
ABSTRACT / SAMMANFATTNING 
Det huvudsakliga syftet med denna undersökning är att genom kvalitativa intervjuer undersöka 
om sex gymnasielärare från tre olika skolor, geografiskt utspridda i Sverige, upplever trygghet 
med den egna likabehandlingsplanen. Undersökningen syftar även till att synliggöra vilken typ 
av ledarskap som råder, utifrån de resurser som ges vid utformning och arbete med 
likabehandlingsplanen, vid de representerade skolorna. 
Bakgrundsmaterialet visar till största delen de riktlinjer och styrdokument som ligger till grund 
för alla som arbetar inom skolväsendet. Skolan har skyldighet att aktivt förebygga och motverka 
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. De 
Allmänna råden från Skolverket vänder sig till skolledarna, vilka har ett stort ansvar för att all 
personal aktivt kan arbeta med att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling.1 Lärare förutsätts utöva sitt yrke med hög precision, ständigt iakttagna och med 
många ”strängar på sin lyra”. Förutom uppdraget att undervisa ställs också lärare inför kravet att 
vara en bra ledare, vara 
kapabel att inför varje 

undervisningstillfälle göra ett antal didaktiska val och dessutom kunna verka utifrån en mängd 
olika styrdokument. Ytterst handlar det naturligtvis om hur kapaciteten används och på vilka sätt 
varje lärare når sina uppsatta mål.
För denna undersökning har kopplingar dragits mellan respondenternas svar, styrdokumenten 
och den inhämtade ledarskapsteorin, vilken även hänvisar till dramapedagogikens 
förhållningssätt och arbete med grupprocess, ledarskap och social kunskapsbildning. Den 
vetenskapliga ansatsen är det fenomenografiska perspektivet, vilket blev utgångspunkten för 
kategoriseringen av de ledarskapsstilar som visar sig råda vid respektive gymnasieskola. 
Fyra av de sex respondenterna var relativt nöjda med de rutiner som råder vid de egna skolorna 
men ansåg att det går att arbeta mer effektivt för att de ska uppleva trygghet med den egna 
likabehandlingsplanen. Två av de intervjuade lärarna, vilka arbetar på samma skola, är mycket 
missnöjda med skolledningens agerande vad gäller Skolverkets bestämmelser om 
likabehandlingsplanen. En av de sex intervjuade lärarna säger sig kunna garantera 
likabehandling för de egna eleverna. Studien visade att samtliga av respondenterna upplever stor 
osäkerhet gällande rutinerna kring likabehandlingsarbetet.
Utifrån detta resultat väcktes frågeställningen om hur lärare gör sitt bästa när skolledaren inte 
följer lagen eller de allmänna råden från Skolverket.

Nyckelord:Skolverket, likabehandlingsplan, kompetens, värdegrund, trygghet, ledarskap, 
kränkande behandling
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1. INLEDNING
Varje skola i Sverige har skyldighet att upprätta en likabehandlingsplan. Enligt 
Diskrimineringslagen (2008.567) ska huvudmannen bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt 
främja lika rättigheter och möjligheter för de barn och elever som deltar i verksamheten, oavsett 
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell 
läggning. Enligt Skollagen (1985:1100) ska huvudmannen även se till att det inom ramen för 
särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn 
och elever. Regler finns också i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2004:13) om elevers 
medverkan i skolans arbetsmiljöarbete. Enligt läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet 
och de frivilliga skolformerna (Lpo 94 och Lpf 94) har rektorn ett särskilt ansvar för att 
personalen får möjlighet till den kompetensutveckling som behövs för att de professionellt ska 
kunna utföra sina uppgifter. Det står också i Skolverkets Allmänna råd och kommentarer att 
personalen måste ges stöd i att vara tydlig och sätta klara och väl kända gränser samt att agera 
när något inträffar. Här nämns också att eleverna ska vara med i utformandet av en 
likabehandlingsplan och delta i det främjande och förebyggande arbetet. 
Trots kravet på nolltolerans visar olika undersökningar, samt erfarenheter från den regelbundna 
tillsynen av Skolinspektionen och från enskilda anmälningsärenden, att barn och ungdomar 
utsätts för kränkande behandling i den egna skolan.3 Orsakerna till detta är säkert många och vi 
vet att konsekvenserna är förödande. Vi känner till att välmående hos varje individ är en 
förutsättning för att inlärning ska fungera på ett så bra sätt som möjligt. Förtroende är synonymt 
med trygghet, vilket innebär; utom fara, skyddad, säker, pålitlig, förtröstansfull, obekymrad, 
ombonad.4 

En hel del skolor blir anmälda för misskötsel av Diskrimineringslagen och av Skollagen. Därmed 
kan konstateras brister i värdegrundsarbetet och förhållandet mellan hur elever och personal 
upplever sin tillvaro på skolan. Utifrån ovanstående ämnar författaren undersöka om sex 
gymnasielärare upplever trygghet med den egna likabehandlingsplanen och även synliggöra om 
skolledarna på respektive gymnasieskola ger personalen kompetensutveckling för att utforma 
och arbeta med den egna likabehandlingsplanen.

1.1. Disposition 
Inledningen berättar kort om Skolverkets styrdokument, vilka utgör grunden för denna 
undersökning. Därefter presenteras syfte och frågeställning. Bakgrundsmaterialet har valts 
utifrån undersökningens frågeställning, vilket gör att ett helt kapitel ägnas åt de lagar och 
styrdokument som ligger till grund för all verksamhet bland barn och unga i Sverige. 
Följaktligen presenteras den ledarskapslitteratur som baseras utifrån grupprocesser. Ett urval 
exemplifierar således de klassiska ledarskapstyperna.5 Utifrån detta redovisas litteratur om 
dramapedagogiskt  förhållningssätt, vilken här representerar det perspektiv som används vid 
arbete med exempelvis grupprocesser, ledarskap och social kunskapsbildning. 
I efterföljande kapitel redogörs för den valda metoden, vetenskapligt förhållningssätt och dess 
tillförlitlighet. Därefter leds läsaren in i genomförandet av intervjuerna med de utvalda lärarna, 
vilka samtliga har arbetat inom gymnasiet under minst fem år. I slutet av metoddelen påvisas 
avgränsningar och det etiska ställningstagandet inför intervjusituationen. I resultatdelen 
redovisas utslagen av den empiriska  undersökningen, förslag till vidare forskning, 

1

3 http://www.skolinspektionen.se/sv/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/Skolornas-arbete-vid-
diskriminering-och-annan-krankande-behandling/Resultat/ [ hämtad 120204 kl.12.20 ]

4 Bonnier, (1996), s.587. Lexikon. Stockholm                                                                                               

5 Bakka, J., Fivelsdal, E., Lindqvist, L., (2006) s.213, Organisationsteori. Liber
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resultatdiskussion samt slutord utifrån denna. 

1.2. Syfte
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka om sex gymnasielärare upplever 
trygghet med den egna likabehandlingsplanen och även synliggöra och kategorisera vilken typ 
av ledarskap skolledarna visar vid respektive gymnasieskola.6 

1.3. Frågeställningar
Upplever de sex intervjuade gymnasielärarna trygghet inför den egna likabehandlingsplanen? 
Hur synliggörs skolledarnas ledarskap vid respektive gymnasieskola?

2. BAKGRUND
I Skolverkets Allmänna råd kan man läsa att alla barn och elever har rätt att utvecklas och lära i 
en trygg miljö och bemötas med respekt. Förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen, skolan och 
vuxenutbildningen ska vara fria från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. [...] 
Dessa råd och kommentarer är framtagna efter samråd med Skolinspektionen, 
Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket och skrevs för att stödja och synliggöra 
arbetet med att främja likabehandling. Råden grundar sig på bestämmelser i kap. 14 a. Skollagen 
(1985: 1100), Diskrimineringslagen (2008: 567) och i Förordningen om barn och elevers 
deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling.7 Detta innebär 
bland annat att skolan har en skyldighet att aktivt förebygga och motverka diskriminering på 
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. De Allmänna råden vänder 
sig till ansvariga och personal i de nämnda verksamheterna. Råden riktar sig även till 
huvudmännen som har det yttersta ansvaret för att all personal i verksamheterna aktivt arbetar 
med att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.8 De Allmänna råden är 
även publicerade i Statens skolverks författningssamling, SKOLFS ( 2009:38). Dessa råd ska 
alltså följas, såvida en skolas verksamhet inte kan påvisa att man har en annan handlingsplan 
som leder till att kraven i bestämmelserna uppnås. Huvudmannen kan bli skyldig att betala 
skadestånd eller vite om enskild verksamhet saknar en sådan plan eller om planen inte lever upp 
till Skollagens eller Diskrimineringslagens krav. 
Förutsättningen för att kunna tillämpa dessa riktlinjer och styrdokument är att ledaren för 
verksamheten skapar utrymme och resurser för detta ändamål. Därav följer en presentation av 
litteratur om ledarskap; olika ledarstilar och slutligen litteraturexempel från en metod som 
särskilt arbetar med främjandet av social kunskapsbildning, ledarskap och positiv gruppbildning; 
dramapedagogik.

2.1. Styrdokumenten
Här nedan presenteras de lagar och styrdokument som ligger till grund för denna undersökning, 
de som specifikt riktar sig mot utformningen av likabehandlingsplanen, förankringen till 
verksamheten, resurserna, tryggheten och framtiden med den egna likabehandlingsplanen. 
Gemensamt för alla utvalda dokument är de som gäller i den svenska skolan och som i grunden 
värnar om såväl god arbetsmiljö som demokrati och en gemensam värdegrund.

2

6 Bakka, s. 213

7 Skolverket. (2009), s.3

8 Ibid. s.6



2.1.1. Skollagen (1985:1100)

De grundläggande bestämmelser som finns i Skollagen är beslutade i riksdagen. I Kapitel 1 
under § 2, står följande:

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 
främja jämställdhet mellan könen, samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling 
såsom mobbning och rasistiska beteenden.9 

Enligt skollagen skall utbildningen också ge eleverna såväl kunskaper och färdigheter
som att främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och
samhällsmedborgare.

2.1.2. Förordningen (2006:1083) 

Denna förordning handlar om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot 
diskriminering och kränkande behandling: En likabehandlingsplan enligt  kap. 3, § 16 
Diskrimineringslagen (2008:567) och en plan mot kränkande behandling enligt Kap. 8, 14 a. 
Skollagen (1985:1100) ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen eller 
eleverna vid den verksamhet för vilken planen gäller. Utformningen och omfattningen av 
barnens eller elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad.10

2.1.3. Lpo 94 / Lpf 94

I läroplanen ges tydliga mål och riktlinjer för vilka alla inom skolväsendet bör verka för:

• att medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 
människor också utanför den närmaste gruppen

• att i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför vårt 
land

• att aktivt motverka trakasserier mot förtryck av individer och grupper 

• att visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett 
demokratiskt förhållningssätt

1998 skapades ytterligare regler för hur skolans ansvar för demokrati skulle se ut. Skolledningen 
för varje institution blev härmed skyldig att upprätta ett handlingsprogram för att förebygga och 
motverka alla former av kränkande behandling inom den egna skolan. Det är den vi nu kallar för 
likabehandlingsplanen.

