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Syftet med undersökningen är att få en tydligare bild av hur skolor arbetar med 

likabehandlingsplanen i praktiken samt hur medvetna personal och elever är om planen. Vi 

har använt oss av en blandad metod som är både kvalitativ och kvantitativ genom intervjuer 

och enkätundersökningar. De två skolorna valdes ut genom bekvämlighetsurval. En person 

som ansvarar för respektive skolas likabehandlingsplan och deltagarna till lärarenkäten valdes 

ut genom ändamålsenligt urval och deltagarna till elevenkäten valdes ut genom 

bekvämlighetsurval.  

  

Båda skolorna beskriver sitt praktiska arbete utifrån mål, åtgärder, främjande aktiviteter, 

ansvarsfördelning, information i ämnet och elevers påverkan. Skolorna ger till största del en 

väl överensstämmande helhetsbild av den aktuella situationen i ämnet. Det har dock i 

undersökningen framkommit att det finns vissa skillnader mellan de för 

likabehandlingsplanen ansvarigas och lärarnas uppfattningar jämfört med elevernas. Eleverna 

på båda skolorna har visat sig känna, till skillnad från de andra deltagande grupperna, en stor 

osäkerhet inom frågorna kring vad en likabehandlingsplan är för något, hur de blivit 

informerade om planen samt i frågan kring deras påverkan av planens utformning och 

innehåll.       

 

Centrala begrepp: likabehandlingsplan, likabehandling, kränkande behandling, 

diskriminering, trakasserier 
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1. Inledning 
Alla skolor ska enligt lag ha en likabehandlingsplan (diskrimineringslagen (2008:567)). Det vi 

vill undersöka är hur skolorna arbetar med den och här har vi valt att studera två utvalda 

skolor. Den ena skolan, skola 1, är en mindre låg- och mellanstadieskola (<år6) i ett litet 

samhälle i södra Sverige. Den andra skolan, skola 2, är en mellanstor låg- och 

mellanstadieskola (<år5) belägen i en mellanstor stad i södra Sverige. Vi vill undersöka om 

skolorna har en likabehandlingsplan och om den är aktuell, lättillgänglig samt om/hur den 

används bland lärare och elever. Vi vill även då jämföra hur olika personer på skolan upplever 

arbetet med likabehandlingsplanen. Till exempel finns det någon skillnad mellan hur rektorn 

och eleverna upplever att det här arbetet fungerar?  

 

I skolan förekommer det olika sorters kränkande behandling, t.ex. mobbning, och enligt 

erfarenheter så vet vi att många som utsätts för detta påverkas av det under en längre tid och 

ibland genom hela livet.  

 

       […] En tredjedel av alla skolbarn har blivit utsatta för någon form av mobbning under sin skoltid. Hos 

         många sitter ärren efter mobbning kvar länge, ibland hela livet […]. (www.vardguiden.se) 

 

Det är därför som det är viktigt att skolan har en tydlig och enkel handlingsplan för hur de ska 

reagera, förebygga och handskas med fall av kränkande behandling. I Lpo 94 står det att 

”ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande 

behandling. Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt 

motverkas” (Skolverket, 1994, s.3). WHO - Världshälsoorganisationen definierar hälsa enligt 

följande, ”health is a state of complete physical, mental and social well-being and not the 

merely the absence of disease of infirmity” (www.who.int). Det vill säga att hälsa enligt deras 

definition är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välmående och inte bara 

frånvaron av sjukdom eller funktionshinder. Om skolan ska kunna främja elevernas hälsa är 

det viktigt att alla aspekter ovan behandlas. I arbetet med likabehandlingsplanen berörs alla 

hälsodelar och det ger ett belägg för varför det är viktigt att arbetet med 

likabehandlingsplanen är väl genomtänkt och fungerar på ett tillfredsställande sätt.   
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1.1  Syfte 

Vårt syfte med undersökningen är att undersöka hur personer ur personalen på två skolor 

beskriver att de arbetar med likabehandlingsplanen i praktiken, hur arbetet fungerar samt hur 

stor medvetenheten om likabehandlingsplanen är.   

 

1.2  Frågeställningar 

• Hur beskriver olika personer ur personalen på skolorna att de arbetar med 

likabehandlingsplanen i praktiken? 

• Hur beskriver lärare och elever vad de har för relation till varandra i arbetet med att 

upprätthålla planens syfte? 

• Hur stor är medvetenheten om likabehandlingsplanen hos personal och elever? 

 

2.  Bakgrund 
År 2004 sammanställdes en utredning gjord på regeringens uppdrag av 

Skolansvarsutredningen. Den här utredningens fokus låg på fenomenet kränkande behandling 

i skolan samt att ta fram ett förslag till en lag som ska motverka detta. I utredningen kom de 

då fram till att ”mobbning och andra trakasserier har visat sig utgöra ett så stort problem för 

skolornas del, inte minst ur elevernas synvinkel, att de bör tas med i lagstiftningen oavsett vad 

som ligger bakom kränkningarna” (Skolansvarsutredningen, 2004, s.12). Den första januari 

2009 tillkom så ett nytt kapitel i skollagen, 14a kapitel. Detta kapitel behandlar olika faktorer 

kring kränkande behandling i skolan. I kapitlets 6 § står det skrivet att ”huvudmannen ska se 

till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att 

motverka kränkande behandling av barn och elever” (Skollag (1985:1100)). Att den här 

ändringen i skollagen (1985:1100) skedde har avspeglat sig tydligt ute i skolorna. I dagens 

skola tycker vi oss tydligt se ett ökat intresse och målinriktat arbete rörande kränkande 

behandling och åtgärder kring detta. Samtidigt är det ett arbete som alltid kan förbättras och 

utvecklas och det här är något som skolorna måste komma ihåg då det fortfarande 

förekommer kränkande behandling och mobbning ute i verksamheten. Ett exempel på 

undersökning som ger oss bevis för det här är Diskriminerad, trakasserad, kränkt? 

(Skolverket, 2009a).  

 

Kränkningar, trakasserier med mera är något som alltid förekommit i skolorna, även om de 

skiftat intensitet och form under åren. I Olikas lika värde (Myndigheten för skolutveckling, 
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2003) beskrivs det hur det tidigare i skolans vardag kunde förekomma kränkningar i olika 

former och de poängterar att en plats där kränkningar förekom under en lång tid var just 

skolan. För att de vuxna i skolan skulle få kommandot över eleverna använde de ofta metoder 

som skamvrån och struten på huvudet som en del av sin maktutövning. Just de här metoderna 

var vanligt förekommande i skolornas vardagliga rutiner och är även de en form av 

kränkningar. Genom att eleverna ofta ser upp till de vuxna inom skolan så betyder det att de 

även tar efter deras beteende. Då de vuxna använder sig av kränkningar mot eleverna blev det 

då ett mer accepterat beteende än i dagens skola då eleverna, genom att imitera de vuxnas 

beteende, blev stimulerade till att kränka varandra. I exemplet nedan beskrivs ett beteende 

som inte är acceptabelt i dagens skola, däremot säger vi inte att det inte förekommer. 

               

          Slagsmål på skolgården var pojkarnas sätt att klara ut vilken plats de skulle ha i klassens och skolans  

          hackordning, och var ett okontroversiellt inslag i skolmiljön fram till mitten av förra seklet. 

