla barns 

perspektiv utan att stödjas av barnen? I Skolverkets studie (2001) poängteras hur viktigt det är 

för god hälsa och välbefinnande att man själv får vara med och påverka sin egen tillvaro. 

Löwenborg & Gislason (2006) anser att samtalen och dialogen mellan de vuxna och barn är 

av stor vikt för att komma överens om vilka normer som ska gälla på skolan. Detta påpekar 

även Andersson (2002) som menar att då barn och vuxna har olika perspektiv på 

verksamheten i skolan är det nödvändigt att även elevernas förväntningar, synpunkter och 

tankar tas tillvara vilket även Ribgy (1996) belyser. Han (a.a) menar att det finns 

vetenskapliga bevis för att vissa åtgärder minskar risken för diskriminering och kränkande 

behandling i skolan, och menar att ett känt exempel är att om skolan utgår från en helhetssyn 

på problemen som finns reduceras uppkomsten avsevärt.  

 

Gustavsson (2009) anser också att ett framgångsrikt elevhälsoarbete kräver att man i skolan 

utgår från en realistisk och nyanserad bild av hur barn och ungdomar mår för tillfället och hur 

de har det i sina liv och att det därför är av stor vikt att involvera eleverna i arbetet. Han (a.a.) 

lyfter också fram vikten av att föräldrarna är med i arbetet för att få en sådan nyanserad bild 

av läget som möjligt. Detta stöds av Andersson (2003) och Drugli (2003) som båda anser att 

föräldrar många gånger är en bortglömd resurs och att samarbetet mellan skolan, elever och 

föräldrar är av stor vikt för att få en heltäckande bild av vad eleverna på skolan är i behov av 

då alla kan bidra med olika infallsvinklar; elevens syn, förälderns syn på barnet i hemmiljö 

samt lärarens syn på barnet som elev. Skolverkets studie om attityder till skolan (2001) visar 

att både föräldrar och elever vill vara med och bestämma kring barnets skolsituation, men att 

det inom alla områden inte alltid är fallet. Olweus (1999) påpekar att även då ett samarbete 

mellan hem och skola är viktig i mobbningssammanhang måste man i verksamheten vara 

tydlig med att det är skolan som har huvudansvaret för att ta initiativ till och samordna arbetet 

med att motverka mobbning i skolan. Larsson (2003) menar att vid en sådan viktig och 

väsentlig fråga som skolelevers trygghet och säkerhet måste ansvarsfördelningen också i 

detalj beskrivas och motiveras så att inga oklarheter kommer i vägen för arbetet.     

 

Enligt Barn- och elevombudets hemsida (2009) ska eleverna, liksom hela skolans stab, vara 

med när likabehandlingsplanen upprättas, följs upp och ses över. Här (a.a.) står också att 

utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska anpassas efter deras 

ålder och mognad. Här (a.a.) framgår, enligt mig, väldigt tydligt att barnens ålder inte ska ha 

någon stoppande roll för deras medverkan i arbetet; verksamheten ska anpassa arbetet så att 

barnen kan vara med oavsett ålder. Goleman (1997) i Löwenborg & Gislason (2006) skriver 

om barnens känslomässiga kompetens; 

 
Barnet känner, känner igen och erkänner sina egna känslor, är i 

stånd att motivera sig själv till att handla och vara aktiv, känner 

igen känslor hos andra, även sådana känslor som hon/han inte 

själv har- dvs. kan visa inlevelse medkänsla och respekt för 

andra- samt förmår etablera utvecklande relationer till andra 

människor (s.179) 
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Trots detta visar rapporter från Skolverket brister i elevernas deltagande i arbetet med 

likabehandlingsplanerna. I rapporten Diskriminerad, trakasserad, kränkt- Barns, elevers och 

studenters uppfattningar om diskriminering och trakasserier (2009a) gjordes en undersökning 

i syfte att se hur barn, elever och studerande uppfattar och upplever situationer där 

diskriminering och trakasserier förekommer. Undersökningen gjordes på grund av införandet 

av barn- och elevskyddslagen. När studien (a.a) gjordes (2009) hade majoriteten av de 

intervjuade i åk fem goda kunskaper om värdegrundsfrågor men de flesta hade inte hört talas 

om barn – och elevskyddslagen, och kände inte heller till om det fanns någon 

likabehandlingsplan på skolan. Många av eleverna från intervjun (a.a.) blandade ihop lagen 

med skolans ordnings- och trivselregler. Endast eleverna som satt med i elevråd eller var 

kamratstödjare hade en liten aning om lagen och likabehandlingsplanen (a.a.). 

 

 I en samtida studie från Skolinspektionen (2009b) svarade endast hälften av skolorna i 

undersökningen att elever och föräldrar varit med i arbetet med planen, vilket kan verka 

oroväckande med tanke på att båda grupperna ska ha stor delaktighet i arbetet. I 

undersökningen framkom att vanliga brister i skolornas hantering av likabehandlingsplanerna 

är; 

 

 Att eleverna inte har varit delaktiga i framtagandet av planen. 

 Skolan har inte en egen plan utan det finns en plan som är gemensam för t.ex. alla 

skolor i ett rektorsområde. 

 Ingen kartläggning av skolans behov har genomförts som underlag för de åtgärder 

planen innehåller. (s.27) 

 

Skolinspektionens studie från 2010 (2010b) visar att det finns exempel på skolor med väl 

fungerande arbete kring värdegrundsfrågor och likabehandlingsplaner men att antalet skolor 

där arbetet brister fortfarande är väldigt stor. Vidare visade även denna studie (a.a) att elever 

och föräldrar inte har fått kännedom om lagens krav eller skolans krav på 

likabehandlingsplan. Studien (a.a.) visade att det även råder stora brister i personalens 

kunskaper om barn- och elevskyddslagen och likabehandlingsplanen. I studien (a.a.) skriver 

de ”När vi frågar om lagstiftningen på området svarare lärare vid en skola lite förvånat att 

de använder den svenska lagen” (s.19). Granskningen (a.a.) visade att okunskaperna kring 

lagen inte stannade på lärarnivå utan det förekom också att centralt placerade tjänstemän och 

rektorer inte känner till kapitlet 14 a i skollagen utan relaterade till Svea rikes lag när de 

frågade om ansvaret för arbetet mot kränkande behandling. I Nordenmark & Rosén (2008) får 

man ta del av en intervju med en förskollärare där det också framkommer brister i personalens  

arbetet med planerna. Förskolläraren (a.a.) berättar att skolan, offentligt, gemensamt hade 

arbetat fram en likabehandlingsplan, men i verkligheten upplevde hon inte att pedagogerna 

var delaktig i själva processen att arbeta fram planen och föräldrar och barn var inte delaktiga 

alls. 