2.1.4. Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Skolledningen har det övergripande ansvaret för att skolorna  lever upp till de krav som står i 

3

9 SFS 1985:1100. Skollag. Stockholm: Socialdepartementet, [ hämtad 120306 kl. 19.20 ]

10 SFS 2006:1083. Förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot 
 diskriminering och kränkande behandling. Stockholm: Socialdepartementet [ hämtad 120312 
   kl.11.30 ]



arbetsmiljölagen men det är arbetsgivarens skyldighet, i de flesta fall kommunens, att klargöra 
att kränkande behandling inte kan accepteras på arbetsplatsen och att det skall finnas rutiner för 
att på ett tidigt stadium fånga upp eventuella signaler om kränkande behandling.
Arbetsmiljölagen har som ändamål att uppnå god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för såväl 
personal som elever. Elevskyddsombud skall finnas på skolan från årskurs sju, vilka också skall 
föra elevernas talan när det gäller arbetsmiljöfrågor.11  

2.1.5. Socialtjänstlagen (2001:453)

Socialtjänstlagen Kap. 14, § 1 kompletterades 1 januari 2002 med ytterligare bestämmelser. 
Lagen slår fast vid att den som får kännedom om något som kan innebära att ett barn far illa bör 
anmäla det. Det gäller alla vuxna (över 18 år) i samhället och även för vissa myndigheter, bl. a 
skolan och all skolpersonal. Anmälningsskyldigheten gäller i tjänst och därefter är det upp till 
socialtjänsten att utreda om barnet eller eleven behöver tas om hand av eller få hjälp av 
socialtjänsten.12 

2.1.6. FN:s barnkonvention

Denna konvention innebär att alla barn är berättigade till de fri- och rättigheter som anges i FN:s 
konvention om mänskliga rättigheter utan åtskillnad av något slag såsom ras, hudfärg, kön, 
språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd 
eller ställning i övrigt. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda 
barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld och även vidta alla lämpliga åtgärder för att 
säkerställa att disciplinen i skolan upprätthålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga 
värdighet. ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets 
bästa komma i främsta rummet”. Att skolan skall säkerställa och upprätthålla ordningen och 
vidta lämpliga åtgärder för detta på ett sätt som stämmer överens med barnets värdighet medges i 
artikel 28. Denna konvention skriver också i artikel 29, punkt 1d, att barnets skolgång skall avse 
att ”förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, 
tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etnisk, nationella och religiösa 
grupper och personer som tillhör urbefolkningar".13 

2.1.7. Lagen om förbud mot diskriminering 

Diskrimineringslagen § 1 har till ändamål att främja barn och elevers lika rättigheter och som 
syfte att förtydliga skolans ansvar att garantera barn och elevers trygghet i skolan. Dessutom 
skall den motarbeta olika former av kränkande behandling. Diskriminering på grund av kön, 
etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionsnedsättning förbjuds, liksom annan 
kränkande behandling. Lagen skall tillämpas på all verksamhet som beskrivs i skollagen 
(1985:1100) vilket innebär förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grund- och gymnasieskola samt 
kommunal vuxenutbildning. § 3 anger ansvarsfördelningen och beskriver att ansvaret för att man 
i verksamheterna följer de skyldigheter som anges i lagen ligger hos huvudmannen vilket är 
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11 SFS 1977:1160. Arbetsmiljölag. Stockholm: Socialdepartementet [ hämtad 120312 kl. 23.25 ]

12 SFS 2001:453. Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartementet [ hämtad 120202 kl. 14.25 ]

13 http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=44 [ hämtad 120310 kl. 14.10 ]

http://www.barnombudsmannen.se/
http://www.barnombudsmannen.se/


kommunen eller en enskild huvudman. I § 8 beskriver anmälningsplikt för all skolpersonal.  Om 
någon av skolpersonalen uppmärksammar att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 
trakasserier eller annan kränkande behandling skall huvudmannen, eller någon denna utser, 
utreda situationen och vidta adekvata åtgärder. Om huvudmannen, rektorn eller annan personal 
inte fullföljer sina skyldigheter blir huvudmannen skadeståndsskyldig i enlighet med § 15. De 
ytters ansvariga för att lagen efterföljs är Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot 
etnisk diskriminering.14

2.1.8.  Bakgrund till likabehandlingsplanen 

Likabehandlingsplanens tillkomst och syfte var att se till att alla elever inom skolans verksamhet, 
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning sexuell läggning eller 
funktionsnedsättning får samma rättigheter. Skolan skall aktivt förebygga och motverka 
diskriminering och kränkande behandling. Varje skola skall ha en väl utarbetad plan som 
behandlar alla Skolverkets direktiv när det gäller utformandet av likabehandlingsplanen. Syftet 
med denna plan ”är att främja alla barns och elevers lika rättigheter och att förebygga och 
förhindra kränkande behandling”.15

2.1.9. Skolverkets allmänna råd 

Allmänna råd och kommentarer är en folder som tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet 
med att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och för att förstärka 
verksamheternas arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.16 Dessa råd 
grundar sig på bestämmelser i 14 a, Kap. Skollagen (1985:1100), Diskrimineringslagen 
(2008:567) och Förordningen (2006:1083). Den sista handlar om barns och elevers deltagande i 
arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. I foldern kan man också läsa 
om hur skolan bör utforma sin likabehandlingsplan:

• tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och 
annan kränkande behandling och ange en tydlig ansvarsfördelning mellan rektor eller någon 
motsvarande med ledningsfunktion och personal

• vara konkret och utgå från aktuell kartläggning av verksamhetens behov som utgångspunkt för 
planerade åtgärder under det kommande året med en tydlig koppling till varje 
diskrimineringsgrund

• beskriva rutiner för akuta åtgärder och uppföljande insatser och hur dessa skall dokumenteras 
beskriva hur barn, elever och personal skall medverka i arbetet med planen samt hur 
vårdnadshavare skall göras delaktiga i arbetet

• beskriva hur planen skall göras känd och förankras i hela verksamheten och hos barns och 
elevers vårdnadshavare
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• innehålla en planering för personalens kompetensutveckling för att öka medvetenheten om 
förekomsten av och kunskap om diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling, 
och beskriva hur planen årligen skall följas upp, utvärderas och vid behov revideras.17

2.1.10. Riktlinjer för arbetet med likabehandlingsplaner

I samband med att skolorna tar emot nya barn, elever eller personal skall det tydligt uttalas att 
man inte tolererar kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier på grund av kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionsnedsättning. Man bör också få information om skolans policy och likabehandlingsplan 
samt bli informerad om hur man gör en anmälan och hur det hanteras. I Skolverkets Allmänna 
råd beskriver man att uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen skall redovisas i de 
kvalitetsredovisningar som skolan och huvudmannen årligen åläggs att utföra. Planen skall 
innehålla riktlinjer för personalen om hur en utredning skall gå till samt rutiner för hur skolan 
skall agera om det uppstått kränkningar.
I Skolverkets allmänna råd beskriver man olika riktlinjer för innehållet i likabehandlingsplanen:

• Det skall finnas en likabehandlingsplan för varje verksamhet

• I planen skall de åtgärder, som planeras att påbörjas eller genomföras,    konkret beskrivas

• Planen skall vara anpassad till den egna verksamheten

• Planen skall årligen följas upp och utvärderas

• Barn och elever skall finnas med i utformningen av planen18

2.2. Ledarskap för tillämpning av riktlinjer och styrdokument
Nedanstående litteratur är av författaren vald utifrån tanken att skolans ledare bör ha en relevant 
kunskapsgrund för att kunna tillämpa de riktlinjer och styrdokument om förebyggande av 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolans ledare är skyldiga att skapa 
utrymme för att arbeta med demokratiska grupprocesser. Den valda litteraturen exemplifierar 
olika ledarstilar och avslutas med presentation av den dramapedagogiska ledarskapsmetoden, 
vilken är en väg till social kunskapsbildning och ett gott gruppklimat.19 Enligt Lipschutz är tillit 
draghjälpen i en grupps utveckling. Från den härstammar gruppens hälsa i alla viktiga 
avseenden. Det vill säga i den utsträckning som tillit utvecklas kan människor förmedla 
uppriktiga känslor och varseblivningar på viktiga områden till ett systems alla medlemmar.20

För mer än ett halvt sekel sedan skrev Lewin, Lippitt & White om hur de skilde mellan tre olika 
ledarstilar:
Den autokratiska och auktoritära ledaren: Hennes maktbas är först och främst positionen, 
ställningen. Hon är dominerande, styr genom order och direktiv. Gruppens arbete är hennes 
personliga ansvar och hon ger personlig kritik av de enskilda gruppmedlemmarna. På det 
personliga planet håller hon ett visst avstånd mellan sig och gruppens medlemmar.
Den demokratiska ledaren: Hennes maktbas i gruppen kan vara både externt och internt betingat. 
Hon utövar ett grupporienterat ledarskap. Arbetet uppfattas som styrt av gemensamma mål och 
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sker genom självständig medverkan av alla medlemmarna. Detta gäller också planeringen av 
arbetet. Hon är saklig och objektiv i sin kritik och uppfattar sig själv som en del av gruppen.
Laissez-faire-ledaren: Hon utövar ett passivt ledarskap, deltar mycket lite i gruppens arbete och 
försöker inte stimulera eller organisera arbetet. Hon varken kommenterar eller kritiserar 
gruppens arbete.
I olika socialpsykologiska experiment har man försökt värdera konsekvenserna av de tre olika 
typerna av ledarstil. 1953 genomfördes ett mycket berömt försök av Lewin, Lippit & White. Man 
fann att grupper med en auktoritär ledare låg högst i produktionshänseende rent kvantitativt, 
medan grupper med laissez-faire-ledning låg lägst. De demokratiskt ledda grupperna låg bäst till 
med hänsyn till kvaliteten på prestationerna. Arbetsklimatet i lassez-faire-grupperna var präglat 
av stor otillfredsställelse. Man kände att det inte hände något och det förekom många inbördes 
stridigheter som skylldes på bristande organisation. I lassez-faire-grupperna var man mindre 
beroende av ledarna. Det rådde irritation och aggressioner mellan medlemmarna samt stor 
otillfredsställelse med gruppens arbete. Medlemmarna i de auktoritära grupperna visade stort 
ledarberoende, fientlighet och öppen aggression eller likgiltighet, apati och undertryckt 
otillfredsställelse. Alltså ett mera varierat mönster. I grupperna med demokratisk ledning 
skapades ett klimat av vänlighet, samarbete och tillfredsställelse med resultaten. Medlemmarna 
visade sig också mindre beroende av ledaren.21