         (Myndigheten för skolutveckling, 2003, s.10) 

 

2.1  Vad säger lagen och läroplanen 

Under 2006 trädde en lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande 

behandling av barn och elever i kraft. I samband med att det den femte juni 2008 utfärdades 

en ny övergripande diskrimineringslag upphävdes lagen från 2006 då dess innebörd behandlas 

i diskrimineringslagen. Syftet med diskrimineringslagen är att förhindra diskriminering enligt 

diskrimineringsgrunderna och även här beskrivs hur skolans arbete mot det här ska se ut. För 

vidare detaljer se bilaga 1 innefattande 2 kap. 5 § samt 3 kap. 14 - 16 § ur 

diskrimineringslagen (2008:567). 

 

Under 2006 utfärdades det även en förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i 

arbetet med en likabehandlingsplan. Den här har sedan ändrats och den senaste versionen 

(2008:946) utfärdades 2008 men trädde inte i kraft förrän första januari 2009. Kortfattat säger 

förordningen att eleverna ska medverka, beroende på ålder och mognadsgrad, i allt arbete som 

rör likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling. För vidare detaljer se bilaga 

1 innefattande förordning (2008:946).  

 

Den första januari 2009 tillkom ett nytt kapitel i skollagen, 14a kap. åtgärder mot kränkande 

behandling.  Skollagen inriktar sig alltså främst mot kränkande behandling och hur arbetet 
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mot detta på skolan ska se ut. För vidare detaljer se bilaga 1 innefattande 14a kap. ur 

skollagen (1985:1100). 

 

Redan i läroplanens, Lpo 94, första stycke står det att skolan ska förmedla värderingen att alla 

människor är lika värda. Genom att ha det här som grund utvecklar skolan arbetet vidare. 

Skolan ska motverka all form av diskriminering utefter diskrimineringsgrunderna, trakasserier 

och annan kränkande behandling. Alla inom skolverksamheten ska efterleva de 

grundläggande värdena, arbeta med dem hos eleverna och tydligt motverka och ta avstånd 

från sådant som avviker från dem. De grundläggande värdena är ”människolivets 

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

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta […]” (Skolverket, 1994, s.3). Genom 

de här bestämmelserna skriver Skolverket sedan att all undervisning ska vara individanpassad, 

nämligen anpassad utefter individens egna förutsättningar och behov. Läroplanen tar också 

upp att läraren ska ”[…] uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta 

nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling 

[…]” (Skolverket, 1994, s. 9). Vidare ska skolan sträva efter en miljö med en, på det sociala 

planet, gemenskap som gör att eleverna känner sig trygga och känner att andra respekterar 

dem både som person samt för deras arbete. För att uppnå det här behöver skolan då ”[…] 

sträva efter att varje elev […] tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 

behandling […]” (Skolverket, 1994, s. 8).   

  

2.2  Vad är en likabehandlingsplan och vad innebär likabehandling?  

Likabehandlingsplanen beskrivs enligt Skolverkets allmänna råd (2009b) som en plan med en 

översikt över de åtgärder som behövs för att främja lika rättigheter och möjligheter samt 

förebygga och förhindra trakasserier för de elever som deltar i verksamheten, oavsett om det 

är en pojke eller flicka, oberoende av vilket land de kommer ifrån, vilken religion eller annan 

trosuppfattning de har, om de har ett funktionshinder eller beroende på deras sexuella 

läggning. Likabehandlingsplanen ska arbetas med kontinuerligt och ses över för att eventuellt 

revideras varje år. Det här styrks genom skollagens 14a kap. 8 § där det står skrivet att 

”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” 

(Skollag 1985:1100). Även i diskrimineringslagens 3 kap. 16 § understryks det här då det där 

står att ”en utbildningsanordnare som avses i 14 § ska varje år upprätta en plan med en 
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översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter […] 

dels förebygga och förhindra trakasserier som avses i 15 §” (Diskrimineringslag 2008:567). 

Diskrimineringslagen syftar här på en likabehandlingsplan medan skollagen syftar på en plan 

mot kränkande behandling. Skolverket (2009b) rekommenderar dock i sina allmänna råd att 

de här två skrivs ihop i en och samma plan.   

 

Likabehandling beskrivs enligt diskrimineringslagen (2008:567) som att det ska råda lika 

rättigheter och möjligheter för alla barn som har anknytning till verksamheten oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Skolverket (2009b) tar vidare 

upp i sina allmänna råd att ”alla barn och elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö 

och bemötas med respekt” (Skolverket, 2009b, s.3). Det här innebär att likabehandling alltså 

inte behöver betyda att alla människor ska behandlas på lika sätt i alla situationer utan 

likabehandling betyder snarare att alla människor ska ha samma rättigheter.   

 

2.3  Likabehandlingsplanens syfte och innehåll 

Likabehandlingsplanen syftar till de tre arbetsområdena främjande arbete, förebyggande 

arbete och åtgärdande arbete. För att beskriva de här tre arbetsområdena utgår vi här från de 

allmänna råd som Skolverket (2009b) gett ut angående arbetet med likabehandlingsplanen. 

 

     Arbetet med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

      ska, tillsammans med rutinerna för det åtgärdande arbetet (upptäcka, utreda och åtgärda) återspeglas i en  

      plan mot diskriminering och kränkande behandling. (Skolverket, 2009b, s.10) 

 

Främjande arbete kan beskrivas som ett sätt att lyfta fram alla människors lika värde och det 

poängteras att det här arbetet ska vara en naturlig del i skolans vardag. ”I arbetet är det viktigt 

att analysera vad som står för trygghet, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa för barnen och 

eleverna” (Skolverket, 2009b, s.12). Det är viktigt att arbetet utövas dagligen och det ska inte 

bero på om det förekommer kränkande behandling på skolan eller ej. Det främjande arbetet 

ska även omfatta diskrimineringsgrunderna som i diskrimineringslagen (2008:567) bestäms 

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

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder i den mening att alla skaffar sig 

kunskaper kring dem. 
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Förebyggande arbete ska motverka risken att någon person på skolan ska känna sig 

diskriminerad, trakasserad eller kränkt. I det förebyggande arbetet ingår det för skolan att se 

över sina rutiner och regler så att de inte i sig inbjuder till kränkande behandling samt utefter 

elevernas trivsel och trygghet kartlägga områden där det finns en högre risk för att sådant 

beteende förekommer. Skulle sådant beteende dock förekomma på skolan är det viktigt att det 

dokumenteras. Den här dokumentationen kan sedan fungera som ett underlag då skolan ska 

kartlägga eventuella riskområden.   

 

Skulle det ändå, trots det främjande och förebyggande arbetet, förekomma diskriminering, 

trakasserier eller kränkande behandling ska skolan genast ta itu med det genom sitt åtgärdande 

arbete. Som ett första steg av åtgärder bör skolan hålla personalen uppdaterad på hur de ska 

agera i olika akuta situationer. Vilka åtgärder som sedan sätts in ska baseras på varje 

individuellt fall och skolan bör ha långsiktiga mål kring varje fall. När det åtgärdande arbetet i 

ett fall pågått en tid ska det granskas och analyseras. Allt som sker inom det åtgärdande 

arbetet ska dokumenteras. Dokumentationen är ett viktigt underlag då arbetet ska granskas 

och analyseras och det då antingen konstateras att åtgärderna har löst problemet eller om de 

behöver förändras på något sätt. Vissa fall av kränkande behandling går så långt att de tillslut 

hamnar i en rättslig process och då kan dokumentationen fungera som underlag och eventuellt 

som bevismaterial för skolans del. 