 

Gemensamt för Skolverkets rapporter (2009ab; 2010a) som jag tagit del av är att de alla 

visade att skolorna som hade likabehandlingsplaner ofta var utarbetad av någon ensam 

anställd på skolan (från ledningen, speciellt intresserad pedagog eller liknande) och att de i 

många fall var ”kopieringsprodukter” av gamla skrifter och förordningar på skolan eller 

grannverksamheter där man gjort några få justeringar för att passa överens med den nya lagen. 

Att skolan enligt förordningen (2006:1083) ska se till att involvera eleverna i framtagandet, 

uppföljningen och utvärderingen av planerna var okänt för de flesta eleverna i 

undersökningarna (a.a.). Christine Gilljam på HomO berättar i en intervju i Lika värde, lika 
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villkor? (Nordenmark & Rosén, 2008) att flera av de planer som hon sett endast vänder sig till 

vuxna och att ”eleverna skulle inte begripa ett ord” (s 103).  

 

Med detta som bakgrund utformades min studie. Här efter följer metodbeskrivning, resultat 

och avslutande diskussion. 
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4. Metod 

 
I metoddelen får man ta del av mitt tillvägagångssätt för studiens genomförande. Syftet med 

arbetet var att få en överblick över vilka på skolan som är insatta i arbetet med 

likabehandlingsplanen, med fokus på elevernas och föräldrarnas delaktighet och kunskaper. 

För att få en inblick över detta valde jag att genom enkätundersökningar och intervjuer göra 

en fallstudie i en femteklass. 

 

 

4.1. Fallstudie 

 

Jag valde att fördjupa mig på vilka som är delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen på 

en skola. Syftet med att se över en skolas arbete var att få fram ett konkret exempel på hur 

arbetet kan se ut.  
Ejvegård (2003) och Hwang & Nilsson (2007) skriver att ett syfte med intensiva fallstudier är 

att man får ta en liten del av ett stort förlopp, och med hjälp av fallet beskriva verkligheten 

och säga att fallet i fråga får representera verkligheten. Han (a.a.) menar att vinsten med en 

fallstudie är att man inte behöver ge sig in i den stora beskrivningen (ex. ta upp resultat från 

alla femteklassare i alla skolor) utan kan ändå ge läsaren en uppfattning om hur någonting ser 

ut eller hur en verksamhet fungerar. Hwang & Nilsson (2007) menar att möjligheten att 

använda olika metoder, som intervjuer, observationer och samtal, är en fördel i fallstudien. 

Eriksson & Wiedersheim – Paul (2006) menar att ett positivt särdrag hos fallstudien är att den 

har en god förmåga att kommunicera med verkligheten. 

 

 

4.2. Enkät och intervjumetodik 

 

 Intervjuer är normalt sett ett samtal, ansikte mot ansikte, mellan två eller fler personer 

(Hwang & Nilsson, 2007), men då det var lite knepigt att få tid till möte med rektorn valde jag 

att göra denna intervju över mail (Bilaga 7). Intervjun med klassläraren och skolsystern 

gjordes på plats efter lektionstid.  

 

Intervjuer kan vara strukturerade med fasta frågor och svarsalternativ, eller mer öppen utan 

styrda svarsalternativ (Hwang & Nilsson, 2007). Jag valde att göra intervjuerna mer öppen 

genom att ställa frågor som de själva fritt fick utforma svaren på (Bilaga 2 & 3). För att 

undvika att omedvetet styra svaren hos de intervjuade var jag noga med att tänka igenom vad 

studien hade för syfte och vilka frågor det var jag skulle ha svar på, vilket är ett måste enligt 

Ejvegård (2003) för att resultatet i så stor mån som möjligt ska spegla verkligheten. Detta 

mynnade ut till endast ett fåtal frågor i intervjuerna (Bilaga 5 & 6), då jag ville hålla intervjun 

fokuserad på ämnet. Jag samlade informationen från intervjuerna med skolsystern och 

klassläraren genom direkta anteckningar.  

I intervjuerna undvek jag att ställa frågor som bara kan ge ja- eller nejsvar, frågor som 

egentligen är påståenden, ledande frågor och frågor med outtalade förutsättningar vilka enligt 

Eriksson & Wieldershielm- Paul (2006) är viktigt att undvika när man konstruerar 

intervjufrågorna. Jag hade även för avsikt att ställa frågor som jag inte själv kunde finna svar 

på i skolans offentliga dokument.  

 

Hwang & Nilsson (2007) påpekar att en av fördelarna med enkätundersökningen är just att 

man kan nå många personer som svarar på samma frågor, vilket gör det lättare att jämföra 

svaren. En annan fördel som enkäter har ( Eriksson & Wiedershielm - Paul, 2006) är att de 
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kan studeras i efterhand och att man slipper ”intervjuareffekten” (a.a.) där personer som blir 

intervjuad blir påverkad av själva situationen, exempelvis blir nervös eller känner annan form 

av stress. För att få så många röster som möjligt hörda i undersökningen valde jag att göra 

enkätundersökning med eleverna i klassen samt med föräldrarna. Enkätundersökningarna 

baserades på två påståenden som eleverna och föräldrarna fick ta ställning till hur väl de ansåg 

det stämma. I enkätundersökningarna, liksom vid intervjuerna, valde jag att fokusera 

påståendena efter det som var viktigt för studien vilken mynnade ut i 2 påståenden både i 

elev- och föräldraenkäten.  