Nilsson skriver om de tre ovan nämnda ledarstilarna men istället för den demokratiska ledarstilen 
vill han benämna den som ”grupporienterad” ledarstil. [...] En sådan ledare ser till att det blir en 
allmän diskussion om mål och hur man bäst ska göra för att nå dem, strävar efter delaktighet och 
ansvar, anstränger sig för att göra ett bra klimat och närhet i gruppen, är öppen för förslag och 
synpunkter och uppmuntrar jämlikhet i gruppen. En grupporienterad ledare är också mycket 
angelägen om inledningsfasen.22 Teamledarskapet är den bästa ledarstilen anser även Jacobsen 
&Thorsvik.23

Ytterligare en grupporienterad ledarskapsmodell som startades av Schutz kallas  FIRO-modellen. 
FIRO står för Fundamental Interpersonal Relationship Orientation. Utifrån en studie av gruppers 
effektivitet i amerikanska flottan under Koreakriget fann Schutz att vissa grupper fungerade 
bättre och överlevde längre än andra. Med båten som metafor visar Schutz sin modell att en 
grupp genomgår tre faser i sin utveckling och gruppernas effektivitet är beroende av hur man 
hanterar dessa faser. De tre faserna är: tillhörafasen, rollsökningsfasen och samhörighetsfasen. 
[...] Den sistnämnda fasen kännetecknas av öppenhet och samhörighet. [...] Många grupper når 
dock aldrig fram till samhörighetsfasen eftersom dialog och reflektion inte prioriteras. Enligt 
modellen har ledaren förmåga att lyssna in gruppen och se i vilken fas den befinner sig stor 
betydelse.  FIRO-modellen har fått stor spridning, speciellt genom de populära UGL-kurserna 
(Utveckling av grupp och ledare) som bygger på denna modell.24

Hogan m.fl. skriver om fem drag eller egenskaper som utifrån personlighetsforskning lyfter fram 
en bra ledare. Den bör vara samvetsgrann och plikttrogen, utåtriktad och social, känslomässigt 
stabil, ha självkontroll, inte brusa upp, våga ta itu med konflikter, vara lätt att ha att göra med, 
samarbetsinriktad, ha lätt för att skapa tillit, är intelligent, öppen för nya idéer, inte rädd för att 
pröva nya infallsvinklar.25
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Nilsson själv menar också, att hantera eller leda grupper, inte är en egenskap man antingen har 
eller inte har och att det i grunden inte heller är en ren personlighetsfråga. Det handlar mer om 
färdigheter och förhållningssätt som man får av främst erfarenhet och reflektion men också av 
kunskaper om teorier som rör grupper. En bra ledare har t.ex. en bred repertoar av 
handlingsmönster som baserar sig på både erfarenheter och teoretiska kunskaper.
Som ledare för en grupp behöver man ha kunskap om grupprocesser, dvs. vad som sker i en 
grupp.[...] Man behöver dessutom ha kunskap om gruppstruktur, dvs. hur gruppen så att säga är 
uppbyggd med yttre ramar, mål, normer ( när de väl är fastlagda), roller, relationer, ledarskap, 
makt och inflytande. [...] Processerna i gruppen gör att den ständigt skiftar karaktär, medan 
struktur är det som gör grupper stabila [...].26 När man är en del av en grupp måste man ta 
gruppens dynamik samt dess uppgifter, roller, relationer och historia med i beräkningen.27

Enligt Rousseau (red.) m.fl. är man inom forskningen överens om att förtroende är av stor vikt i 
samarbeten där det råder ett stort beroende mellan samarbetets olika aktörer. Genom att inte 
kunna uppnå önskat syfte på egen hand måste en gruppmedlem ha förtroende för att dessa 
specifika uppgifter löses av de övriga medlemmarna. [...] Att visa förtroende för någon innebär 
således i stora drag att utsätta sig för en risk och att göra sig sårbar.28 
Även Thylefors i Andersson m. fl. menar att ett gott teamklimat präglas av en god teamanda, 
stark och ömsesidig tillit till varandra samt en öppenhet som inbjuder till diskussion. Detta 
teamklimat skapas med tiden främst genom fysisk närvaro och en kommunikation som sker 
ansikte mot ansikte där en tolkning av både kroppsspråk och ord kan äga rum.29

Författarna Dimbley & Burton skriver om interpersonella färdigheter. 
Kommunikationsfärdigheter bygger på igenkännande och god användning av verbal och icke 
verbal kommunikation. De ger exempel på färdigheter såsom att kunna känna igen feedback och 
att ge positiv respons, att ge tecken på erkännande och gillande till andra, att kunna öppna sig på 
ett sätt som passar för situationen osv. De menar också att det dels finns semantiska barriärer för 
kommunikation som handlar om problem med överföring, mottagning och samförstånd om 
betydelser. Psykologiska barriärer har att göra med antaganden och fördomar som gör att 
budskapet blir filtrerat.30

2.3. Dramapedagogik som ledarskapsmetod 
Wiechel beskriver dramapedagogikens metod som en väg till social kunskapsbildning och att en 
av de viktigaste vägarna är genom dramapedagogikens övningar få chans att spegla sina 
erfarenheter och på så sätt frigöra nya perspektiv.31 Han förnekar inte att ett av målen i 
dramaarbete är att eftersträva tillit och trygghet i arbetsgemenskapen. Detta mål är emellertid 
inte någon motsättning till syftet att också arbeta med verkliga problem. Arbetet med de ofta 
ganska svåra problemen förutsätter ett gott gruppklimat. Målet är att eftersträva en sådan 
trygghet som tål påfrestningar.32 Wiechel vill också att dramapedagogiken skall belysas av att 
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vara en väg för att stimulera vår kreativitet.33 En förutsättning för detta är att dramaarbetet 
påbörjas på den nivå deltagarna befinner sig på. En ledare bör inte hoppas på ”orimliga språng” 
som inte svarar mot deltagarnas faktiska förmåga att se och känna.34

Lagerqrantz ger också exempel på hur dramapedagogiken kan komma till användning. Hon 
påvisar bl. a. hur socialpsykologen Mead arbetar med en interaktionalistisk teori för att beskriva 
framväxten av olika individer. Enligt Mead framträder individen för sig själv och andra i 
interaktion med andra människor. Det är först när individen ifråga kan spegla sig i den andre som 
han har möjlighet att se sig själv.35

Järleby beskriver det dramatiska arbetet som en möjlighet att lära känna nya och ibland mindre 
sympatiska sidor hos sig själv. Detta undersökande beskriver han som ”att upptäcka den andre 
genom sig själv”.36 
Inom dramapedagogiken finns en medvetenhet om distansens betydelse, skriver Sternudd och 
menar att det finns en distans mellan upplevelser och medvetenheten om det upplevda, mellan 
rolljag och det verkliga jaget, mellan den fiktiva verkligheten och den objektiva verkligheten.37  

Hon presenterar i sin avhandling fyra olika perspektiv på dramapedagogikens områden. Inom det 
konstpedagogiska perspektivet visar hon två huvudsakliga mål som hon menar sker i samverkan 
mellan perspektivets innehåll, metoder och värdegrund. Det ena som är aktuellt i detta fallet 
handlar om att individerna i interaktion med andra [...] ska utveckla sin personlighet, sociala 
samarbetsförmåga och kreativa uttrycksförmåga.38 Det personlighetsutvecklande perspektivet 
består också det av två uttalade mål, dels att utveckla individens medvetenhet om sina egna 
resurser och vad som sker mellan människor i olika sociala situationer för att därmed kunna vara 
delaktig i ett demokratiskt samhälle och dels att erövra verktyg för att förstå olika 
vardagssituationer.39 Det kritiskt frigörande perspektivet består av socioanalytiskt rollspel, [...] 
forumspel och forumteater [...] som deltagarna skapat utifrån egna erfarenheter. [...] Utifrån detta 
perspektiv är det möjligt att bygga ett solidariskt samhälle när människor är medvetna om 
samhällets maktstrukturer och hur människan påverkas av dessa krafter.40 Inom det holistiskt 
lärande perspektivet definierar Sternudd den demokratiska fostranspotentialen som kan 
sammanfattas med att individerna blir delaktiga i en kollektiv och en kommunikativ process där 
kunskap om verklighetens olika aspekter bearbetas utifrån gemensamma beslut och upplevelser, 
och där ett metatänkande utvecklas som grundas på både känslomässig och intellektuell 
förståelse.41

Byréus citerar Steinberg i sin bok, om hur värdegrundsfrågor genom värderingsövningar gör att 
vi måste tänka efter och ta ställning, träna våra åsikter, motivera våra ståndpunkter och träna oss 
att lyssna på andra.42 Byréus är utbildad dramapedagog och arbetar med värderingsövningar och 
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Forumspel. Hon vill, genom dramapedagogiken hitta ett positivt, livsbejakande sätt att med 
drama arbeta medvetandegörande bland barn och ungdom.43

3. METOD
I nedanstående kapitel beskrivs det vetenskapliga förhållningssättet och motivet för detta, vilket 
ligger till grund för denna undersökning. Därefter redogörs för urvalsprocessen, det 
forskningsetiska perspektivet, genomförandet, bearbetning av empirin, dess analys och tolkning. 
Slutligen visas den kritiska granskningen av metodvalet.  

3.1. Motiv för metodval
Tekniskt sett är den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad, det vill säga varken ett 
öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär.44 Denna metod valdes därmed som 
empirisk grund för intervjuerna, vilka utfördes med sex verksamma gymnasielärare. 
Enligt Holme & Solvang är den kvalitativa forskningsansatsen den metod som [...] ständigt visar 
på djupare liggande strukturer av verkligheten. Den har primärt ett förstående syfte och metoden 
kännetecknas också av närhet till den källa man hämtar sin information från.45 Genom valet att 
använda den kvalitativa forskningsansatsen i denna studie skapas utrymme att studera olika 
utgångslägen och variationer hos de intervjuade personerna. Det kan ändå finnas en risk att 
författaren redan från början vet vilken social verklighet den kommer att finna. Bryman skriver 
att om nu den strukturerade intervjun ska tillämpas och detta med nödvändighet är en produkt av 
forskarnas funderingar över studieobjektet, måste vissa beslut fattas om vad de förväntar sig 
finna och vilken social verklighet de kommer att möta.46 Den strukturerade intervjun går ut på att 
intervjuaren ställer frågor till respondenten utifrån ett i förväg fastställt intervju- eller 
frågeschema. Målet är att kontexten för samtliga intervjuer ska vara densamma, vilket betyder att 
varje respondent möter samma "frågestimuli". Målet för en sådan intervju blir då att säkerställa 
att respondenternas svar kan sammanställas på ett jämförbart sätt, något som bara kan ske på ett 
reliabelt sätt, om svaren / respondenterna utgör reaktioner på identiska frågor. Intervjuaren ska 
formulera sina frågor på samma sätt och i samma ordning [...].47 Bryman citerar Silverman 
(1993) som menar att kvalitativa forskare på senare tid blivit allt mer intresserade av 
teoriprövning [...]. I vilket fall som helst inrymmer en stor del av den kvalitativa forskningen en 
prövning av teori under forskningens gång.48 Denna växling mellan prövning av teori och 
insamlad data ansågs lämplig att använda i denna studie. Valet att intervjua gymnasielärare 
grundar sig i författarens egen erfarenhet från gymnasieskolan som kan ge större förståelse för 
respondenternas situation, vilket i sin tur kan ge högre reliabilitet till undersökningen.