 

Varje skolas likabehandlingsplan ser olika ut, det finns dock vissa riktlinjer att följa då det 

gäller vad planen ska innehålla. Enligt en handledning för arbetet med likabehandlingsplanen, 

utgiven av Skolverket (2008) betonas det att det först och främst bör finnas en röd tråd genom 

hela likabehandlingsplanen. Skolverket (2009b) skriver sedan i sina allmänna råd att: 

 

        Planerna bör innehålla 

       • en beskrivning av verksamhetens långsiktiga mål och insatserna för det främjande arbetet, 

       • de slutsatser som kan dras av kartläggningarna om situationen i verksamheten, 

       • konkreta mål för och beskrivningar av de insatser som ska genomföras under året för att förebygga   

         diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt en ansvarsfördelning för detta,  

       • tydliga rutiner för akuta och uppföljande åtgärder avseende inträffade kränkningar och hur dessa ska   

         dokumenteras,  

        samt 

      • en beskrivning av hur barn och elever har varit delaktiga i arbetet med att ta fram planerna. 

        (Skolverket, 2009b, s. 25) 
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För att kommentera, förtydliga och göra vissa tillägg till de här punkterna har vi använt oss av 

den handledning som nämndes ovan (Skolverket, 2008). Som ett första tillägg bör skolans 

policy eller vision komma. Den här ska tydligt beskriva skolans inställning till kränkande 

behandling och diskriminering. Den första punkten i citatet ovan ”en beskrivning av 

verksamhetens långsiktiga mål och insatserna för det främjande arbetet” (Skolverket, 2009b, 

s.25) väljer vi att inte kommentera ytterligare då vi anser att den redan är så pass tydlig. Den 

andra punkten ”de slutsatser som kan dras av kartläggningarna om situationen i 

verksamheten” (Skolverket, 2009b, s.25) kan motiveras genom att det är en nödvändig 

process för att medvetandegöra skolan om den aktuella situationen. I den tredje punkten 

”konkreta mål för och beskrivningar av de insatser som ska genomföras under året för att 

förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt en ansvarsfördelning 

för detta” (Skolverket, 2009b, s.25) poängteras vikten av tydliga mål så att de kan förstås av 

alla. Det behövs även beskrivas hur målen ska nås samt bestämmas under vilken tidsperiod 

åtgärden ska genomföras och därigenom målet uppfyllas. Enligt den fjärde punkten ska det 

även finnas beskrivet ”tydliga rutiner för akuta och uppföljande åtgärder avseende inträffade 

kränkningar och hur dessa ska dokumenteras” (Skolverket, 2009b, s.25). Det här citatet avser 

det åtgärdande arbetet, det vill säga vad som ska göras när kränkningar inträffar. Det avser 

förutom vad som ska göras i det akuta läget även vilka åtgärder som ska vidtas för att 

förbättra situationen så att händelsen inte upprepar sig. I den femte och sista punkten tas det 

upp att det ska finnas med ”en beskrivning av hur barn och elever har varit delaktiga i arbetet 

med att ta fram planerna” (Skolverket, 2009b, s.25). Det här är en punkt som regeringen tagit 

fram en egen förordning kring, förordning (2008:946).  

 

Som ett sista tillägg enligt Skolverkets handledning (2009a) vill vi ta upp frågan om 

revidering. Skolverket (2009a) tar upp den viktiga punkten att arbetet med likabehandling är 

något som ska pågå ständigt, det blir aldrig färdigt utan allteftersom tiden går och samhället 

förändras behöver även likabehandlingsarbetet förändras. Då giltighetstiden, allt enligt 

skollagens 14a kap. 8 §, på planen är ett år ger detta konsekvensen att planen varje år måste 

uppdateras och ses över. 
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2.4  Definitioner 

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) och diskrimineringsombudsmannen, DO, definieras 

sju stycken diskrimineringsgrunder. Med diskrimineringsgrundernas definition menas vilka 

som kan anmäla diskriminering inom en viss kategori. 

1. Kön. Till kön räknar DO kvinnor, män och transsexuella. Med transsexuella menas enligt 

Skolverket (2008) när någon inte tycker sig tillhöra sitt biologiska kön utan det motsatta. 

2. Könsöverskridande identitet eller uttryck. Hit räknas de som avviker från de typiska 

könsmönstren oavsett om det pågår hela tiden eller i kortare perioder. Bland annat 

transvestiter och intersexuella räknas hit. Transvestiter utmärker sig genom att ofta klä sig i 

det motsatta könets kläder. Intersexuella är en person som är tvåkönad, dvs. de har delar av 

både de manliga och kvinnliga könsorganen. 

3. Etnisk tillhörighet. Hit räknas till exempel vilket land personen kommer ifrån, vilken 

nationalitet de tillhör, vilken kultur de lever enligt och vilken hudfärg personen har. Alla 

personer tillhör den här kategorin då alla har någon etnisk tillhörighet. Vilken etnisk 

tillhörighet en person har beror på hur personen själv identifierar sig. 

4. Religion eller annan trosuppfattning. Hit räknas alla de människor som tillhör en religion 

eller annan trosuppfattning. Exempel på människor som räknas hit är kristna, muslimer, judar, 

ateister osv. 

5. Funktionshinder. Hit räknar DO de som har en permanent fysisk, psykisk eller 

begåvningsmässig begränsning avseende människans förmåga att fungera i olika 

sammanhang. Hur allvarligt funktionshindret är spelar ingen roll. Exempel på funktionshinder 

och sjukdomar som kan bli ett hinder i framtiden är dyslexi, allergi, HIV och cancer. 

6. Sexuell läggning. Hit räknas homosexuella, heterosexuella och bisexuella. Med 

homosexuella menas de personer som attraheras av samma kön som sitt eget. Heterosexuella 

är motsatsen till homosexuella, nämligen de personer som attraheras av det motsatta könet. 

Bisexuella är slutligen de personer som attraheras av båda könen.  

7. Ålder. Hit räknas alla människor som anser sig bli diskriminerade på grund av sin ålder. 

 

Det finns enligt diskrimineringslagen (2008:567) två olika sorters diskriminering, direkt 

diskriminering och indirekt diskriminering. Med direkt diskriminering menas då att någon 

behandlas annorlunda än andra, med en negativ mening, i liknande situationer. Det räknas 

som direkt diskriminering då den annorlunda behandlingen har något eller några samband 

med diskrimineringsgrunderna. Med indirekt diskriminering menas att en regel eller 
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bestämmelse, som uppfattas som neutral används på ett sätt som gör att följderna blir 

diskriminerande för någon eller några personer enligt diskrimineringsgrunderna. 

 

Trakasserier innebär enligt diskrimineringslagen (2008:567) att någon kränker en annan 

persons värdighet genom sitt beteende. Hit räknas även sexuella trakasserier. Trakasserier är 

en form av kränkande behandling men alla sorters kränkningar ska också kunna kopplas till 

diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan både vara fysiska, verbala och icke verbala 

handlingar. För att räknas som trakasserier ska handlingarna leda till obehag eller skada av 

den utsatte personens värdighet samt ske i form av tydliga kränkningar. Det är upp till varje 

enskild individ att själv bestämma om handlingen eller beteendet ska räknas som kränkande 

eller inte. Trakasserier beskrivs även tydligt enligt Skolverket (2009a). 

 

Till kränkande behandling räknas enligt skollagen (1985:1100) när någon person kränker en 

annan persons värdighet men då handlingen inte kan kopplas till diskrimineringsgrunderna. 

Läser vi vidare kan vi dessutom hitta enligt Skolverkets (2009b) allmänna råd att kränkande 

behandling både kan utföras av och utsätta en eller flera personer. I det här fallet behöver 

handlingarna inte vara tydliga utan kan pågå i det dolda. Kränkande behandling räknar både 

händelser som bara inträffar en gång såväl som händelser som inträffar flera gånger och 

eventuellt under en längre tid. Ett exempel på kränkande behandling som inträffar flera 

gånger är enligt de allmänna råden skrivna av Skolverket (2009b) mobbning.   