 

 

4.3. Urval och avgränsningar 

 
Undersökningsgruppen bestod av 15 elever i årskurs fem, 24 föräldrar, en rektor samt en av 

de två klasslärarna. Valet av skola är baserat på bekvämlighet då den ligger i närheten av min 

botad. På så vis kunde jag ta mig till skolan snabbt om det var någonting jag funderade på 

eller om det snabbt dök upp ett tillfälle för intervju. Anledningen till att jag valde att göra 

studien i en klass fem är att jag genom de tidigare studier uppfattat att elever ska få vara mer 

aktivt delaktig i utformandet av planen ju äldre de blir, vilket gjorde att jag ville se hur 

mycket ansvar eleverna i denna årskurs tilldelats. Anledningen till att jag valde att söka 

kontakt med sjuksyster, klasslärare samt rektor är att alla dessa har olika ansvarsområden i 

skolan men alla ska således ha en avgörande del i skolans arbete med likabehandlingsplanen. 

 

För anonymitetens skull har jag valt att inte benämna skolan vid namn. Inga namn eller kön 

på eleverna benämns i undersökningen då jag inte anser det vara av betydelse för studien. 

Inga namn på rektor, sjuksyster eller klasslärare kommer att nämnas.  

 

 

4.4. Bortfall 

 
Till en början delade jag ut missiv (Bilaga 1) till tre grundskolor i syfte att då kunna jämföra 

resultaten från de tre skolorna med varandra. Av de tre tillfrågade skolorna var slutligen en 

med i studien.   

Av de 24 elever i klassen som erbjöds att delta i undersökningen deltog 15 stycken, ett bortfall 

på 62 %.  

 

 
4.4.1. Anledning till bortfall 

 
Anledningen till bortfall av skolorna var dels att en av skolorna inte hörde av sig igen efter 

utskicket av missiv, vilket jag tolkade som ointresse att delta.  

På den andra skolan deltog eleverna och några föräldrar i undersökningen men då jag varken 

fick intervju med rektor, skolsyster eller klassläraren kunde jag inte använda mig av resultatet 

i studien och räknade då även denna skola som bortfall. 

 

Anledningen till bortfall hos eleverna som deltog i undersökningen var dels sjukdom och dels 

att alla inte var intresserade av att delta.  
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4.5 Genomförande 

 

Jag inledde undersökningen med att personligen gå ut och besöka skolan, presentera mig själv 

och dela ut missiv (Bilaga 1) där jag skrev syftet med undersökningen och en beskrivning om 

hur den skulle genomföras. Jag fick deras tillåtelse att göra undersökningen i deras 

femteklassare och skickade då med klassläraren breven till föräldrarna med syfte och 

undersökningsbeskrivning (Bilaga 2) samt den frivilliga föräldraenkäten (Bilaga 3). Då 

barnen ännu inte är myndig var föräldrarnas samtycke till barnens deltagande ett måste för att 

uppfylla principen samtyckeskravet inom svensk forskning (Hwang & Nilsson, 2007).  

Klasslärarna delade ut föräldrabreven och satte i veckobrevet upp ett datum (en vecka senare) 

när det påskrivna brevet skulle vara inlämnat. Alla föräldrar skrev på sitt godkännande. 

 

 
4.5.1. Insamling av material 

 
Innan undersökningen samlade jag genom att ta del av tidigare studier och forskning in 

material för att kunna formulera syfte och frågeställning. Jag inspirerades och använde mig 

mycket av de studier som Skolverket genomfört som behandlade elevers och föräldrars 

delaktighet i arbetet med likabehandlingsplanen (2001; 2009ab; 2010a) men även annan 

litteratur och skrifter som berör ämnet elevinflytande och föräldradelaktighet, diskriminering 

och trakasserier i skolan samt likabehandlingsplanen.   

För att kunna göra egna reflektionerna till de tidigare studier jag tog del av valde jag att göra 

intervjuer med vuxna på en skola samt enkätundersökningar med elever i en femteklass samt 

deras föräldrar. 

   

Enkätundersökningen 

 
Då jag hade för avsikt att samla in så många röster som möjligt från elever och föräldrar utan 

att ta någon tid från skolundervisningen valde jag att göra två enkätundersökningsformulär 

som föräldrar och elever fick svara på. På så vis fick jag in sammanlagt 39 röster bortsett från 

intervjuerna och rektorn svar på mina frågor. 

På avtalat datum besökte jag klassen. Jag presenterade mig för eleverna och berättade om 

undersökningen. Jag tog med mig en grupp om 5 elever till ett avskilt rum (3 omgångar) där 

de fick sätta sig på ett avskilt avstånd från varandra. Jag förklarade än en gång för eleverna 

vad enkäten innehöll, förklarade svarsalternativen och berättade att enkäten var helt anonym 

och att dom därför kunde vara helt ärliga i sina svar. Anonymiteten gör att 

konfidentialitetskravet (Hwang & Nilsson, 2007) uppfylls då alla uppgifter om personerna 

som ingår i undersökningen behandlas med största möjliga konfidentialitet och försiktighet.  

Även föräldraenkäten var helt anonym. 

 

Både eleverna och föräldrarna fick genom att uppskatta på en skala från 1-10 hur väl de ansåg 

att påståendena stämde för dem.  

 

Exempel.  

 

1. Jag har kunskaper om barn- och 1 =Stämmer bra 10=Stämmer inte bra 

elevskyddslagen och likabehandlings- 

planen.    1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 
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Jag har valt att presentera resultatet från enkäterna i diagram för att läsaren ska få en exakt 

uppfattning om de svar som gav i undersökningen. Materialet från undersökningarna 

bearbetades manuellt.   

 

Intervjuerna 

 

Jag ville höra personalen på skolan i frågorna och valde därför att konstruera frågor som 

klassläraren och skolsyster under en intervju med öppna svar fick svara på.  

 

Skolsystern svarade under intervjun på frågorna : 

 

1. Vilka är med och utformar likabehandlingsplanen? 

2. Vilken del har eleverna i arbetet? 

3. Vart på skolan finns planen tillgänglig? 

 

Skolsystern svarade underintervjun på frågorna: 

 

1. Vilka är med och utformar likabehandlingsplanen? 

2. Vilken del har eleverna i arbetet? 

3. Upplever du att eleverna har goda kunskaper om planen? 

 

Svaren på frågorna från intervjun redovisas i avsnitt 5.2.2. och 5.2.3. 