3.2. Fenomenografisk teori
Vetenskap bygger på att relatera teori och verklighet till varandra. [...] Edmund Husserl 
(1859-1938) beskrev en livsvärld och om den fenomenologiska erfarenheten i den. Han ansåg att 
fenomenologin bestod av varseblivningar och upplevelser, att allt som upplevs kommer från de 
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egna erfarenheterna och att dessa aldrig kan vara objektiva eftersom vi talar om det upplevda, det 
erfarna, enligt Gustavsson (2000) i Patel & Davidsson.49 Fenomenologin söker oftast det 
gemensamma hos människans uppfattningar av fenomen medan variationen söks inom 
fenomenografin. Fenomenologiskt tar förståelsen och handlingarna sin utgångspunkt i den egna 
erfarenheten, det egna sättet at tänka och ens egna värderingar i den mänskliga förståelsens 
sammanhang. Ur detta utvecklades fenomenografin som är en fenomenologiskt orienterad 
pedagogik, utvecklad vid Göteborgs universitet av bl. a. Ference Marton.50 Inom fenomenografin 
talar man hellre om ett fenomenografiskt perspektiv än om en fenomenografisk metod. Detta gör 
det möjligt att bilda kategorier som här skapats utifrån författarens iakttagelser av variationer i 
respondenternas upplevelser. Dessa upplevelser är därefter kopplade till tre kategorier av 
ledarskapsstilar.51 Kategorierna relateras till varandra i ett s.k. utfallsrum.52

3.3. Urvalsprocessen
De sex utvalda gymnasielärarna har relevanta utbildningar för sina respektive tjänster. Samtliga 
har arbetat i mer än 5 år som gymnasielärare men pga. olika lång levnadstid och yrkeserfarenhet 
kan svaren dem emellan skilja mer än om gruppen  hade haft större homogenitet. Lärarna är 
utbildade inom olika ämneskategorier, vilket författaren tänkt kan ge en relevant bild av hur det 
ser ut när en större grupp lärare på en skola ska enas om att utforma en gemensam 
likabehandlingsplan. Avsikten har varit att intervjua sex lärare från tre olika skolor. Den första 
skolan som benämnes Gul är belägen i en liten stad i en mycket glesbebyggd landsortskommun i 
södra Sverige. Den andra skolan kallas i studien för Blå och ligger i en förort till Stockholm och 
den tredje skolan som benämnes Röd ligger i en mellanstor stad i Norrland. Urvalsgruppen 
valdes med tanke på att lärarna verkar i olika miljöer, utifrån så olika förutsättningar som möjligt 
och med eventuellt skiljda levnadsförhållanden.

3.4.  Forskningsetiskt perspektiv
Det finns många etiska principer för vetenskapliga studier; såväl skyldigheter som rättigheter. 
Frågan är vilka avvägningar som är rimliga för att skapa den balans som behövs för att få 
intressanta resultat och samtidigt inte skada någon människas integritet. Med hänsyn till 
forskningsetik har författaren till denna studie valt Vetenskapsrådets fyra huvudkrav som grund. 
Det första är kravet på  information och gäller den delen där författaren informerar om studiens 
syfte och tillvägagångssätt av intervjuerna inför undersökningen. I det skedet får de utvalda 
personerna även veta att de när som helst har möjlighet att tacka nej till medverkan. Det andra 
kravet är samtyckeskravet, vilket betyder att vid tillfället när de utvalda personerna ska bli 
intervjuade får erbjudandet att dra sig ur. Om de här tackar ja,  informeras de åter om att studien 
utförs konfidentiellt, vilket är det tredje kravet; konfidentialitetskravet. Slutligen nämns också 
nyttjandekravet. Detta innebär att redovisningen av alla svar utförs på ett sätt att det inte går att 
urskilja vem som svarat vad.53 I undersökningen har även de utvalda skolorna blivit benämnda 
med färgerna Gul, Blå och Röd istället för dess rätta namn. Svaren från respondenterna har 
raderats från diktafonen efter att de överförts till det nedtecknade tillståndet.  Respondenterna 
gav generellt långa utläggningar men vid framställandet är dessa nedkortade och transkriberade. 
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När en respondent ”tänkt högt”, d.v.s. använt ord eller hummanden som inte direkt är nödvändiga 
för själva uttalandet, har författaren undvikit just dessa ord och därefter gjort en egen bedömning 
av vad som ansågs vara den kompletta meningen. Detta med hänsyn till såväl respondenten som 
till läsaren. Med risk för att förlora intressanta utläggningar krävdes ett neutralt förhållningssätt, 
vilket i detta fall gick ut på att författaren förhöll sig så tyst som möjligt under själva intervjun. 
Existensen av den som intervjuar har ändå en viss inverkan på svaren och det råder en 
komplikation i detta eftersom en kvalitativ intervju betraktas som en slags dialog.54

3.5. Genomförande av intervjuerna
De utvalda gymnasielärarna fick via E-post en förfrågan som inleddes med att informera om 
bakgrunden och syftet om denna undersökning. En projektbeskrivning och ett frågeformulär om 
10 frågor bifogades. Intervjufrågorna är ställda utifrån författarens egna erfarenheter och 
referensramar. Ifall de önskade delta i studien kunde de välja mellan att nedteckna svaren på 
respektive fråga eller att låta sig intervjuas i ett möte eller per telefon där en diktafon, i det 
sistnämnda alternativet, i så fall skulle användas vid inspelning. Samtliga sex gymnasielärare 
kunde tänka sig att bli intervjuade per telefon.

3.6. Databearbetning och analys 
Efter att intervjuerna var genomförda skrevs dessa ut och skickades hem till respektive 
respondent för påseende och eventuellt önskemål om redigering. Variablerna för undersökningen 
blev många. Förberedelse och ett tydliggörande av  resultatredovisningen gjordes genom 
upprättande av ett system där stycken med rubriker skapades. Dessa stycken överensstämmer i 
möjligaste mån med intervjufrågorna och återkommer även i kapitlet för resultatdiskussion. 
Inom varje stycke påvisas respektive områdes karaktär. I kapitlet för resultatdiskussion dras 
kopplingar mellan respondenternas svar, styrdokumenten och den för studien lämpliga 
ledarskapsteorin. Detta blev utgångspunkten för kategoriseringen utifrån det fenomenografiska 
vetenskapliga perspektivet:

De i stycket BAKGRUND beskrivna kategorierna härleds utifrån tre olika ledarstilar:

• KATEGORI 1: Den autokratiska och auktoritära ledaren. 

• KATEGORI 2: Den demokratiska ledaren.

• KATEGORI 3: Laissez-faire-ledaren.55

3.7. Tolkning av analys 
Detta är en studie av gymnasielärares upplevelse med medvetenheten om att författarens 
förförståelse mer eller mindre färgar av sig på hela undersökningen. Efter insamlandet av allt 
material gjordes verifiering och rapportering av dessa iakttagelser. 
För att skapa djupare insikt om gymnasielärares upplevelse av trygghet med den egna 
likabehandlingsplanen skulle det, som ett komplement till de kvalitativa intervjuerna, även 
funnits tid för observationer av de utvalda gymnasielärarna. Enligt Repstad är triangulering, 
kombinationen av olika metoder, att föredra för att få en säkrare grund inför tolkningen, vilket 
hade passat väl in i denna studie.56
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3.8. Kritisk granskning av metodval
Valet av det fenomenografiska perspektivet gör det möjligt att bilda kategorier, vilka här skapats 
utifrån författarens iakttagelser av variationer i respondenternas upplevelser. Dessa upplevelser 
är därefter kopplade till tre kategorier av ledarskapsstilar.57 Kategorierna relateras till varandra i 
ett s.k. utfallsrum.58     
För denna studie passar kvalitativa intervjuer, vilket enligt Alver & Öyen betyder att 
datainsamling programmässigt innebär att forskaren interagerar med sina informanter och att det 
empiriska materialet inte bara inhämtas utan även skapas genom denna interaktion. Det är därför 
inte tal om någon symmetrisk relation. I kvalitativ forskning finns det också normalt en ganska 
intim förbindelse mellan insamling av empirin och analys av material, och de båda processerna 
griper in i varandra. Vid ett kvalitativt angreppssätt är forskarens närhet till individ och 
forskningsområde grundläggande. Det är också empatin eller förståelsen för den utforskades 
egna premisser och inlevelsen i den utforskades situation. På det hela taget krävs känslighet, eller 
”musikalitet och gehör” för det som den utforskade uttrycker i ord och handling. [...] Här kan 
metod och etik dra i olika riktningar. Det förtroendeförhållande som skapas mellan forskare och 
utforskad när hantverket är som bäst, och som krävs för den förståelse som är så central för den 
kvalitativa metoden, kan också bli metodens svaga länk. Forskaren måste kunna sätta in sin 
professionalitet för att skapa nödvändig distans till sitt forskningsområde. Sett utifrån ett 
forskningsetiskt perspektiv kan förtroendeförhållandet bli en akilleshäl.59 
När författaren här gick in i fasen för att intervjua, infann sig lockelsen att ställa en mängd 
följdfrågor utifrån de olika och högst personliga svar som gavs. Med tanke på den ovanstående 
risken för att hamna i en alltför intim förhållandeställning och med tanke på den för uppsatsen 
nödvändiga avgränsningen var det viktigt att förhålla sig strikt till de frågor som från början var 
förberedda. Författarens egna etiska tänkande inför denna uppsats var att låta utförandet vara 
konfidentiellt. Författarens tankar och funderingar i en uppsats kan lätt uppfattas som 
dominerande vilket inte är  andemeningen. Det är naturligtvis svårt att vara helt objektiv men 
vikten av att  säkerställa materialet och att innehållet i uppsatsen uppfattas som pålitligt är en 
central uppgift. 

4. RESULTATREDOVISNING
Presentationen av studiens resultat visas under fem rubriker. Dessa utgörs utifrån gruppering av 
de frågor som ställdes till de utvalda gymnasielärarna. Den första rubriken kallas Utformningen 
och härrör från frågorna om hur utformningen av den lokala likabehandlingsplanen gått till, vilka 
som deltog och hur de enades om utformningen. Den andra rubriken kallas Förankringen och 
uppkom ur frågorna om hur likabehandlingsplanen förankras i verksamheten; bland personal, 
elever och föräldrar. Den tredje rubriken Resurser, tillkom utifrån frågorna; vilken typ av 
förberedelser och resurser såsom kompetensutveckling eller redan utbildad personal som finns 
att tillgå vid utformandet av likabehandlingsplanen. Den fjärde rubriken  formulerades utifrån 
syftet med studien och det är Trygghet; hur respondenten upplever kravet på att vara med i 
utformningen av likabehandlingsplanen och om den upplever trygghet med den egna 
likabehandlingsplanen. Den sista intervjufrågan handlar om hur respondenten ser på Framtiden 
med den egna likabehandlingsplanen. I slutet av varje kapitel görs en sammanfattning av det 
respondenterna har gemensamt och vad som skiljer dem åt.
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För att förenkla presentationen av respondenternas svar för läsaren, har lärare 1 ersatts med L1 
och lärare 2 med L2. 