 

3.  Tidigare forskning 
I och med att diskrimineringslagen (2008:567) trädde i kraft 2008 och att det i skollagen 

(1985:1100) den 1 januari 2009 tillkom ett kapitel angående kränkande behandling har 

skolorna nu fått ett större ansvar för att arbeta målinriktat och aktivt mot kränkande 

behandling och diskriminering. Då de här två bestämmelserna är relativt nyinrättade så har det 

ännu inte kommit fram så mycket aktuell forskning i relation till de här, det mesta kommer än 

så länge från skolverkets undersökningar. Det finns dock tidigare forskning att tillgå och den 

forskning vi fått fram handlar främst om barn och elevers uppfattningar om sin skolsituation 

och förekomsten av kränkningar, diskriminering och så vidare inom skolans verksamhet. 

Angående forskning som berör hur skolans arbete med likabehandlingsplanen pågår, 

utvecklats och/eller fungerar har vi funnit en mycket liten mängd i form av enstaka rapporter 
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och examensarbeten. Den forskningsgenomgång som vi redovisar för här nedan är då den 

forskning vi funnit ligger närmast inriktningen på det här examensarbetet.  

 

Skolverket har i en studie om värdegrunden år 2000 upptäckt att skolorna i sitt praktiska 

arbete ofta har en kortsiktig inriktning och att det då ”[…] riktats in på att motarbeta och 

åtgärda problem när de väl uppstått […]” (s. 34) istället för att ha långsiktiga strategier som 

går bakom de uppstådda problemen. Arbetet får då ingen förankring i de mål som skolan ska 

arbeta efter gällande bland annat normer och värden och som beskrivs i läroplanen, Lpo 94. 

Forskarna fann dock i studien att många skolor redan då hade en målsättning mot mobbning 

genom att upprätta olika handlingsprogram. De här var dock inte något som skolorna gick 

vidare med genom att informera sin personal och inte heller skolans elever och föräldrar. Det 

här är någonting som skolorna nu måste arbeta mer med då handlingsprogrammen ersatts av 

likabehandlingsplaner. De här likabehandlingsplanerna finns det större krav på genom att de 

ska vara ett levande dokument enligt vad som beskrivs i skollagen 14a kapitel (1985:1100). 

 

Bitsch och Jannesson (2008) har i sin undersökning ”upplevt ett visst motstånd mot 

likabehandlingsplanen som begrepp” (ss. 35-36) och det här har senare speglat sig i att just 

begreppet likabehandlingsplan var svagt förankrad hos alla på skolan. Mot eleverna använde 

lärarna sig aldrig av ordet likabehandlingsplan utan bytte istället ut det mot ordet värdegrund 

med motiveringen att förenkla och underlätta för eleverna. Vidare pratar de heller då inte om 

likabehandlingsplanen med eleverna, som de fått i uppdrag av sin rektor att göra, utan går 

även där istället in på värdegrundsarbetet. Skolverket (2009b) skriver i de allmänna råden om 

värdegrundsarbetet som en del av det främjande arbetet. Det främjande arbetet i sin del är en 

del av likabehandlingsplanen i form av mål och arbete.    

 

Hedelius och Ienn (2009) har gjort en undersökning där de jämfört rektorernas syn på hur 

arbetet mot mobbning fungerar med pedagogernas men också med skolsköterskans och 

kuratorns syn. I sin undersökning har de sett att det finns vissa brister i kommunikationen 

mellan skolledningen och personalen. Alla som medverkade i undersökningen uppgav att de 

var villiga att arbeta aktivt med frågan och de poängterade även hur viktigt arbetet mot 

mobbning är, det var dock ingen som var redo att ta ansvaret för arbetet. Vidare anser 

författarna att om inte all skolans verksamma personal handlar och tar ansvar kommer 

mobbning vara svårt att motarbeta. De fortsätter därefter med att betona att 

”likabehandlingsplanen och modellerna är dokument som ska användas och arbetas efter, inte 
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bara se bra ut på hyllan. Därför krävs det att skolans personal är villig och engagerad för att 

garantera trygghet för eleverna” (s.38). 

 

Ahlström (2009) skriver i sin avhandling ”i och med att skolan inte är frivillig och att eleverna 

inte kan sluta gå i skolan när de själva vill, har skolorna ett delikat men bindande uppdrag” 

(s.41). Uppdraget som Ahlström syftar på handlar om att eleverna aldrig ska utsättas för 

kränkande behandling eller mobbning. Senare i avhandlingen (s.45) jämförs elevernas och 

rektorernas svar angående i vilken grad de upplever att det inträffar händelser som kan 

kopplas till mobbning. På de skolor där eleverna anser att det finns mycket mobbning tycker 

rektorerna att det inte finns någon alls eller att det inte är något problem. På de skolor där 

eleverna anser att det inte finns någon mobbning tycker rektorerna däremot att det finns 

mobbning och att det är ett problem. Det här är intressant enligt Ahlström eftersom elevernas 

och rektorernas svar går emot varandra.  Ahlström får även fram resultat som pekar på att en 

högre delaktighet bland eleverna ger en lägre grad av mobbning. Av det här dras slutsatsen att 

då eleverna är delaktiga utvecklas de även socialt.  

 

Skolverket gjorde 2009 en undersökning angående tillämpningen av barn- och 

elevskyddslagen som infördes 2006 (Skolverket, 2009c). I den undersökningen fann de att 

”96 % av grundskolorna […] har en likabehandlingsplan” (s. 67). Vidare framkommer det 

sedan att av de 1700 skolor som varit föremål för undersökningen via Skolinspektionens 

granskning sedan 2007 så var det tre av fyra skolor som ”antingen helt saknar 

likabehandlingsplan eller att det finns brister i deras plan” (s.67). Det här visar att 

implementering av nya lagar tar tid men undersökningen visar ändå att många skolor är på 

god väg. En del som många av skolorna arbetar med är det främjande och förebyggande 

arbetet. Det här sker då ofta genom obligatoriska schemalagda lektioner där de arbetar med 

till exempel EQ – övningar som innebär övningar i emotionell kompetens. Här arbetas det 

med förmågan att samspela med andra människor och att kunna tolka, förstå, respektera och 

hantera våra egna och andras känslor. Många skolor arbetar även med, eller istället med, 

livskunskap där det arbetas mycket med relationer och självkännedom. Andra ämnen som 

behandlas under de här tillfällena med schemalagda lektioner är oftast frågor om kön, 

funktionshinder eller etnisk tillhörighet som i sin tur är delar av diskrimineringsgrunderna. 

 

Skolverket gjorde 2009 även en undersökning angående uppfattningar om diskriminering och 

trakasserier (Skolverket, 2009a). Den här studien genomfördes i årskurs 5 och de eleverna 
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som deltog var till största del inte medvetna om deras skola har en likabehandlingsplan eller 

inte. Därigenom finns det då stor brist på kunskap om planen, både när det gäller vad det är 

för någonting och vad planen innebär. De som är mest insatta i likabehandlingsplanen är de 

elever som fungerar som elevrådsrepresentanter eller kamratstödjare men även de har en 

väldigt liten kunskap inom ämnet. Forskarna fann också i studien att det finns elever på 

skolan som förväxlar likabehandlingsplanen med andra dokument nämligen att ”några elever 

blandar ihop likabehandlingsplanen med trivsel- och ordningsregler” (s.38).   