 

Inför intervjun med skolsystern hade jag förberett en intervjumall (Bilaga 6) med mina frågor. 

Skolsystern på skolan gjorde sin första termin i just denna verksamhet, och då intervjun 

skedde i början av september hade hon fortfarande inte riktigt hunnit sätta sig in i 

verksamhetens arbete med likabehandlingsplanen men svarade på mina frågor så gott hon 

kunde. Intervjun ägde rum under samma dag jag gick dit med missivet eftersom hon hade tid 

att prata då. Intervjun med klassläraren skedde samma eftermiddag som jag gjorde 

enkätundersökningen med eleverna. Intervjun gjordes i ett avskilt rum och jag hade även här 

med mig förberedda frågor inför samtalet (Bilaga 5). 

  

Under intervjuerna med skolsystern och klassläraren gjorde jag direkta anteckningar under 

samtalens gång. Efter intervjun gick jag igenom mina anteckningar med den intervjuade som 

fick ge sitt samtycke till hur jag tolkat dennes svar. I resultatet har jag valt att presentera 

svaren från intervjuerna i löpande text och har då varit noga med att inte vinkla svaren jag fått 

eller lägga in egna värderingar. 

 

Då jag inte fick en tid med rektorn på skolan för den planerade intervju valde jag i stället att 

skicka de frågor (se frågorna och svaren i resultatet) jag tänkt fråga henne om över e-mail. 

Frågorna till rektorn skickades samma eftermiddag som intervjun med klassläraren, och efter 

endast två dagar hade jag fått svar. Eftersom jag inte får svaren genom ett direkt samtal person 

till person har jag inte valt att benämnda kommunikationen mellan mig och rektorn som en 

intervju.mFrågorna jag skickade till rektorn och de svar jag fick tillbaka presenteras i 

resultatet. Både frågorna och svaren är autentiska vilket innebär att jag inte omarbetad varken 

frågor eller svar utan de är direkt hämtade från vår konversation över e-mail.  

 

 

 

 



 19 

4.6 Etiska aspekter  

 
I Hwang & Nilsson (2007) tog jag del av några av de etiska principer som gäller för bland 

annat svensk forskning, vilka jag sedan tog hänsyn till i studien.  
Genom det missiv jag delade ut inför studien och det brev som föräldrarna fick hem tog jag 

hänsyn till informationskravet. I breven förklarade jag vad studien innefattade och vad syftet 

var. Genom att personligen gå ut med missivet till skolan och fick då godkänt för studien tog 

jag även hänsyn till samtyckeskravet. Även genom föräldrabrevet togs hänsyn till 

samtyckeskravet då jag inte påbörjade studien innan föräldrarna gett sitt samtycke till barnets 

och sitt eget deltagande i studien. Förutom föräldrarnas påskrift i föräldrabrevet finns inga 

namn nämnda i mitt ihopsamlade material, dessa brev förvaras utom obehörigas räckhåll. I 

resultatet kommer inget namn på skolan, klasslärare, rektor eller skolsyster nämnas. Inte 

heller vilken kommun skolan tillhör nämns. Detta med hänsyn till konfidentialitetskravet. De 

uppgifter som samlats in kommer enligt nyttjandekravet endast användas för detta ändamål.      

 

 

5. Resultat 

 

 
5.1. Skolans tillgängliga likabehandlingsplan 

 

I inledningen av den likabehandlingsplan som finns tillgänglig i tiden för studien (2010-07-

13) på skolan (publiceringsdatum 2009-10-30) presenteras den nya likabehandlingsplanen 

samt vad skollagens (1985:1100) kap 14 a skriver om verksamhetens ansvar i arbetet mot 

kränkande behandling och diskriminering. De skriver att då dessa två lagar i grunden har 

samma syfte har skolan valt att för dem samman i likabehandlingsplanen i fråga.  

Vidare presenteras de sju diskrimineringsgrunderna och hur skollagen definierar begreppen 

kränkande behandling och mobbning. Varför de definierar diskrimineringslagen och 

skollagen som planer är oklart (borttaget). 

 

I planen står att skolans mål är att skapa en trygg, utvecklande och rolig skola för alla där 

ingen ska känna sig diskriminerad eller särbehandlad på grund av någon av 

diskrimineringsgrunderna. Det står även att skolan ska arbeta aktivt att motverka, förebygga 

och upptäcka alla former av kränkande behandling samt främja jämställdhet mellan könen.  

I planen finns skolans förebyggande arbete redovisat i 12 punkter samt åtgärder om elev 

utsätts för kränkning av annan elev eller lärare.  

 

I planen presenteras också rektorns ansvar enligt Lpo 94 och Lpf 94 där det står att ”rektorn 

har särskilt ansvar för att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans 

handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling såsom 

mobbning, annan kränkande behandling och rasistiska beteenden bland elever och anställda”.  

  

Här står även skrivet att alla som arbetar i skolan ska  

 

 Ha kännedom om handlingsplanen, uppmärksamma och aktivt reagera vid trakasserier 

och annan kränkande behandling. 

 Tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna 

gruppen. 

 Samarbeta med hemmen i frågor som omfattar kränkande behandling och mobbning. 
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 Att genast vid kännedom om ett kränkande beteende lämna över till rektor, 

specialpedagog eller skolsyster då den egna insatsen inte upplevs räcka till. 

 

I slutet av skolans likabehandlingsplan för 2009/2010 står att en av åtgärderna för att nå målen 

är att personalen, elever och föräldrar informeras om skolans likabehandlingsplan och dess 

innehåll. För detta ansvarar rektorn. 

 

Att hela skolans personal enligt Barn- och elevombudsmannens direktiv på hemsidan (2009) 

ska vara med i hela arbetet med likabehandlingsplanen nämns inte i skolans plan och av 

resultatet verkar så också vara fallet. 