4.1. Utformning av likabehandlingsplanen
På skola Gul svarade L1 på frågan om hur utformningen går till och hur den förebyggande 
verksamheten ser ut:

Skolledningens förslag denna höst var att lägga ned antimobbningsteamet. Övriga åsikter sammanställdes 
aldrig men vi i vårt arbetslag skickade in skriftliga tankar och åsikter samt förslag på hur vi önskar ha det. 
Vi har ännu inte efter två terminer fått något svar eller någon annan respons. Vad gäller den förebyggande 
verksamheten menar man från skolledningens håll, att genom antimobbningsteamets existens är detta 
nog.

På skola Gul svarade L2 så här om utformningen och den förebyggande verksamheten i 
likabehandlingsplanen: 

Planen har utarbetats av skolledningen och elevstödsteamet efter samtal med personalgruppen. Planen 
presenteras på klassvisa föräldramöten där föräldrarnas eventuella synpunkter meddelas till 
skolledningen. Vad beträffar den förebyggande verksamheten består den av en särskild planerad 
undervisning under några lektionstimmar för alla elever i åk 1 och som handlar om värdegrunder och 
livskvalitetsfrågor.

På skola Blå svarade L1 så här:  
Arbetet med likabehandlingsplanen förbereds av den pedagogiska ledningsgruppen och diskuteras sedan i 
arbetslagen. Jag har ingen aning om vad just den förebyggande delen av planen består av. 

På skola Blå svarade L2 att hon tror att personalen först förbereder med frågor och att planen 
utifrån dessa utarbetas av den pedagogiska ledningsgruppen. Hon säger också:

Det finns ett antimobbningsteam på skolan och mentorskapet är en ganska väl utformad och definierad 
läraruppgift. Vi har ett s.k. mentorskitt där det är tydligt hur man fångar upp signaler på om eleverna 
känner sig rätt behandlade, att de inte känner sig utfrysta eller felbehandlade. Vi har också arbetat med 
värdegrundsfrågor kring fördomsfrihet.

På skola Röd svarade L1 att han inte vet exakt hur utformningen går till på hans skola: 
Jag vet att det finns en likabehandlingsgrupp som består av personal och elever. En av rektorerna är 
sammankallande och de upprättar och utvärderar varje år. Vad gäller just den förebyggande delen 
ansvarar likabehandlingsgruppen för och mentorerna ska arbeta med detta på så sätt att det ska vara en 
stående punkt på varje klassmöte. 

På skola Röd sade L2 att likabehandlingsgruppen består av elevvårdsteamet och är de som 
ordnar temadagar för arbetet med planen och det är ca ett år sedan de senast satte ihop den. 
Hon fortsätter:

Vi har något som kallas för dialogdagar där vi under fem dagar, då all annan verksamhet stängde för 
detta, fick arbeta med likabehandlingsplanen på ett praktiskt sätt. Det handlade om all form av 
diskriminering utifrån fem diskrimineringsgrunder. Demokratigruppen på vår skola tog initiativet till 
detta eftersom vi tyckte att det behövdes, att det alltid finns behov av detta. Allt arbete på skolan har gått 
väldigt mycket bättre efter dessa fem dagar. Vi har för övrigt mycket samarbete mellan skolans olika 
grupper, institutioner och program. Vi har exempelvis också en genusgrupp, kulturgrupp etc..

4.1.1. Sammanfattning av resultat om utformningen

På skola Gul var skolledningen på väg att lägga ned antimobbningsgruppen eftersom de inte 
hade några mobbningsärenden just nu. Arbetslagen protesterade och skrev förslag på hur de 
önskade ha det ifråga om likabehandlingsarbetet. Detta hände för ett år sedan och arbetslagen har 
ännu inte efter två terminer fått någon respons från skolledningen. Dessa lärare anser att det inte 
känns bra med en skolledning som agerar utifrån egna behov och utan att ge respons till de 
anställda. Trots att de visat att de har mycket egen kraft, kan denna brist skada förtroendet mellan 
alla parter; elever, lärare och skolledning.
På skola Blå är personalen delaktiga efter att den pedagogiska ledningsgruppen utarbetat ett 
förslag till likabehandlingsplan och de verkar vara tillfredsställda med upplägget men har ingen 
aning om vad just den förebyggande delen av planen består av. L1 svarade visserligen att 
mentorskapet är en ganska väl utformad och definierad läraruppgift: "Det kan vara praktiskt med 
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den pedagogiska ledningsgruppens förberedelsearbete, dels för att vinna tid men också för att få 
uppgifter gjorda av specialutbildade personer. Detta förekommer alltså, trots att Skolverket säger 
att utformandet av likabehandlingsplanen ska ske tillsammans med  all anställd personal, alla 
elever och alla föräldrar." 
På skola Röd, där det gavs fem hela dagar då all annan verksamhet upphörde för att arbeta med 
likabehandlingsplanen på ett praktiskt sätt, betraktades av de intervjuade lärarna som ett gott 
förebyggande likabehandlingsarbete. 

4.2. Förankringen av likabehandlingsplanen
På skola Gul svarade L1 att förankringen av likabehandlingsplanen görs endast genom att rektor 
berättar vid läsårsstart att det finns en plan och att vi på vår skola tillämpar Farsta-metoden, 
vilket alla ska få utbildning kring. Det har ännu inte skett under lärarens sju tjänsteår. Han 
svarade även så här:

De förslag och åsikter om likabehandlingsplanen personalen gav, har inte fått någon återkoppling och om 
planen uppdaterats vet jag inget. Uppföljning, återkoppling och utvärdering är överlag stora bristområden 
på vår skola.

På skola Gul svarade L2 så här om förankringen: 
Skolledningen meddelade personalen i höstas att antimobbningsteamet skulle upplösas eftersom skolan 
inte hade några mobbningsärenden. Personal protesterade vid detta möte och så småningom drog 
skolledningen tillbaka sitt beslut. Vi i mitt arbetslag, lämnade in förslag på revidering men har mig 
veterligt inte fått någon återkoppling på de kommentarer vi hade.

På skola Blå svarade L1:
Lokala arbetsplanen är övergripande och vi går igenom den varje år på initiativ från pedagogiska 
ledningsgruppen.

På skola Blå sade L2 så här, angående förankringen:
Det är lärarnas bemötande av eleverna som är själva förankringen av likabehandlingsplanen. Det ska 
liksom ingå i varje lärares förhållande till eleverna. Man kan också gå in på nätet och läsa på om det som 
är dokumenterat. Vad som gäller för eleverna vet jag ej.

På Skola Röd svarade L1:
Angående förankringen visar den sig genom att vi gör praktiska saker som exempelvis att vi stängde 
skolan för all annan verksamhet under fem dagar och endast jobbade med likabehandlingsfrågor. När 
planen gjordes för ett år sedan fick vi lärare och elever svara på frågor om likabehandlingsplanen och jag 
tror att det är dessa svar som utgör grunden för utvärdering, uppdatering, revidering och uppföljning. Vet 
ej om det är likabehandlingsgruppen som står bakom detta.

På skola Röd har de, enligt L2, en temadag varje höst med alla nya ettor:  
Där presenteras innehållet och så arbetar man hela dagen med det; exempelvis med hjälp av 
värderingsövningar. I grundformulären för utvecklingssamtalen finns en del punkter som direkt är  
kopplade till likabehandlingsplanen och eleverna får då också fylla i en enkät om hur läget är.

4.2.1. Sammanfattning av resultat om förankringen

Personalen på skola Gul känner sig missnöjda och otillfredsställda med att de inte ges möjlighet 
att gemensamt arbeta med likabehandling, trots att de verkligen vill. Lärarna på skola Blå verkar 
vara nöjda med det skolledningen erbjuder och lärarna på skola Röd visar stor stolthet över det 
arbete de genomför. På skola Gul informerar rektor vid läsårsstart att det finns en plan och att de 
på denna skola tillämpar Farsta-metoden, vilket alla också kontinuerligt ska få utbildning kring. 
De båda intervjuade lärarna säger att planen inte har större förankring i verksamheten än så. 
På skola Blå svarade L2 att själva förankringen är lärarnas bemötande av eleverna och att detta 
liksom ska ingå i det hela, men att det för honom är okänt vad som gäller för eleverna i det här 
fallet med förankring. 
På skola Röd svarade bägge lärarna att likabehandlingsplanen förankras bl.a. genom det projekt 
då de stängde skolan för all annan verksamhet under fem dagar och endast arbetade med 
likabehandlingsfrågor. När planen gjordes för ett år sedan fick också lärare och elever svara på 
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frågor om likabehandlingsplanen och en av de intervjuade lärarna tror att det är dessa svar som 
utgör grunden för utvärdering, uppdatering, revidering och uppföljning. En av lärarna berättar 
också om att de har en temadag varje höst med alla nya ”ettor” där innehållet i 
likabehandlingsplanen presenteras och så arbetar man hela dagen med detta; exempelvis med 
hjälp av värderingsövningar.

4.3. Resurser inför utformningen
Den första läraren på skola Gul svarade att de resurser som finns på skolan för utformning och 
arbete med likabehandlingsplanen är den grundutbildning som de enskilda personerna i 
elevstödsteamet har, d.v.s. inget mer utöver deras egna professioner.
På skola Gul svarade L2 att resurserna är den utbildning som de enskilda personerna i 
antimobbningsteamet besitter; kurator, rektor, biträdande rektor, specialpedagog samt någon 
lärare.
På skola Blå berättade L1 att all personal fått kompetensutveckling där de arbetade med 
värdegrundsfrågor. Visionerna och ledorden handlade om fördomsfrihet. De har också arbetat 
med forumteater och hade en föreläsare som talade om hur man kan se sin egen roll i 
förhållandet till eleverna.
På skola Blå sade L2 i intervjun att rektor är ansvarig för att det finns en likabehandlingsplan på 
skolan.
På skola Röd svarade L1 att kurator är med i gruppen och att: ”de flesta lärare har ju viss 
utbildning i likabehandlingsplanen”.
På skola Röd svarade L2 att kurator, skolsköterska och psykolog är med i 
likabehandlingsgruppen.