 

4.  Vetenskapligt förhållningssätt 
I den här undersökningen kan vi inte se att vi faller under en speciell vetenskaplig metod, 

däremot så kan vi se vissa likheter och kopplingar mellan vårt tillvägagångs- och 

förhållningssätt gentemot en av de fyra ontologisk – epistemologiska ståndpunkter, 

metodinriktningar, som Nylén skriver om. Till de fyra metodinriktningar har Nylén därefter 

tagit fram framställningsstrategier som riktar sig mot någon av de olika inriktningarna och 

som även innehåller kopplingar till vetenskapliga metoder och förhållningssätt. Den 

metodinriktning vi anser oss hamna under kallas för ”den sammanhållna fallbeskrivningen” 

(Nylén, 2005, ss.70 – 72). Inom den sammanhållna fallbeskrivningen som Nylén beskriver 

den ska empirin utgöras av ett fall som i sin tur kan bestå av till exempel en organisation, en 

viss händelse, en grupp av individer eller som i vårt fall där vi studerar en skolas faktiska 

arbete med en specifik uppgift . Ett av de viktigaste ”kraven” är här att fallet ska ge en klar 

och tydlig bild av den verklighet som studeras och ett av de främsta målen med 

empiriredovisningen är att ge kunskap om den här verkligheten. Det här görs vanligtvis 

genom att ofta återge och använda citat som i de flesta fall är redigerade av forskaren. Vi 

förhåller oss till det här då ett av våra mål är att beskriva skolans arbete med 

likabehandlingsplanen så tydligt som möjligt och då genom att både använda oss av citat från 

intervjuerna och enkäterna men även de statistiska resultaten av enkätundersökningen.  

 

Ett annat av de mest framstående målen för empiriredovisningen är att styrka forskarens 

tolkningar och slutsatser. Att välja ut citat och statistik som styrker de slutsatser vi kommer att 

dra kommer vi att göra i analysen av resultatet då det är våra resultat vi drar slutsatser utefter. 

Nylén beskriver senare i texten forskarens förhållningssätt inom den sammanhållna 

fallbeskrivningen till att ”utgångspunkten är uppenbarligen att dessa händelser, känslor och 

åsikter ”finns” oavsett om jag hade genomfört den här studien eller inte” (Nylén, 2005, s.96) 
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och det här stämmer överens med vårt förhållningssätt då vi är väl medvetna om att skolans 

arbete med likabehandlingsplanen hade sett likadant ut även om vi inte genomfört 

undersökningen. Sedan skulle vår undersökning eventuellt kunna leda till förändringar i 

skolans arbete beroende på om och till vilken del skolan tar del av vårt färdiga arbete.  

 

5.  Metod 
Vår undersökning bygger på praxisnära forskning då vi studerar hur skolan praktiskt arbetar 

med något ute i den dagliga verksamheten. I vårt fall är det hur personer på skolan beskriver 

att de arbetar med likabehandlingsplanen och hur olika personer inom skolan uppfattar det här 

arbetet. Forskaren till en undersökning ska även behandla och relatera till andra vetenskapliga 

begrepp och vår diskussion kring de vi anser relevanta begrepp för vår undersökning följer 

enligt nedan.      

 

          Det är syftet med undersökningen och de aktuella frågeställningarna som skall avgöra 

            om en kvantitativ eller kvalitativ studie är mest lämplig. (Ejlertsson, 2005, s.11) 

 

Då vi granskade våra frågeställningar gjorde vi bedömningen att vi genom intervjuer med en 

ansvarig på skolorna kunde undersöka dem. Vi hade dock fått ett väldigt lågt urval och 

reliabilitet om vi enbart genomfört dessa. Då en god reliabilitet som Patel och Davidsson 

(2003) beskriver det beror på om undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt och därmed 

upprepbarhet så kan vi säga att vi genom att använda oss av ett mycket lågt urval bestående av 

två personer fått en låg tillförlitlighet och möjlighet att upprepa studien med likvärdiga 

resultat. Genom att även använda oss av enkäter kan vi undersöka ett större urval i förhållande 

till tidsperspektivet. Vi kan se om det som informanterna i intervjuerna påstått stämmer 

överens med lärarnas och elevernas uppfattningar och får en bättre helhetsbild av hur 

situationen på skolan ser ut. Genom att vi i enkäterna och intervjuerna har ställt 

kontrollfrågor, det vill säga samma fråga upprepade gånger men på olika sätt, kan vi beroende 

på resultatet utläsa om undersökningen har en hög eller låg reliabilitet. I intervjuerna har vi 

använt oss av en intervjumall, försökt göra situationerna så lika som möjligt och varit så 

neutrala som möjligt under intervjuerna för att få en högre reliabilitet. Det här 

förhållningssättet gör att det finns en högre sannolikhet för att informanten skulle ha svarat på 

samma eller ett väldigt likt sätt även om intervjun hade genomförts vid ett annat tillfälle eller 

av en annan intervjuare. Patel och Davidsson (2003) menar även att en god validitet handlar 
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om undersökningen undersöker det den avser att undersöka. Angående validiteten hos 

frågorna i enkäterna och intervjun så har vi utformat dem kort, enkelt och konkret för att de 

ska bli så tydliga som möjligt och därigenom undvika missförstånd beroende på frågornas 

utformning och formulering. Våra deltagare ska kunna tolka och förstå frågorna på ett 

likvärdigt sett. Vi har läst igenom frågorna och funderat över vilka svar vi själv hade gett på 

frågorna och genom det här sett att de svar vi gett handlar om det vi ville veta.  

 

Frågorna i undersökningen grundar sig på skolornas likabehandlingsplaner då det är arbetet 

med dem vi vill undersöka. Patel och Davidson (2003) lyfter fram att neutrala frågor är ett 

passande sätt att börja en intervju eller enkät med. Det här har vi efterföljt genom att välja ut 

de lite mer allmänna frågorna som är lätta för de deltagande personerna att ta ställning till och 

placera dem i inledningen. Vår enkätundersökning består av två olika enkäter där en riktar sig 

till elever och en riktar sig till yrkesverksamma lärare. Elevenkäterna riktar sig till två klasser 

på två olika skolor, totalt fyra klasser. Lärarenkäterna riktar sig till ett urval frivilliga lärare på 

respektive skola. Intervjuerna riktar sig däremot till någon som ansvarar för skolans 

likabehandlingsplan. Då vi i vår undersökning studerar två olika skolor kommer vi att hålla 

två intervjuer med en informant i respektive intervju. Vår undersökning har både en kvalitativ 

och kvantitativ inriktning med olika grad av standardisering och strukturering.  

              

             Med kvantitativt inriktad forskning menar man sådan forskning som innebär mätningar vid   

               datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Med kvalitativt inriktad forskning  

               menar man forskning där datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” data, t.ex. i form av kvalitativa  

               intervjuer och tolkande analyser, oftast verbala analysmetoder av textmaterial.  

               (Patel & Davidsson, 2003, s.14) 

 

När vi utformar enkäten och intervjufrågorna behöver vi bryta ner våra frågeställningar till 

små, korta, konkreta och mätbara frågor, vi behöver operationalisera frågeställningarna. Till 

exempel så har vi tittat på frågeställningen ”hur beskriver olika personer ur personalen på 

skolorna att de arbetar med likabehandlingsplanen i praktiken?” och brutit ner den i olika 

kategorier och frågor. Exempel på frågor ur olika kategorier som ställs till eleverna är ”vi har 

kamratstödjare i klassen”, ”det finns vuxna att prata med när jag är ledsen”. Exempel på 

frågor ur olika kategorier som ställs till lärarna är ”jag upplever att jag blivit informerad om 

skolans likabehandlingsplan” och ”ge exempel på hur du arbetar med likabehandlingsplanen”. 
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Exempel på frågor som ställs ur olika kategorier under intervjun är ”blir eleverna på något sätt 

informerade om planen” och ”hur upplever du att skolan arbetar med likabehandlingsplanen”. 