I skolans plan står endast att personalen, liksom föräldrar och elever, ska informeras om 

planen, ingenting om att de ska vara delaktiga i själva arbetet. 

 

 

5.2. Intervjuer 

 

Kommunikationen med skolan fungerade väldigt bra, och mina frågor togs väl emot av elever, 

lärare, skolsystern och rektorn. I denna del redovisas intervjuerna med skolsystern och 

klassläraren samt den kommunikation som ägt rum med skolans rektor genom e-mail. 

 

 

5.2.1. Skolsystern 

 

På frågan om vilka som var med och utformade likabehandlingsplanen svarade hon att en 

speciellt intresserad och driven lärare på skolan som tillsammans med ledningen och 

elevhälsoteamet på skolan var den som hade ansvaret för planen.  

På frågan om elevernas del i arbetet med planen svarade hon att hennes uppfattning var att det 

mest var de tidigare nämnda som var inblandade i arbetet och trodde inte att eleverna hade nåt 

större ansvar i arbetet. 

När jag frågade om hon trodde att eleverna på skolan hade kunskaper om 

likabehandlingsplanen fick jag svaret nej; enligt hennes uppfattning kunde det finnas viss 

kunskap om värderingsfrågor och hur man ska bete sig men kring likabehandlingsplanen 

trodde hon det rådde en viss kunskapsbrist. 

 

 

5.2.2. Klassläraren 

 

Läraren kunde inte svara på vilka som var med i arbetet med planen, men visste att de för 

tillfället höll på att arbeta fram en ny plan för året och att det bland annat planerades att hålla 

ett möte om planen tillsammans med föräldrar, personal och ledning. På frågan om elevernas 

delaktighet i arbetet kunde läraren inte heller ge svar. Läraren berättade dock att de involverar 

värdegrundarbetet i skolan i form av temadagar samt att livskunskap finns med på schemat. 

Under livskunskapstimmarna tar man bland annat upp aktuella situationer som dykt upp på 

skolan eller runtom i världen eller delar in i pojk- och flickgrupper vid behov. Vart på skolan 

planen fanns tillgänglig svarade läraren att den troligen inte fanns uppsatt i byggnaden men att 

den fanns att ladda ner på hemsidan. Enligt läraren skulle även all personal på skolan ha en 

plan i sin lärarpärm.  

Förutom de svar läraren angav på mina frågor berättade även om sin positiva upplevelse av 

kommunikationen mellan eleverna och lärare på skolan. Läraren menade att dörren till 
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lärarrummet alltid står öppen för eleverna, som ofta kommer upp innan skolan börjar, under 

raster eller efter skolan för att prata eller om de har några funderingar. 

 

 

5.2.3. Rektorn 

 

Nedan redovisas de frågor jag först skickade till rektorn som hon sedan genom e-mail 

besvarade. Frågorna och svaren är autentiska och inte omarbetade på något sätt.  

 

När sker informationen om likabehandlingsplanen till föräldrar och barn?  
Föräldrarna får information på föräldramöten och på föräldrarådet. Barnen får information via 

elevrådet som tar upp likabehandlingsplanen i klasserna 

  

Vem bär ansvaret för att informationen når ut till hem och elever?  
Ansvaret ligger hos mig som rektor  

 

Vilka är med och utformar planen och hur går det till?  
Det är pedagogerna i verksamheten som tillsammans med rektor utarbetar 

likabehandlingsplanen. Vi tar hänsyn till elevernas och föräldrarnas synpunkter i frågan. 

  

Hur får barnen/eleverna vara med och påverka hur likabehandlingsplanen utformas?  

Som likabehandlingsplanen är utformad nu så vänder den sig till vuxna läsare men vi är på 

gång att utarbeta en elevversion och då ska eleverna vara med och utforma denna. 

  

Upplever du att eleverna/barnen i er skola har goda kunskaper i skolans 

likabehandlingsplan?  
Alla elever vet att den finns och hur vi jobbar med den. Vem man vänder sig till om man 

känner sig kränkt på ett eller annat sätt och hur vi går vidare tills det oönskade beteendet 

upphör.  

  

Vart finns planen tillgänglig? Upplever du att eleverna/barnen och föräldrarna känner 

till det?  

Planen ska finnas tillgänglig på alla avdelningar samt på hemsidan under rubriken elevhälsa. 

Den håller just nu på att revideras men tills den nya versionen kommer så gäller den gamla. 
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5.3. Enkätundersökningarna  

 

Nedan redovisas hur eleverna och föräldrarna på en tiogradig skala svarade på påståendena i 

enkätundersökningarna.  Resultatet visas i diagram för att tydliggöra hur exakt deltagarna i 

undersökningarna svarade på påståendena. 

 

 

5.3.1. Enkätundersökning elever 

 

Antal deltagare: 15 

 

De vuxna på skolan är bra att prata med: 

 

 

 

 

 

 

Liksom klassläraren upplever eleverna i klassen att skolans vuxna är bra att prata med. Som 

diagrammet visar svarade 13 av de 15 eleverna som deltog i undersökningen att de ansåg de 

vuxna på skolan var över medel bra (5-10) att prata med, och så många som 8 stycken tyckte 

att påståendet stämde väldigt bra (10). Två av eleverna som svarat ansåg att de vuxna låg 

under medel (1-4) och en av dessa angav den lägsta siffran (1) vilket naturligtvis inte ska 

glömmas bort.  

 

 

 

 

 

 

De vuxna på skolan är bra att prata med
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Jag har kunskaper om barn- och elevskyddslagen och likabehandlingsplanen: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anteckningar då enkätundersökningen genomfördes: 

 

En elev frågar kamraterna högt i lilla gruppen vad som menades med ”likabehandlingsplan”. 

En annan elev svarade då att ”det är den där om hur vi ska vara och så, du vet vilken det 

är…” (Detta nedskrivet direkt efter yttrandet). 

 

9 av eleverna ansåg att påståendet stämde över medel (5-10) bra in på dem, varav en av 

eleverna angav att påståendet stämde väldigt bra (10). 6 av eleverna ansåg sig ha under medel 

goda kunskaper (1-4) i frågan och tre av dem angav den lägsta siffran (1).  