4.3.1. Sammanfattning av resultat om resurser inför utformningen 

Det visar sig i studien att några av skolorna använder sig av den befintliga elevvårdspersonalen 
för likabehandlingsarbete men att dessa personer inte  besitter någon specifik kompetens förutom 
den egna grundutbildningen; socionom, skolsköterska och rektor. Så vitt lärarna på skola Gul 
vet, har ingen särskild kompetens tillförts skolan för arbetet med likabehandlingsfrågor. 
På skola Blå har all personal fått kompetensutveckling där de också arbetat med 
värdegrundsfrågor. Visionerna och ledorden handlade då om fördomsfrihet. De arbetade också 
med forumteater och hade en föreläsare som talade om hur man kan se sin egen roll i 
förhållandet till eleverna.60

Lärarna på skola Röd svarade att kurator är med i gruppen och att de flesta lärare har viss 
utbildning inför arbetet med likabehandlingsplanen. Lärare två på skola Röd svarade att kurator, 
skolsköterska och psykolog är med i likabehandlingsgruppen. En lärare svarade på frågan genom 
att berätta att de i personalgruppen hade fått kompetensutveckling genom att de bl.a. arbetat med 
värdegrundsfrågor och forumteater. Resultatredovisningen av intervjuerna har  tidigare visat att 
personalen på skola Röd har fått en gedigen utbildning genom bl.a. de fem dagarna där hela 
skolan var stängd för denna verksamhet. Det verkar ändå vara så att flertalet av de sex 
respondenterna har stor tilltro till att socionomer, skolsköterskor och rektorer sitter inne med 
automatisk kunskap om hur man utformar, förankrar och arbetar med en likabehandlingsplan.

4.4. Tryggheten med den egna likabehandlingsplanen
På skola Gul svarade L1 på frågan hur han upplever kravet på att vara med i utformningen och 
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om han är trygg med den egna likabehandlingsplanen:
Inte alls! Jag upplever inte något krav trots att jag vet att det finns ett sådant från Skolverket. Jag upplever 
däremot att de förslag vi lärare kommit med är mest till besvär och att planen duger som den är. Jag ser 
inga direkta brister i planen men är däremot väldigt otrygg med hur den efterlevs. Jag vet att det finns 
problem som skolledningen inte vill ta i och jag vet också att man har hanterat mobbningsfall med enbart 
mailkontakt med den berörda mobbaren, vilket jag förstår är så långt ifrån Farsta-metoden man kan 
komma.

På skola Gul svarade L2:  
Kravet är inte särskilt betungande. Jag skulle ju vilja vara med på ett aktivt sätt men upplever att 
skolledningen inte är intresserade av mina eller mina kollegors åsikter. Jag känner mig inte alls trygg med 
den likabehandlingsplan som finns eftersom jag på nära håll har sett att den inte fungerar i praktiken när 
det blivit skarpa lägen. Jag är rädd att ”historien” kan upprepas.

På skola Blå svarar L1: 
Jag tycker att det är helt OK med kravet att vara med i utformandet av likabehandlingsplanen men jag kan 
inte säga att jag är trygg med den eftersom jag är osäker på hur den just nu ser ut.

På skola Blå svarar L2:
Jag upplever kravet på att medverka i utformningen av likabehandlingsplanen som en självklarhet och att 
det ingår i mina grundvärderingar. Jag känner mig trygg med planen för då vet jag var man ska vända sig. 
Det finns en tydlighet i den som gör mig trygg om det uppstår något. 

Angående kravet från Skolverket att vara med i utformningen av likabehandlingsplanen svarade 
L1 på skola Röd:

Jag är inte med i utformningen eftersom de har en grupp som gör detta. Men jag vet, att vi har möjlighet 
att påverka om vi har behov av det. Jag känner mig trygg med den egna likabehandlingsplanen, men en 
elev som kände sig tillrättavisad av mig, sa sig bli kränkt, och av den anledningen kan jag känna mig lite 
ängsligare, alltså att jag som lärare riskerar att säga något som kan uppfattas som kränkande.

På skola Röd sade L2 att hon inte visste att det fanns ett krav från Skolverket och att hon litar på 
likabehandlingsgruppen. Hon är trygg med planen och litar på att likabehandlingsgruppen 
skickar ut det de jobbar med på remiss till oss andra. Hon svarade även följande:

Det som ger den största tryggheten är ju att vi jobbar praktiskt med planen och att vi på så sätt har den i 
"ryggen".

4.4.1. Sammanfattning av resultat om tryggheten

På skola Gul känner lärarna till kravet från Skolverket; att all personal, alla elever och även 
föräldrar ska vara delaktiga i utformandet av likabehandlingsplanen. De upplever inte att kravet 
efterföljs. Den likabehandlingsplan som är gjord för den egna skolan, ser en av lärarna inga 
direkta brister i men känner sig ändå otrygg med hur den efterlevs. Han säger att: "Det finns 
problem som skolledningen inte vill ta i och att man har hanterat mobbningsfall så långt ifrån 
Farsta-metoden man kan komma". Hans kollega säger att hon skulle vilja vara med på ett aktivt 
sätt men upplever att skolledningen inte är intresserad och att hon inte alls känner sig trygg med 
den likabehandlingsplan som finns eftersom hon på nära håll sett att den inte fungerar i 
praktiken. Hon är rädd att sådana historier kan upprepas. Här kan man koppla hennes egen rädsla 
till den litteratur om förtroendets betydelse. 
Förtroende är en av de avgörande faktorerna för att ett samarbete människor emellan skall 
fungera. Rousseau talar om att samarbete fungerar som bäst i en grupp om individerna vågar 
utsätta sig för risker och han talar därför också om vikten av skapande av förtroende, av att det 
måste finnas förtroende om man ska våga utsätta sig för risker.61 
På skola Blå anser den första läraren att det är helt OK med kravet att vara med i utformandet av 
likabehandlingsplanen men kan inte säga att han är trygg med den på grund av osäkerhet för hur 
den ser ut just nu. Lärare två på samma skola upplever kravet som en självklarhet och att det 
ingår i hennes grundvärderingar. Hon känner sig trygg med planen. Det finns en tydlighet i den 
som gör henne trygg. Här talar hon alltså inte om någon förebyggande verksamhet men tycker 
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ändå att det räcker med att veta vad man ska göra när det redan har hänt något. 
En av lärarna på skola Röd säger att han inte själv är med och utformar planen: "De har en grupp 
som gör detta." Han uttrycker inte någon vi-känsla utan talar om att de har en grupp. Han säger 
sig ha möjlighet att påverka om behov finns och att han är  trygg med den egna 
likabehandlingsplanen men berättar att en elev, som kände sig tillrättavisad av honom, sade sig 
då bli kränkt och av den anledningen har han blivit  lite ängsligare. Han menar att han numera 
inte vill riskera att säga något som kan uppfattas som kränkande.
På skola Röd säger L1 att hon inte visste att det fanns ett krav från Skolverket men att hon är 
trygg med planen och litar på att likabehandlingsgruppen skickar ut det de jobbar med på remiss 
till personalen. 

4.5. Framtiden med den egna likabehandlingsplanen
Sista intervjufrågan handlar om huruvida lärare saknar något inslag i upplägget vad gäller 
planeringen, utformningen eller andra resurser för att kunna arbeta med likabehandlingsplanen. 
På skola Gul svarade L1 så här:

Jag saknar en inställning och ambition av skolledningen att ta den här typen av dokument på allvar.  Detta 
problem gäller alla planer, anvisningar eller uttalanden från Skolverket. Man sänder rätt tydliga signaler 
att detta är något som bara måste göras och inte något som beskriver vår verksamhet. Jag efterlyser en 
koppling mellan Skolverket, skolledning, personal, elever och föräldrar. Jag anser också att det behövs en 
dialog mellan oss lärare och tydliga ställningstaganden från en enig lärarkår. Jag tänker främst på hur vi 
ska kunna motverka antidemokratiska rörelser. Det räcker inte med att riva ned deras propaganda och 
putsa bort klottret.

På skola Gul svarade L2 följande:
Jag anser att likabehandlingsplanen ska vara ett levande dokument och inte bara en hyllvärmare som man 
har för att kravet från Skolverket finns. Jag anser att den borde tas upp till diskussion flera gånger per 
läsår i olika sammanhang.

På skola Blå svarade L1: 
En så´n här sak skulle behöva mer styrning. En prioriteringsordning skulle kännas bra, exempelvis: 'I år 
ska vi jobba på att stärka det här och året efter det här'. Man har ju rätt många uppdrag som lärare!

På skola Blå svarade L2 att hon saknar tid och mer kompetens om hur man hanterar det som 
händer på nätet mellan ungdomarna.
På skola Röd svarade L1 på frågan om framtiden; att han inte saknar något.
På skola Röd svarade L2 att hon inte vet om hon saknar något för framtiden men att hon tycker 
att det känns bra med det sätt som de arbetar på nu. 

4.5.1. Sammanfattning av resultat om framtiden

Enligt de två lärarna på skola Gul saknar de skolledningens signaler om en ambition att ta den 
här typen av dokument på allvar. Respondenterna säger att detta problem gäller alla planer, 
anvisningar eller uttalanden från Skolverket: ”Man sänder rätt tydliga signaler att detta är något 
som bara måste göras och inte något som beskriver vår verksamhet”. En av lärarna efterlyser en 
koppling mellan Skolverket, skolledning, personal, elever och föräldrar. Han anser också att det 
behövs en dialog mellan alla lärare och tydliga ställningstaganden från en enig lärarkår. Han 
tänker främst på hur de ska kunna motverka antidemokratiska rörelser och att det inte räcker med 
att riva ned deras propaganda och putsa bort klottret: ”Sådant dokument ska inte vara 
hyllvärmare utan vara dokument som tas upptill diskussion flera gånger per läsår.” Öppenhet 
leder till diskussion, skriver Tylefors.62  
På skola Blå önskar en av lärarna att det borde vara mer styrning och en klar prioriteringsordning 
omkring frågor som handlar om likabehandlingsplanen. Hans kollega anser att hon saknar tid 
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och mer kompetens om hur man hanterar det som händer på nätet mellan ungdomarna.
Bägge lärarna på skola Röd anser att de inte saknar något särskilt inför framtiden ifråga om 
likabehandlingsarbetet på sin skola. Den ena läraren sade att hon tycker att det känns bra med det 
sätt som de arbetar på nu.