 

Ett annat vetenskapligt begrepp att ta ställning till är begreppet generaliserbarhet. Det här 

syftar till om de resultat vi får även kan gälla för andra individer eller skolor än de som 

deltagit i vår undersökning. Vår undersökning är inte speciellt generaliserbar då vi undersöker 

två skolors specifika arbetssätt. Den enda slutsats vi förmodligen kan ta är att det resultat vi 

får antagligen gäller fler skolor i Sverige. Det här kan vi påstå då likabehandlingsplanen är 

något som alla skolor enligt lag måste ha och arbeta med. Då det i Sverige finns ett stort antal 

skolor så är det mest sannolikt att det finns någon mer skola som arbetar på ett liknande sätt 

som de skolor vi undersöker. 

 

Vi har valt att redogöra för enkäterna och intervjuerna var för sig. Under respektive stycke 

kommer vi här även att gå djupare in i diskussionen om kvalitativ/kvantitativ undersökning 

samt grad av standardisering/strukturering. Enligt vår tolkning utifrån Patel och Davidson 

(2003) så innebär standardisering hur mycket vi som utför undersökningen bestämmer 

angående hur frågorna ska vara formulerade och vilken ordningsföljd som gäller. 

Strukturering handlar däremot om hur deltagarna kan svara på de olika påståendena eller 

frågorna. Vilken grad av strukturering som finns beror därmed till stor del på om det finns 

fasta svarsalternativ eller om det är helt öppna frågor där deltagarna får svara utefter sina egna 

erfarenheter och tolkningar.   

 

5.1  Enkätundersökningen 

I vår enkätundersökning har vi valt att utforma två olika enkäter, en till eleverna och en till 

lärarna. Det här har vi valt att göra dels på grund av, som Ejlertsson (2005) skriver, att språket 

ska variera beroende på vilken målgrupp vi har. Då vår undersökning genomförs i 

grundskolans år 4 och 5 behöver vi då använda oss av ett enklare språk som alla elever 

förstår. Till lärarna kan vi däremot använda oss av ett språk som ligger närmre det språkbruk 

vi använder oss av i den här undersökningen. En annan anledning är att vi kan ställa olika 

frågor till elever och lärare som anpassas efter deras roll i skolans verksamhet. Genom 

lärarnas svar kan vi uttolka bland annat hur och om de arbetar med likabehandlingsplanen. 

Genom elevernas svar kan vi däremot bland annat till viss del få syn på hur skolans arbete 

med likabehandlingsplanen ser ut och fungerar. I elevenkäterna inriktar vi oss på 
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likabehandlingsplanen som begrepp, kamratstödjarverksamheten, tillit till vuxna på skolan 

samt relationerna till både andra elever och vuxna på skolan. I lärarenkäten inriktar vi oss 

även där till viss del på relationer men även på likabehandlingsplanen som begrepp och 

levande dokument, hur väl insatt läraren är och hur de arbetar med planen, om de arbetar med 

planen, på olika sätt. I båda enkäterna får respektive respondent ta ställning till olika 

påståenden som alla inriktar sig på deras personliga upplevelser och tankar. I båda enkäterna 

får respondenterna även svara med sina egna ord på ett visst antal öppna frågor. De öppna 

frågorna förtydligar påståendena i enkäten och bidrar till att undersökningen även får en viss 

kvalitativ inriktning.     

 

Då största delen av enkäterna har ett fast svarsalternativ då respondanterna gör en markering i 

form av ett kryss i en specifik ruta utefter vilken grad de håller med om påståendena eller inte. 

Det här gör att svaren blir mätbara och därmed blir enkäten kvantitativt inriktad. De här 

resultaten kommer sedan att sammanställas i statistisk form. Vi valde att sammanställa svaren 

så här eftersom ”statistiken är den vetenskap inom vilken man behandlar olika sätt att 

kvantitativt bearbeta information” (Patel & Davidson, 2003, s.109). Svaren till de frågor med 

fasta svarsalternativ kommer att redovisas i antal genom att ange hur många personer som 

svarat ett visst alternativ. De öppna frågorna i enkäterna kan däremot inte sammanställas till 

statistik utan kommer att kategoriseras inför analysen och gör att undersökningen även får en 

viss kvalitativ inriktning. Analysen blir i form av en tolkande analys av vad respondanterna 

skrivit till svar.  

 

I Patel och Davidson (2003) står det också skrivet om strukturering och standardisering. 

Enligt det som författarna tar upp angående det kan vi analysera hur våra enkäter är 

uppbyggda. Enkäterna har en hög grad av standardisering medan graden av strukturering 

hamnar mitt i mellan hög och låg grad. Eftersom de frågor med fasta svarsalternativ är fler än 

de öppna frågorna så drar sig enkäternas grad av strukturering åt den höga graden men utan 

att nå ända fram.    

 

5.2  Intervjuundersökningen 

När vi konstruerat intervjufrågorna har vi tagit hänsyn till Kvale och Brinkmanns (2009) råd 

och då skrivit frågorna med ett vardagligt och enkelt språk så att alla enkelt ska kunna förstå 

frågans innebörd. Vi har även försökt att konstruera så korta och koncista frågor som möjligt 
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med samma motivering som till språkbruket. Vi har även utformat en intervjumall där alla 

frågor står nedskrivna i den ordning vi ska ställa dem under intervjun samt skrivit ner 

eventuella följdfrågor som kan bli aktuella till respektive huvudfråga. Vi har gjort så här för 

att underlätta för oss under intervjutillfällena då ingen av oss är vana intervjuare och för att få 

intervjusituationerna så lika varandra som möjligt.  

 

              Vårt postulat är att ju bättre man förbereder en intervju, desto högre blir kvaliteten på den kunskap som  

              produceras i intervjuinteraktionen, och desto bättre blir förutsättningarna för den behandling som sker  

              av det insamlade intervjumaterialet. (Kvale & Brinkmann, 2009, s.115)  

 

Tittar vi på hur Patel och Davidsson (2003) beskriver standardisering så menar de att 

”kvalitativa intervjuer har så gott som alltid en låg grad av standardisering, dvs. frågorna som 

intervjuaren ställer ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord” (s.78). Det här 

följer även vår intervju då vi har formulerat frågorna så att vi inte kan utläsa på förhand vad 

och hur informanterna kommer att svara. Enligt det här får vi en motstridig bild av 

standardiseringsgraden på vår intervju men då vi har förhållt oss till de olika perspektiven och 

utvärderat så anser vi ändå att vår intervju är standardiserad men med en låg 

struktureringsgrad.     

 

5.3  Urval 

I vårt urval ingår det från varje skola en för likabehandlingsplanen ansvarig person, lärare och 

elever. Skolorna valde vi ut genom bekvämlighetsurval (Cohen; Manion & Morrison, 2007) 

efter skolornas geografiska läge. Båda skolornas rektorer gav sitt medgivande till att 

undersökningen tog plats på deras skola. På respektive skola frågade vi sedan efter den person 

som ansvarar för likabehandlingsplanen på skolan, vi intervjuade alltså en person per skola. 