Intressant också den lilla dialog som de två eleverna förde under tiden för undersökningen, 

vad berodde osäkerheten egentligen på hos den ena eleven och vad syftar egentligen svaret 

från den andre på?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har kunskaper om barn- och elevskyddslagen och likabehandlingsplanen
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5.3.2. Enkätundersökning föräldrar 

 

Antal deltagare: 24 

 

Jag anser att kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar fungerar bra på skolan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 av de 24 föräldrarna anser kommunikationen med pedagogerna på skolan fungera över 

medel bra (2-10), varav 10 av dessa menade att påståendet stämde väldigt bra (10). Detta är 

en siffra som i alla fall jag skulle bli stolt över som lärare i klassen. 

2 av de 24 föräldrarna anser dock kommunikationen fungera under medel bra (1-4), varav en 

av dessa angav att den lästa siffran (1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag anser att kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar på skolan fungerar bra
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Jag har kunskaper om skolans likabehandlingsplan: 

 

 

 

 

16 av de 24 föräldrarna angav en siffra över med (5-10) på frågan om deras kunskaper om 

skolans likabehandlingsplan, varav 4 stycken angav att påståendet stämmer väldigt bra (10). 8 

av föräldrarna som svarade på frågan angav en siffra under medel (1-4), varav 5 av dem ansåg 

att påståendet inte stämde bra in på dem (1). Jag anser att det är ett gott tecken att över hälften 

av föräldrarna anser sina kunskaper vara rätt bra. Anledningen till att av föräldrarna anser sina 

kunskaper vara under medel (1-4) bra och 5 av dem upplever att de inte alls har goda 

kunskaper (1) om planen kan diskuteras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har kunskaper om skolans likabehandlingplan
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6. Resultatdiskussion 

 
I tidigare avsnitt redovisades resultaten från intervjuerna med skolsystern, klassläraren och 

rektorn på skolan samt svaren jag fick på enkätundersökningarna jag genomförde. I detta 

avsnitt följer ett försök till att diskutera och analysera resultatet av undersökningen. 

 

En sak som jag anser att undersökningen visar är att det tyckts råda viss osäkerhet bland 

personalen om vilka som är med i arbetet med likabehandlingsplanen. Att klassläraren inte 

kunde svara på vilka som var med i arbetet med planen trots att rektorn uppgav att personalen 

var en del i arbetet ser jag också som ett tecken på att informationen kring vilka som ansvarar 

för vad kan vara något bristfällig. Inte heller skolsystern, som visserligen var relativt ny på 

skolan men som är en del i elevhälsan, var insatt i arbetet som för tillfället skedde kring 

planen och upplevde, i likhet med resultatet från Skolverkets studie (2010b), att det var en 

liten grupp, eller en speciellt intresserad pedagog som konstruerat likabehandlingsplanen.     

 

Att likabehandlingsplanen, i likhet med de planer Christine Gilljam i Nordenmark & Rosén 

(2008) sett, vänder sig främst mot de vuxna var något som både rektorn och sjuksystern 

konstaterade. Men deras upplevelser kring elevernas kunskaper om likabehandlingsplanen 

skiljer sig däremot något; Skolsystern upplevde att eleverna antagligen inte hade någon direkt 

koll på planen utan mer på värderingsfrågor medan rektorn menade att eleverna hade 

kunskaper om skolans plan. Det var kul att höra av rektorn att de var inne på att den nya 

likabehandlingsplanen skulle vara anpassad även till eleverna, dock var detta ingenting som 

klassläraren nämnde i intervjun.  

Svaren från enkäten i min lilla undersökning visar däremot i kontrast till Skolverkets 

undersökningar (2009ab; 2010a) och lite mot skolsysterns upplevelse att eleverna i denna 

studie trots allt anser sig ha rätt bra kunskaper om likabehandlingsplanen. Att så många som 9 

av de 15 eleverna i klassen tyckte att de hade över medel bra (5-10) koll på barn- och 

elevskyddslagen och likabehandlingsplanen, varav en av dem angav den högsta siffran (10) på 

påståendet anser jag vara ett gott tecken. Dock blev jag lite fundersam över den korta dialog 

kring begreppet ”likabehandlingsplan” som de två eleverna förde under enkätundersökningen. 

Detta fick mig att fundera över om eleverna även här blandar ihop planen med de ordnings- 

och trivselregler som finns på skolan eller med skolans antimobbningsplan, vilket var ett 

återkommande fenomen i Skolverkets studier (2009ab; 2010a). Kanske handlar det till och 

med om det som skolsystern anade att eleverna tänkte på de värderingsfrågor de pratat om? 

Om så är fallet måste jag ändå säga att skolan gjort ett bra jobb då de lyckats plantera 

kunskaperna från värderingsarbetet hos en sådan stor del av eleverna! En annan teori kring 

detta är att eleverna helt enkelt är informerade om planen men att vissa elever lagt 

informationen mer på minnet än andra.    

Med tanke på att klassläraren berättade vid sidan av intervjun att han upplever att 

kommunikationen mellan eleven och lärare på skolan är väldigt god och att dörren till 

lärarrummet alltid står öppen för eleverna samt att eleverna själva uttrycker i undersökningen 

sin tillit till att prata med de vuxna borde de i denna klass vara en ypperlig öppning för det 

viktiga samtalet och dialogen mellan vuxna och barn som Nordenmark & Rosén (2008) och 

Löwenborg & Gislason (2006) lyfter fram. Genom att utnyttja detta kan pedagoger och elever 

på skolan få denna helhetssyn på situationen på skolan som Barn- och elevombudsmannen 

(2009) vill och som Rigby (1996) och Gustavsson (2009) lyfter fram som en viktig del i 

arbetet med elevhälsan. Undersökningen visade även att majoriteten av föräldrarna ansåg att 

kommunikationen mellan skolan och hemmet fungerade bra, vilket enligt mig också borde 

vara en bra grogrund för att involvera föräldrarna än mer i detta arbete och få en ännu vidare 

syn på vad eleverna på skolan kan behöva.    
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Så många som 16 av de 24 föräldrarna angav en siffra över med (5-10) på frågan om deras 

kunskaper om skolans likabehandlingsplan, varav 4 stycken angav att påståendet stämmer 

väldigt bra (10). Jag tycker ändå att det är en ganska hög siffra som visar att informationen 

om planen ändå nått ut till de flesta av föräldrarna. Dock angav ju 8 av föräldrarna en siffra 

under medel (1-4), och 5 av dem ansåg att påståendet inte stämde bra in på dem (1). 