5. DISKUSSION
Det övergripande syftet med uppsatsen har varit att undersöka om sex gymnasielärare upplever 
trygghet med den egna likabehandlingsplanen. Avsikten har även varit att synliggöra vilken typ 
av ledarskap som råder vid respondenternas skolor.63

Resultatdiskussionen utgår från det faktum att varje lärare, parallellt med uppdraget att undervisa 
också ska vara kapabel att inför varje undervisningstillfälle verka utifrån en mängd olika 
styrdokument. Skollagen säger att den som verkar inom skolan ska främja jämställdhet mellan 
könen och ge eleverna kunskaper och färdigheter för att främja deras harmoniska utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedborgare.64 Skolförordningen, Lpo 94 / Lpf 94, 
Arbetsmiljölagen, Socialtjänstlagen, FN:s barnkonvention, Diskrimineringslagen och  
Likabehandlingsplanen säger att vi ska förmedla värden som gör oss jämlika.
Undervisande lärare ställs även inför kravet att vara en bra ledare, vilket betyder att de behöver 
ha kunskap om hur det är att leda, att vara elevernas ledare och förebild. Här fokuseras även på 
lärarnas ledare, vilket syftar till skolledningen. Ordet ledare kommer från ordet lejd som betyder 
skydd, vars innebörd man kan tolka som att både vägleda och skydda. I skolledarnas fall gäller 
således att vägleda och skydda lärarna som i sin tur ska skydda eleverna på den egna 
arbetsplatsen.65 
För denna undersökning har kopplingar dragits mellan respondenternas svar, styrdokumenten 
och den inhämtade ledarskapsteorin. Detta blev utgångspunkten för kategoriseringen utifrån det 
fenomenografiska vetenskapliga perspektivet.
Vad beträffar de tre mest nämnda ledarstilar man talar om i litteraturen, är den demokratiska 
ledarstilen vinnande i alla sammanhang och utgörs av ett grupporienterat ledarskap där också 
resultatet visar på vänlighet, samarbete och tillfredställande resultat. [...] De demokratiskt ledda 
grupperna ligger även bäst till med hänsyn till kvaliteten på prestationerna.66 

Följande ledarstilar har för undersökningen blivit exemplifierade och kategoriserade utifrån valet 
av det fenomenografiska forskningsperspektiven. 

• KATEGORI 1: Den autokratiska och auktoritära ledaren. 

• KATEGORI 2: Den demokratiska ledaren. 

• KATEGORI 3: Laissez-faire-ledaren.  

Av den undersökning som är utförd vid de tre gymnasieskolorna har resultatet visat att på skola 
Gul stämmer ledarstilen in på den autokratiska / auktoritära ledarstilen där ledarens / ledarnas 
maktbas först och främst är positionen, ställningen. De är dominerande och styr genom order och 
direktiv. Gruppens arbete ses som ett personligt ansvar och det ges personlig kritik av de enskilda 
gruppmedlemmarna. På det personliga planet håller ledaren ett visst avstånd mellan sig och 
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gruppens medlemmar. Det finns också spår av den ledarstil som kallas laissez-faire, ett passivt 
ledarskap där skolledaren deltar mycket lite i gruppens arbete, försöker inte  stimulera eller 
organisera arbetet. Ledaren varken kommenterar eller kritiserar gruppens arbete.67 Den ledarstil 
som verkar råda på skola Röd, där de under fem dagar då all annan verksamhet stängde och de 
fick arbeta med likabehandlingsplanen på ett praktiskt sätt, är den grupporienterade ledarstilen 
som Nilsson skriver om; där ledaren anstränger sig, ser till att vara delaktig med stort ansvar för 
att göra ett bra klimat.68 Nilsson talar om att en ledare behöver ha ett visst förhållningssätt, 
kunskap om grupprocesser och gruppstruktur, vara utåtriktad, social och samarbetsinriktad.69 Om 
detta kan vi även lära genom dramapedagogikens metod som en väg till social kunskapsbildning. 
En av de viktigaste vägarna genom dramapedagogikens övningar är att få chans att spegla sina 
erfarenheter och på så sätt frigöra nya perspektiv [...] och ett av målen i dramapedagogiskt arbete 
är att eftersträva tillit och trygghet i arbetsgemenskapen.70 
Lagerqrantz ger också exempel på hur dramapedagogiken kan komma till användning. Hon 
påvisar bl. a. hur socialpsykologen George Mead arbetar med en interaktionalistisk teori för att 
beskriva framväxten av olika individer. Enligt Mead framträder individen för sig själv och andra 
i interaktion med andra människor. Det är först när individen ifråga kan spegla sig i den andre 
som han har möjlighet att se sig själv.71 

I olika socialpsykologiska experiment har man försökt värdera konsekvenserna av de tre olika 
typerna av ledarstil. Ett mycket berömt försök genomfördes av Lewin, Lippit & White. Man fann 
att grupper med en auktoritär ledare låg högst i produktionshänseende rent kvantitativt, medan 
grupper med laissez-faire-ledning låg lägst. De demokratiskt ledda grupperna låg bäst till med 
hänsyn till kvaliteten på prestationerna. Arbetsklimatet i lassez-faire-grupperna var präglat av 
stor otillfredsställelse. Man kände att det inte hände något och det förekom många inbördes 
stridigheter som skylldes på bristande organisation. I lassez-faire-grupperna var man mindre 
beroende av ledarna. Det rådde irritation och aggressioner mellan medlemmarna samt stor 
otillfredsställelse med gruppens arbete. Medlemmarna i de auktoritära grupperna visade stort 
ledarberoende, fientlighet och öppen aggression eller likgiltighet, apati och undertryckt 
otillfredsställelse. Alltså ett mera varierat mönster. I grupperna med demokratisk ledning 
skapades ett klimat av vänlighet, samarbete och tillfredsställelse med resultaten. Medlemmarna 
visade sig också mindre beroende av ledaren.72

Det är av vikt att nämna det personlighetsutvecklande perspektivet inom dramapedagogiken som 
består av två uttalade mål. En ledare kan med dessa mål dels hjälpa till att utveckla individens 
medvetenhet om sina egna resurser och vad som sker mellan människor i olika sociala 
situationer och därmed kunna vara delaktig i ett demokratiskt samhälle och dels att erövra 
verktyg för att förstå olika vardagssituationer.73

Det förefaller som man inom kategori 1. tappar mycket av förankringen och flera viktiga 
infallsvinklar genom att låta en liten kärngrupp lägga grunden för ett likabehandlingsarbete. 
Författaren anser att, eftersom det uttryckligen står i lagen att skolor ska främja alla elevers 
trygghet, skall samtliga lärare få utbildning i livskunskap, grupputveckling och 
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likabehandlingsarbete, att detta även skall vara ett obligatoriskt ämne inom lärarutbildningen och 
kontinuerlig fortbildning för redan utbildade lärare.74 
Undersökningen påvisar härmed svårigheten för en lärare som inte ens förutsätts ha den kunskap 
som krävs för att utforma, skapa förebyggande verksamhet, förankra, uppdatera, revidera, 
utvärdera och följa upp den egna skolans likabehandlingsplan. Läraren ska även förväntas känna 
sig trygg med den egna planen och även kunna garantera de egna eleverna likabehandling utifrån 
planen. 
Om man ser på undersökningens resultat är slutsatsen att skolledningarna inom kategori 1. 
verkar sakna enhetlig linje. Det går även att utläsa att lärarna i undersökningen hade en 
förhållandevis enhetlig linje vad gäller önskemål om att bedriva ett kvalitativt 
likabehandlingsarbete och att det finns många svårigheter med att skriva en likabehandlingsplan. 
Respondenterna verkar ta mycket ansvar själva. De råd som finns att tillgå är Skolverkets 
Allmänna råd och är, enligt författaren och respondenterna, inte särskilt konkreta. Däremot står 
det i Skolverkets Allmänna råd att en likabehandlingsplan ska vara konkret. Det står också att 
elever och föräldrar ska medverka i utformningen av planen, vilket pekar på det ansvar lärare 
har; att de ska utforma en pedagogisk plan för en av skolans viktigaste områden; med andra ord 
den plan som ska ligga till grund för all trygghet och därmed också förutsättningen för elevernas 
tillgodogörande av de kunskaper de har rätt till.
Utifrån undersökningens resultat drar författaren slutsatsen att det krävs ett professionellt 
ledarskap för att kunna tillgodose de behov som krävs för att arbeta med en likabehandlingsplan. 
Enligt läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet och det frivilliga skolväsendet har 
skolledningen ett särskilt ansvar för att personalen får möjlighet till den kompetensutveckling 
som behövs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter. I slutändan handlar det om 
att grunden måste vara stabil, vilket i den här undersökningens resultat tycks vara det 
förebyggande likabehandlingsarbetet.  
Dramapedagogiken genomsyras av ett grundläggande demokratiskt förhållningssätt, vilket passar 
väl in för att utveckla ett ledarskap för kategori 2.  
Resultatet av gjorda undersökning blir att skolans redan befintliga resurser;  skolsköterska och / 
eller kurator, tillsammans med en dramapedagog, skulle kunna bli ett utmärkt team för att bygga 
det ämne för den livskunskap som är nödvändig för hela arbetet med likabehandling. Det går 
även att utläsa att många lärare har en stark vilja att få arbeta med dessa frågor, vilket varje 
skolledning bör ta vara på för att i fortsättningen kunna utföra Skolverkets uppdrag. 

6. SLUTORD  
Det övergripande syftet med uppsatsen har varit att undersöka om sex gymnasielärare upplever 
trygghet med den egna likabehandlingsplanen. Avsikten har även varit att synliggöra om 
skolledarna på respektive skola ger personalen resurser  för att utforma och arbeta med 
likabehandlingsplanen. 
I undersökningen har författaren utgått från det faktum att varje lärare, parallellt med uppdraget 
att undervisa också ska vara kapabel att inför varje undervisningstillfälle verka utifrån en mängd 
olika typer av styrdokument. Skollagen säger att den som verkar inom skolan ska främja 
jämställdhet mellan könen och ge eleverna kunskaper och färdigheter för att främja deras 
harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare.75 
Skolförordningen, Lpo 94 / Lpf 94, Arbetsmiljölagen, Socialtjänstlagen, FN:s barnkonvention, 
Diskrimineringslagen och  Likabehandlingsplanen säger att vi ska förmedla värden som gör oss 
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jämlika.
Undervisande lärare ställs inför kravet att vara en bra ledare, vilket betyder att de behöver ha 
kunskap om hur det är att leda, att vara elevernas ledare och förebild. Här fokuseras även på 
lärarnas ledare, vilket syftar till skolledningen.
För denna undersökning har kopplingar dragits mellan respondenternas svar, styrdokumenten 
och den inhämtade ledarskapsteorin. Detta blev utgångspunkten för kategoriseringen av 
ledarskapsstilar utifrån det fenomenografiska vetenskapliga perspektivet. Kategorierna beskrivs 
nedan: 
KATEGORI 1: Den autokratiska och auktoritära ledaren. Hennes maktbas är först och främst 
positionen, ställningen. Hon är dominerande, styr genom order och direktiv. Gruppens arbete är 
hennes personliga ansvar och hon ger personlig kritik av de enskilda gruppmedlemmarna. På det 
personliga planet håller hon ett visst avstånd mellan sig och gruppens medlemmar.
KATEGORI 2: Den demokratiska ledaren. Hennes maktbas i gruppen kan vara både externt och 
internt betingat. Hon utövar ett grupporienterat ledarskap. Arbetet uppfattas som styrt av 
gemensamma mål och sker genom självständig medverkan av alla medlemmarna. Detta gäller 
också planeringen av arbetet. Hon är saklig och objektiv i sin kritik och uppfattar sig själv som 
en del av gruppen.
KATEGORI 3: Laissez-faire-ledaren. Hon utövar ett passivt ledarskap, deltar mycket lite i 
gruppens arbete och försöker inte stimulera eller organisera arbetet. Hon varken kommenterar 
eller kritiserar gruppens arbete.76