Vi sökte upp personerna och frågade dem om de var villiga att delta samt berättade kort om 

undersökningen. Det blev då ett ändamålsenligt urval (Cohen, m.fl., 2007). Även när det 

gäller lärarna gjorde vi ett ändamålsenligt urval då vi delade ut enkäten med informationsbrev 

till dem och sedan fick de som ville fylla i och lämna tillbaka enkäten till oss. Från skola 1 

deltog då 4 lärare och från skola 2 endast 2 lärare. När vi skulle välja ut elever så blev det 

även här ett bekvämlighetsurval då vi valde ut två klasser per skola, en från årskurs 4 och en 

från årskurs 5, som vi fick tillgång till. Vi valde de klasserna då det är den målgrupp som vi 

anser är mest lämpade för vår undersökning eftersom de har blivit lite äldre och oftast är mer 

insatta i hur situationen på skolan ser ut och då de lättare kan ta ställning efter hur de själva 
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tycker och tänker. Det första som skedde var att vi delade ut ett informationsbrev som 

eleverna skulle ta hem där föräldrarna fick godkänna deras medverkan i undersökningen. De 

elever som sedan lämnade brevet med förälderns godkännande var de som fick fylla i enkäten. 

Totalt blev det 77 elever som fick delta i undersökningen, varav 52 var från skola 1 och 25 

från skola 2. Att vi valde att ha med de här tre grupperna i undersökningen var för att vi skulle 

få en så bred bild som möjligt om hur situationen på skolorna ser ut. 

 

5.4  Genomförande 

Intervjun genomfördes individuellt med respektive informant. Innan intervjun tog vi kontakt 

med informanterna och efter att de blivit informerade och godkänt sitt deltagande bestämde vi 

tid och plats för genomförandet efter informanternas önskemål. En av oss ledde intervjun och 

den andra antecknade stödord över informantens svar. Vi var alltså både deltagande och icke 

deltagande vid intervjun. Vi använde oss samtidigt av inspelningsutrustning under hela 

intervjun. Intervjuerna, som bestod av 20 frågor och varade i ungefär 30 minuter, började med 

att alla presenterade sig och vi presenterade vår undersökning samt de förhållanden som vi 

tagit ställning till. Intervjuerna genomfördes anonymt och frivilligt. Kvale och Brinkmann 

(2009) tar även de upp detta tillvägagångssätt enligt nedan: 

 

            Intervjun inleds genom en orientering där intervjuaren definierar situationen för intervjupersonen,  

            berättar kort om syftet med intervjun, användningen av bandspelare och så vidare och frågar om  

            intervjupersonen har några frågor innan intervjun börjar. (Kvale & Brinkmann, 2009, s.144)    

  

Vid transkriberingen av intervjun har vi i stort sett skrivit ner informanternas svar ordagrant. 

Vi har dock redigerat bort suckar, pauser och upprepningar av ord som till exempel ”så”, 

”liksom” och ”ju” för att få materialet mer sammanhängande och lättläst. Den transkriberade 

intervjun skrevs ner på dator och mailades till respektive intervjuperson för att undvika 

eventuella misstolkningar och dylikt.  

 

Lärarenkäten genomfördes genom att lärarna tilldelades enkäter med tillhörande 

informationsbrev. Vi var alltså här icke deltagande. I informationsbrevet beskrev vi vilka vi 

är, vad undersökningen handlar om och varför vi genomför den samt att enkäten är både 

frivillig och anonym. De lärare som valde att delta fick sedan lämna enkäten ifylld på 

överenskommen plats. Enkäten bestod totalt av 14 frågor. Elevenkäterna genomfördes under 2 

dagar där klasslärarna fick ange lämplig plats och tid. Enkäten kom att genomföras i elevernas 
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respektive klassrum där eleverna som fått föräldrarnas godkännande fyllde i enkäten 

individuellt. Under de här tillfällena var vi deltagande då vi båda fanns på plats för att 

presentera oss och undersökningen, påminna om att undersökningen är både frivillig och 

anonym samt för att svara på eventuella frågor som uppstod. Elevenkäten bestod totalt av 12 

frågor och tog mellan 15 – 30 minuter att fylla i beroende på klass och person. I 

elevundersökningen tillkom det vid undersökningstillfället ett externt bortfall (Ejlertsson, 

2005) då det var några elever som inte var närvarande under dagen i fråga. På skola 1 fick vi 

in 48 ifyllda enkäter vilket innebär att 4 elever saknades och på skola 2 fick vi in 22 ifyllda 

enkäter vilket innebär att där då saknades 3 elever. Totalt fick vi ett litet bortfall då det endast 

når upp till 7 elever. Vidare har vi under hela arbetets gång varit lika delaktiga båda två, då vi 

genomfört allting gemensamt. I framtagandet av enkäter och intervjumall kom vi åda med 

förslag till frågor. Under intervjuerna i fråga var det Lina som intervjuade och Emma som 

antecknade. Då vi kontaktade skolorna som deltog ansvarade vi för en skola var. I letandet 

efter tidigare forskning, referenser och citat har vi tillsammans letat upp texter, arbeten och 

böcker för att sedan delat upp det och läst ungefär hälften var. I själva skrivandet sedan har vi 

hela tiden suttit tillsammans och diskuterat fram vad vi ska skriva. Det är Emma som har 

skrivit och formulerat texten dels på grund av egen vilja och på grund av att vi ansåg oss få en 

mer sammanhängande text med bättre flyt i sig om en av oss skrev hela texten då vi båda 

skriver på så olika sätt. Då Emma har skrivit mycket så har Lina istället tagit fram många bra 

idéer och förslag från böcker och texter, citat och referenser.    

 

5.5  Forskningsetik 

Inom forskning finns det fyra allmänna huvudkrav som består av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (www.codex.vr.se).  Vi har 

efterföljt de här kraven genom att vi har informerat om vad de medverkandes uppgift i 

undersökningen är, att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill och om att 

undersökningen är frivillig. Det här är delar som ingår i informationskravet och vi har 

diskuterat dem med de medverkande, antingen muntligt eller skriftligt via 

informationsbreven. I samtyckeskravet ingår det sedan att informera om att de deltagande 

själva får bestämma om de vill delta eller inte. Då eleverna vi använt oss av är under 15 år så 

behövde vi få förälderns godkännande till att deras barn deltog. Det här beror på att barn 

under 15 år kan ha svårt att avgöra eventuella risker och följder med deltagandet samt vad det 

är undersökningen handlar om. I vårt fall har vi även inhämtat rektorns tillstånd för att få 
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utföra undersökningen på den aktuella skolan samt klasslärarnas tillstånd att använda oss av 

den klass de ansvarar för vid den aktuella tidpunkten.  