Anledningen till att dessa föräldrar anser sina kunskaper vara något sämre kan diskuteras. 

Informationen till föräldrarna om planen ska enligt rektorn ske via klassmöten och klassråd, 

men att alla föräldrar är med vid klassråden är inte säkert. Andersson (2003) skriver i sin 

undersökning att de ofta är det samma föräldrar som inte är med vid klassmöten och klassråd 

och i skolans verksamhet och jag själv har svårt att tro att eleverna på eget initiativ ger 

föräldrarna den informationen.  

 

De slutsatser man kan dra utifrån min undersökning och samt tidigare forskning är att det 

finns kunskaper om likabehandlingsplanerna på skolorna, både hos föräldrar, elever och 

lärare, men att delaktigheten i arbetet med att ta fram planen är något bristfällig.  Även om 

både elever och föräldrar anser sig ha kunskaper om planen på skolan klargjorde rektorn att de 

inte har varit delaktiga i utformandet och arbetet med planen, mer än att de tar hänsyn till 

deras synpunkter i frågan. Att föräldrar och elever ändå anser sig ha relativt goda kunskaper 

om planen och att de är positiva till kommunikation med de vuxna på skolan anser jag borde 

öppna för goda möjligheter till ett framtida samarbete gällande likabehandlingsplanen. 

Kanske borde man på skolorna se till att på något sätt låta elever, föräldrar och pedagoger på 

skolan ta aktivt ansvar för utformandet och på så vis få dem närmare likabehandlingsplanen 

och förstå dess viktiga innebörd och innehåll?  

 

 

7 Metoddiskussion 
 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som är viktiga i forskningssammanhang (Eriksson & 

Wiedershiem, 2006). Reliabiliteten, förklarar Eriksson & Eiedersheim – Paul (2006), är 

frågan om mätinstrumentet ger stabila och tillförlitliga resultat. Validiteten är begreppet för 

om det mätinstrument som används har god förmåga att mäta det som avses mätas (a.a.).  

 

Tyvärr kan studiens reliabilitet och validitet ifrågasättas. Syftet med studien var att genom 

fallstudien få en känsla för vilka personer på skolan jag besökt involverar i arbetet med att ta 

fram, följa upp och se över verksamhetens likabehandlingsplan.  

 Tack vare intervjuerna på skolan kunde jag göra den jämförelse mellan det som stod i skolans 

plan, vilka som deltog i arbetet kontra vad bestämmelserna i lagen säger och därmed anser jag 

syftet vara uppnått.  

 

Dock finner jag en del brister i min enkätundersökning. Dels hade jag kunnat ha ett större 

antal frågor i enkäterna och tänkt till en extra gång i utformandet av dem. Exempelvis stötte 

jag på ett problem med frågan ”jag har kunskaper om barn och- elevskyddslagen och 

likabehandlingsplanen” när jag arbetade med resultatet från elevundersökningen. Här insåg 

jag att jag inte riktigt kunde tyda vad eleverna hade svarat på.  Hade jag delat upp den frågan i 

två frågor hade jag fått ett tydligare svar på om vilka kunskaper de ansåg sig ha i dels lagen 

och dels om likabehandlingsplanen i stället för en sammanslagen fråga som ger ett luddigt 

svar i vilket de egentligen svarat på. Frågorna i undersökningen gav mig inga direkta svar från 

eleverna och föräldrarna om deras upplevelse om deras delaktighet i arbetet, utan endast hur 

väl de anser sina kunskaper om planen vara.  Om de hade fått svara på en direkt fråga om just 
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deras delaktighet i arbetet med likabehandlingsplanen hade jag på en annan nivå kunnat 

diskutera själva delaktigheten. I stället fick jag diskutera elevernas och föräldrarnas 

delaktighet utifrån va de vuxna på skolan berättade, inte utifrån de direkta svar jag fått från 

dem själva. Ett annat misstag jag gjorde var att låta deltagarna i enkätundersökningen svara 

genom en tiogradig skala. Detta gör det svårt att tyda vad de egentligen menar med den siffra 

de angett; en persons trea kan betyda något helt annat för en annan person. För att få en högre 

validitet hade man kunnat ge endast svarsalternative; ”ja”, ”nej” och ”varken ja eller nej”. 

 

Ett annat misstag jag gjorde under undersökningens gång var att för länge räkna med att en 

andra skola skulle vara med i studien, och därmed göra två fallstudier. Hade jag redan från 

början koncentrerat studien på en enda skola hade den, enligt min uppfattning, fått ett annat 

djup. 

 

Däremot tror jag att metoden att göra en fallstudie baserat på en blandning av intervjuer och 

enkätundersökningar kan ge goda resultat vid rätt hantering. Lägger man stort fokus på en 

skola för en liknande studie kan man få fram den lilla bit av verkligheten som fallstudien är så 

bra för.  

 

 

8. Förslag till vidare forskning 
 

Jag anser att det skulle vara intressant att göra en större studie där man tagit del av många 

skolors likabehandlingsplaner och hur arbetet kring dess utformade i verkligheten ser ut, 

kontra det som planen lovar. Är det ett vanligt fenomen att skolornas planer har som mål att 

personal, elever och föräldrar är med i det aktiva arbetet med likabehandlingsplanen, men att 

det i verkligheten endast är en liten grupp eller en person på skolan som är aktiv? 
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Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej! 
 

Jag heter Erika Strand och är förskollärarstudent vid Högskolan i Gävle. 

För tillfället är jag inne på min sista termin och i full färd att samla information till mitt 

examensarbete.  