Av den undersökning som är utförd på de tre gymnasieskolorna har resultatet visat att både skola 
Gul och skola Blå faller in under KATEGORI 1 men även till viss del under  KATEGORI 3. 
Enligt svaren från respondenterna vid dessa skolor, stämmer ledarstilen hos skolledarna 
mestadels in på den autokratiska / auktoritära ledarstilen där ledarens / ledarnas maktbas först 
och främst är positionen, ställningen. De är dominerande, styr genom order och direktiv. 
Gruppens arbete ses som ett personligt ansvar och det ges personlig kritik av de enskilda 
gruppmedlemmarna. På det personliga planet håller ledaren ett visst avstånd mellan sig och 
gruppens medlemmar. Det finns också spår av den ledarstil som kallas Laissez-faire. 
Den ledarstil som, enligt svaren från respondenterna verkar råda på skola Röd, faller in under 
KATEGORI 2. Under fem dagar, då all annan verksamhet stängde och de fick arbeta med 
likabehandlingsplanen på ett praktiskt sätt, skulle enligt Nilsson kallas för den grupporienterade 
ledarstilen; där ledaren anstränger sig, ser till att vara delaktig med stort ansvar för att göra ett 
bra klimat.77 
Fem av de sex lärarna svarade nej på frågan om de kan garantera likabehandling för de egna 
eleverna. Dessa fyra arbetar vid två av de representerade skolorna, vid skola Gul och skola Blå. 
En av de två lärarna från skola Röd svarade att han tyckte att det kändes svårt att garantera 
likabehandling men sa: ”Just för att vi lärare på vår skola bemöter alla ärenden på ett likvärdigt 
sätt tror jag att jag kan garantera detta, men sedan, om alla elever känner sig likabehandlade är 
jag osäker på”. De två lärarna på skola Gul svarade: "Inte alls" på frågan om de upplever 
trygghet med den egna likabehandlingsplanen. Den ena läraren på skola Blå upplever trygghet, 
vilket den andra läraren inte gör. De två lärarna på skola Röd säger sig uppleva trygghet med den 
egna likabehandlingsplanen. 
Endast en av de sex lärarna har nämnt att elever medverkat vid utformningen av planen. Denna 
lärare arbetar också på skola Röd. Ingen nämnde att föräldrar medverkat. 
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6.1. Förslag till vidare forskning 
Utifrån resultatet i föreliggande studie har nya frågor väckts. Ett samarbetsprojekt mellan 
ledarskap, skolans psykosociala resurser och dramapedagogisk kunskap kan skapa ett kreativt 
utrymme för teori och praktik att mötas. För att skolledare ska kunna utföra skolverkets mål till 
fullo krävs åtgärder och en forskning inför dessa. Personal inom skolan behöver stöd och 
riktlinjer på ett praktiskt plan men också stöd för att teoretiskt kunna överblicka kravet på 
likabehandling. Därför föreslås en framtida forskning om huruvida ett särskilt ämne kan skapas 
utifrån det uppdrag Skolverket givit till varje skola att själva ta hand om.
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BILAGOR

Bilaga 1
Skolverkets allmänna råd för arbetet med att främja likabehandling och för att motverka 
diskriminering och annan kränkande behandling 2006-10-30. 
I dessa allmänna råd ges rekommendationer för arbetet med att främja likabehandling och 
motverka diskriminering och annan kränkande behandling. De allmänna råden grundar sig på 
bestämmelserna i skollagen (1985:1100), lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och 
annan kränkande behandling av barn och elever, förordningen (2006:1083) om barns och elevers 
deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan samt läroplanerna. 

Inledning
Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever har till 
ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund 
av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling. Varje 
verksamhet som omfattas av lagen skall årligen upprätta en likabehandlingsplan. Lagen ställer 
också skärpta krav på att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling 
samt en skyldighet att utreda omständigheterna när det kommit till personalens kännedom att ett 
barn eller en elev blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling. De allmänna 
råden syftar till att ge stöd i arbetet med likabehandling av barn och elever. De gäller all 
verksamhet som omfattas av skollagen, såväl inom det offentliga skolväsendet som i fristående 
verksamheter; alltså för förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, förskoleklassen, grund- och 
gymnasieskolan, särskolan, specialskolan, sameskolan samt den kommunala vuxenutbildningen. 
De allmänna råden vänder sig till rektor eller någon med motsvarande ledningsfunktion och 
personal i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. De riktar sig också 
till huvudmännen som har det yttersta ansvaret för att all personal i verksamheterna aktivt arbetar 
med att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 
Likabehandlingsplanen bör tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla 
tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling och ange en tydlig ansvarsfördelning 
mellan rektor eller någon med motsvarande ledningsfunktion och personal, vara konkret och utgå 
från aktuell kartläggning av verksamhetens behov som utgångspunkt för planerade åtgärder 
under det kommande året med en tydlig koppling till varje diskrimineringsgrund, beskriva 
rutiner för akuta åtgärder och uppföljande insatser och hur dessa skall dokumenteras, beskriva 
hur barn, elever och personal skall medverka i arbetet med planen samt hur vårdnadshavare skall 
göras delaktiga i arbetet, beskriva hur planen skall göras känd och förankras i hela verksamheten 
och hos barns och elevers vårdnadshavare, innehålla en planering för personalens 
kompetensutveckling för att öka medvetenheten om förekomsten av och kunskap om 
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling och beskriva hur planen årligen 
skall följas upp, utvärderas och vid behov revideras. Att främja barns och elevers lika rättigheter 
och att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 
Det är viktigt att det främjande och förebyggande arbetet baseras på kunskap om vilka faktorer 
som främjar skapandet av en god miljö och om diskriminering, trakasserier och annan kränkande 
behandling, hålls samman av en för verksamheten övergripande strategi, är långsiktigt och 
omfattar såväl individ- som grupp- och verksamhetsnivå, integreras som en naturlig del i det 
vardagliga arbetet, involverar barn, elever, personal och vårdnadshavare och återkommande ger 
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möjligheter att reflektera kring förhållningssätt, värderingar, normer och relationer, innebär att 
ledning och personal är observanta på att barn eller elever inte diskrimineras av verksamhetens 
organisation eller av tillämpningen av olika bestämmelser, innehåller regelbunden granskning av 
den egna verksamhetens organisation, arbetsklimat, arbetssätt och beslutseffekter och baseras på 
aktuell kännedom om barnens och elevernas trivsel och inflytande samt om förekomsten av 
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling i den egna verksamheten. 

Att upptäcka trakasserier och annan kränkande behandling
Redan misstanke om att kränkningar förekommer bör uppmärksammas. 
Rutiner bör finnas för att tidigt upptäcka trakasserier och annan kränkande behandling, t.ex. 
genom granskning av den egna organisationen, kartläggningar och kontinuerliga samtal med 
barn, elever, personal och vårdnadshavare. Rutiner bör finnas för att garantera en god uppsikt 
över alla utrymmen och platser där barn och elever befinner sig. Det är viktigt att ledningen och 
personalen är uppmärksam på om barn och elever upplever sig kränkta av någon vuxen i 
verksamheten. Rutiner bör finnas för hur kommunikationen skall ske mellan rektor eller 
motsvarande ledningsfunktion, personal, barn, elever och vårdnadshavare när trakasserier och 
annan kränkande behandling upptäcks.

Att utreda trakasserier och annan kränkande behandling
Vårdnadshavare till barn och elever som är inblandade bör informeras skyndsamt. 
Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den eller de som kan ha eller 
har utövat kränkningen och den som blivit utsatt. Utredningen bör söka utröna och analysera 
orsakerna till den uppkomna situationen. Om personal misstänks för trakasserier eller annan 
kränkande behandling av ett barn eller en elev bör rektor eller någon med motsvarande 
ledningsfunktion ansvara för utredningen. Vid varje enskilt fall bör en bedömning göras av hur 
allvarlig kränkningen är och om anmälan till andra myndigheter bör göras. Verksamheten bör ha 
rutiner för hur huvudmannen skall informeras och hur utredningen skall dokumenteras. 

Att åtgärda trakasserier och annan kränkande behandling 
Rutiner bör finnas för hur en akut situation skall hanteras. Åtgärder som görs bör grundas på 
utredningen av det enskilda fallet och som regel riktas till såväl den eller de som utfört 
kränkningen som till det barn eller den elev som blivit utsatt. Åtgärderna skall inte enbart 
avhjälpa akuta situationer utan bör också syfta till att finna mer långsiktiga lösningar. En 
bedömning bör göras om åtgärdsprogram skall upprättas för en eller flera av dem som är 
inblandade i den aktuella situationen. Utifrån det enskilda fallet bör alltid överväganden göras 
om åtgärder också bör vidtas i syfte att förändra strukturer och förhållanden på grupp- och 
verksamhetsnivå. Om verksamheten inte själv förfogar över den nödvändiga kompetensen för att 
klara upp en situation bör hjälp tas utifrån. Genom dessa allmänna råd upphävs Skolverkets 
allmänna råd (SKOLFS 2004:19) för arbetet med att motverka alla former av kränkande 
behandling.

Per Thullberg
Mona Bergman 
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Bilaga 2
Visby 100501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Hej!  
Jag studerar pedagogik vid Högskolan i Gävle och ämnar skriva en uppsats som handlar om 
lärares trygghet med den egna likabehandlingsplanens utformning och om de känner att de, inför 
eleverna, kan garantera likabehandling.  För att få svar på detta avser jag att  intervjua sex 
gymnasielärare från tre olika gymnasieskolor i Sverige och du är en av de lärare jag 
slumpmässigt valt. Min handledare heter Gunnar Cardell och är professor i Pedagogik vid 
Högskolan i Gävle, gcl@hig.se. Med stort hopp om ditt bidrag, bifogar jag de frågor jag önskar 
få svar på. 

Med vänliga hälsningar Marie Stein
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Bilaga 3
Intervjufrågor: 
Utformningen
     1.   Hur går utformningen av likabehandlingsplanen till på din skola?
     2.   I vad består just den förebyggande verksamheten i likabehandlingsplanen?
Förankringen
     3.   Hur förankras innehållet i likabehandlingsplanen vid er skola?
     4.   Hur görs uppdatering, revidering, utvärdering och uppföljning?
Resurserna
     5.   Vilken typ av kompetens inför utformandet av planen finns att tillgå?
Tryggheten
     6.   Hur upplever du kravet på att vara med i utformningen av likabehandlingsplanen?
     7.   Känner du dig trygg med den egna likabehandlingsplanen?
     8.   Kan du garantera likabehandling för dina egna elever?
Framtiden
      9.  Saknar du något inslag i upplägget vad gäller planeringen, utformningen eller
 resurser för att kunna arbeta med likabehandlingsplanen?

Tack på förhand från 
                      Marie Stein
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