 

Jag kommer att vara ute på 3 grundskolor (åk 5) i Stockholmsområdet för att göra lite intervjuer 

med pedagoger och elever för att se hur de tycker att skolans arbete med elevernas trygghet i 

verksamheten fungerar. Syftet är att ta reda på hur skolornas antimobbningssystem och 

likabehandlingsplaner är utformade, hur de uppföljs samt huruvida eleverna är med och 

konstruera dessa eller inte.  Jag vill även se hur kommunikationen mellan barn/elever och de 

vuxna på skolan fungera när det gäller kränkning, mobbning eller trakasserier. Känner sig 

barnen/eleverna trygga i att prata med de vuxna?  

 

Jag kommer också i varje klass  erbjuda eleverna att kryssa i en enkät med frågor som rör ämnet. 

Enkäten kommer att vara anonym (endast årskurs och kön anges), liksom skolorna jag besöker, 

vilket inte gör det möjligt att spåra upp vilken elev som svarat på enkäten.  

 

Inga fotografier, ljudinspelningar eller videoinspelningar kommer att användas under studien.  

 

Intervjuerna blir, liksom enkäten, anonyma; inga namn på de intervjuade kommer anges i arbetet 

och inte heller namnet på Er skola.  

 

Har Ni vidare frågor eller funderingar kan Ni kontakta mig på plu06esd@student.hig.se eller 

ansvarig handledare XXX eller tel. 026- 648934 . 

 

 

 

Tack! 
Erika Strand 

 

 

Högskolan i Gävle 

801 76 Gävle 

Telefon (växel): 026- 64 85 00 

Fax: 026- 86 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:plu06esd@student.hig.se
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Bilaga 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 

 

Enkätundersökning 

 

 
Bilaga 3 

 

Enkätundersökning 
Bilaga 3 

   1= Stämmer inte bra                     10= Stämmer bra 

 

Hej! 
 

Jag heter Erika Strand och är förskollärarstudent vid Högskolan i Gävle. 

För tillfället är jag inne på min sista termin och i full färd att samla information till mitt 

examensarbete.  

 

Jag kommer att vara ute på 3 grundskolor (åk 5) i Stockholmsområdet i syfte att göra en eller 

fler fallstudier. Jag kommer att göra intervjuer med pedagoger samt en enkätundersökning med 

elever för att se hur de tycker att skolans arbete med elevernas trygghet i verksamheten 

fungerar. Syftet är att se hur kommunikationen mellan barn/elever och de vuxna på skolan 

fungera när det gäller kränkning, mobbning eller trakasserier. Känner sig barnen/eleverna 

trygga i att prata med de vuxna? Jag vill även ta reda på hur skolornas antimobbningssystem 

och likabehandlingsplaner är utformade, hur de uppföljs samt huruvida eleverna är med och 

konstruera dessa eller inte.  

 

Enkäten kommer att vara anonym (endast årskurs och kön anges), liksom skolorna jag besöker, 

vilket inte gör det möjligt att spåra upp vilken elev som svarat på vilket enkät.  

Med i kuvertet finns även en enkät som jag skulle uppskatta om Ni ville fylla i. 

 

Inga fotografier, ljudinspelningar eller videoinspelningar kommer att användas under studien.  

 

Har Ni vidare frågor eller funderingar kan Ni kontakta mig på plu06esd@student.hig.se eller 

ansvarig handledare XXX eller tel. 026- 648934. 

 

 

Jag godkänner inte detta (sätt kryss): 

Jag godkänner att Mitt barns och mitt deltagande i studien används i arbetet: 

 

Ort/Datum/Namn______________________________________________________________ 

 

 

Tack! 
Erika Strand 

 

Högskolan i Gävle 

801 76 Gävle 

Telefon (växel): 026- 64 85 00 

Fax: 026- 86 86 

mailto:plu06esd@student.hig.se
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Bilaga 3 Föräldraenkät 

 

Enkätundersökning 

 
   1= Stämmer inte bra            10=Stämmer bra 

 
1. Jag anser att kommunikationen  

mellan pedagoger och föräldrar 

fungerar bra på skolan.  1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 

 

 

 

2. Jag har kunskaper om skolans  

likabehandlingsplan.  1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 

 

 

 

 

 

 

Övrigt (Nedanför kan du skriva om det är någonting mer du vill berätta, exempelvis om en 

eller flera av frågorna som du nyss svarat på): 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Om du har några frågor eller har någonting mer att berätta kan du maila mig på 

plu06esd@student.hig.se. 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 Elevenkät 

 

Enkätundersökning 

 

   1= Stämmer inte så bra             10= Stämmer bra 

 

 

 

1. Jag har kunskaper om barn- och 

elevskyddslagen och likabehandlings- 

planen.    1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 

 

 

 

2. De vuxna på skolan är bra att 

prata med om det händer någonting.  1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 

 

 

 

 

 

 

Övrigt (Nedanför kan du skriva om det är någonting mer du vill berätta, exempelvis om en 

eller flera av frågorna som du nyss svarat på): 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Om du har några frågor eller har någonting mer att berätta kan du maila mig på 

plu06esd@student.hig.se. 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 5 

 

Intervjumall Klasslärare 

 

1. Vilka är med och utformar likabehandlingsplanen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vilken del har eleverna i arbetet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vart på skolan finns planen tillgänglig? 
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Bilaga 6 
 

Intervjumall Skolsyster 

 

 

1. Vilka är med och utformar likabehandlingsplanen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vilken del har eleverna i arbetet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Upplever du att eleverna har goda kunskaper om planen? 
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Bilaga 7 

 

Intervjumall Rektor 

 

 

 
När sker informationen om likabehandlingsplanen till föräldrar och barn?  
 

 

 

 

Vem bär ansvaret för att informationen når ut till hem och elever?  
 

 

 

 

Vilka är med och utformar planen och hur går det till?  
  

 

 

 

Hur får barnen/eleverna vara med och påverka hur likabehandlingsplanen utformas?  

 

 

 

 

Upplever du att eleverna/barnen i er skola har goda kunskaper i skolans 

likabehandlingsplan?  
 

 

 

 

Vart finns planen tillgänglig? Upplever du att eleverna/barnen och föräldrarna känner 

till det?  

 
 

 

 

 

 

 