 

Går vi vidare till konfidentialitetskravet så innebär det frågor kring om undersökningen ska 

genomföras anonymt, att personuppgifter som samlas in ska skyddas och inte får lämnas 

vidare, det har alltså med offentlighet och sekretess att göra. Vår undersökning behandlas helt 

anonymt, vi har alltså inte samlat in några namn eller personuppgifter i enkäterna eller 

intervjun men vi har dock via brevet för föräldrarnas godkännande fått namn på de elever som 

ska delta samt föräldrarnas underskrift. De breven kommer dock att förstöras efter att 

undersökningen avslutas. Vi har också själva information om skolornas och 

intervjupersonernas namn men det är ingenting som skrivs ut någonstans och vi skriver heller 

inte ut skolornas lokalisering. Med det fjärde kravet, nyttjandekravet, menas att uppgifter som 

samlas in eller kommer fram under undersökningen bara får användas som 

forskningsändamål, de får alltså inte ges vidare på något sätt till annat än andra forskare som 

hanterar uppgifterna under samma förutsättningar som deltagarna blivit informerade om inom 

ursprungsforskningen. De uppgifter som framkommer i vår undersökning kommer alltså bara 

att användas inom vår forskning. Enligt övriga rekommendationer blev 

undersökningspersonerna tillfrågade om de ville ta del av den färdiga undersökningen och i 

vårt fall ville de ansvariga som deltagit i intervjuerna gärna ta del av ett färdigt exemplar. Vi 

kom överens om att det ska mailas efter det att undersökningen är helt färdig, det vill säga 

efter genomförd opponering och granskning.     
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6.  Resultat    
I det här kapitlet redovisas en sammanställning av vår empiri utifrån undersökningens 

frågeställningar. Vi har valt att redovisa den empiri som för oss har framstått som mest 

relevant i förhållande till respektive frågeställning. De båda skolorna kommer att redovisas 

enskilt och benämns hädanefter som skola 1 och skola 2. Empirin redovisas enligt en 

upprepad ordning då intervjun kommer redovisas först och sedan följas av lärarenkäterna 

samt elevenkäterna. Resultatet kommer att redovisas i statistisk form genom tabeller samt i 

form av citat beroende på vilken metod vi använt. Vilken fråga ur intervjun eller enkäterna vi 

redovisar kommer benämnas genom en kort beskrivning av frågan, för att se hela frågan se 

bilaga 3, 4 och 5.  

 
6.1  Hur beskriver personer ur personalen på skolorna att de arbetar 

med likabehandlingsplanen i praktiken? 

6.1.1  Intervju skola 1 

I intervjuns fråga angående information till eleverna svarar informanten att det är upp till 

varje lärare att informera klasserna om likabehandlingsplanen även om de fått riktlinjer om att 

det ska göras. Förutom det här så blir eleverna också informerade om likabehandlingsplanen 

genom elevrådet och det är elevrådet som rent formellt kommer med synpunkter från 

eleverna. Informanten menar att det är viktigt att eleverna blir informerade då de sedan ska 

kunna diskutera ämnet i klassen. 

 

       Eleverna ska ha ett rejält inflytande genom att de ska kunna tycka till och tänka till 

      kring likabehandlingsplanen. 

 

Här kommer vi då in på elevers påverkan och där belyser informanten ytterligare att eleverna 

ska kunna påverka innehållet. Den möjligheten får eleverna genom att de blir tillfrågade vid 

olika tillfällen, både vid utvärdering av den gamla planen och innan den nya planen fastställs. 

Då vi kommer in på hur personalen informeras berättar informanten att personalen informeras 

och arbetar med likabehandlingsplanen i sina arbetslag då de varje år ska redovisa en 

uppföljning med synpunkter på den plan skolan haft under det gångna året.     
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Då vi går vidare i intervjun berättar informanten kring skolans arbete om mer konkreta och 

regelbundna sätt som skolan arbetar med likabehandlingsplanen. Skolan har en gång i veckan 

schemalagda lektioner som kallas för livsviktigt/livskunskap då ämnen som 

likabehandlingsplanen ska diskuteras. Vidare har skolan en kamratstödjargrupp som träffas 

ungefär en gång i månaden och som är en viktig del av det regelbundna arbetet. Det här 

kommer vi även in på i frågan om användningen av planen då informanten uttalar sig enligt 

följande:  

 
        Ja alltså den används ju då både kontinuerligt varje vecka med vissa saker och sedan vid  

       behov då det har hänt något, då är vi också inne och tittar och läser på vad det var vi  

      skulle göra. 

 
Den sista frågan vi valde att ta upp här är frågan om skolans agerande vid fall och hur 

arbetsgången ser ut då det uppstår någon händelse som inräknas i likabehandlingsplanen. Det 

första som händer är att andra aktiviteter avbryts då skolan ser vikten av att ta tag i problemet 

direkt. Inom den grupp som är huvudansvariga för arbetet, trygghetsgruppen, väljs det ut två 

personer som ska vara huvudansvariga för fallet. De här två börjar sedan alltid med att prata 

med den elev som känner sig kränkt för att direkt efter prata med elever som är inblandade på 

något sätt. Resultaten från de här samtalen rapporteras till rektorn för att de sedan ska kunna 

avgöra om rektorn ska prata med föräldrarna eller om eleverna själva vill få chansen att göra 

det först. Härefter följer uppföljningssamtal med alla inblandade och de pågår regelbundet 

tills fallet betraktas som löst.   

 
       […] ibland är det så att barnen själva har fått vara med och bestämma om de själva ska  

      berätta det för sina föräldrar[…]. […]Sedan tar jag kontakt någon dag efter för att höra   

     lite grann. 

 
6.1.2  Intervju skola 2   

Angående information till eleverna svarar den här informanten att de har STOPP – materialet, 

barnens likabehandlingsplan som är speciellt framtagen och anpassad för att barnen ska kunna 

förstå och läsa den. Varje klass har fått en laminerad klassuppsättning av den här så att de kan 

ta fram dem när de känner att det behövs eller när de behöver arbeta med etik och värderingar 

till exempel. Kring hur personalen på skolan blir informerade uppger informanten endast att 

det sker genom att de i skolstarten har en halv dag där de diskuterar likabehandlingsplanen 

inför revideringen i december. Då vi går vidare till frågan om elevernas påverkan får vi svaret 
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att eleverna inte direkt har påverkat själva likabehandlingsplanens skrivelse och innehåll. Det 

de har gjort är att de genom att svara på trivselenkäter och genom att föra fram vad som 

händer till kamratstödjarna ger en grund till vad skolan ska ha för mål med 

likabehandlingsplanen. När planen sedan är färdig så tas den upp till diskussion i elevrådet där 

eleverna kan komma med synpunkter. Det barnen påverkar mest är de förebyggande 

åtgärderna där de fått ge förslag på olika regler skolan ska följa.  

 
        […]barnen var med jättelänge. Då fick vi fram till exempel 69 olika regler som de tyckte 

       att vi skulle ha med och de handlade om allt möjligt. Sedan gjorde vi reglerna mindre och 

       mindre tills vi var nere i ett fåtal. Så därigenom var de med och påverkade mycket […].  

 
På frågan om skolans arbete svarar informanten vidare med att berätta om att skolan främst 

arbetar med sina förebyggande åtgärder och de mål de har satt upp. Hur de arbetar med det 

här i sin tur beskrivs genom att de har en idrottsskola, de arbetar med EQ – övningar varje 

vecka och de pratar med de elever som inte ser ut att må så bra. De arbetar även med drama, 

kamratstödjare och så vidare. När vi frågar om användandet av planen får vi svaret att lärarna 

förmodligen inte plockar fram och arbetar med likabehandlingsplanen som dokument, 

möjligtvis med barnens likabehandlingsplan som alla nyligen fått ut.   

 
         Ja, men det är inte så att de tar fram likabehandlingsplanen, det tror jag inte. Utan att  

        den finns i verksamheten, att tankarna finns där och så men jag tror inte att de plockar  

        fram den. 

 
När vi närmar oss slutet av intervjun ber vi informanten berätta om skolans arbetsgång vid ett 

misstänkt fall av kränkande behandling eller mobbning. Efter att informationen kommit fram 

går de in och tittar på vad som hänt och pratar med det barn som känner sig utsatt. Antingen 

löser det sig direkt då eller så skickas fallet vidare till den grupp inom de olika arbetslagen 

som ska arbeta med det. Här försöker skolan också att vara så snabb som möjligt med att höra 

alla barn som är inblandade så att de inte ska kunna prata ihop sig för mycket. Fallet 

diskuteras på elevhälsoteamets - EHTs, möten för att informera alla om vad som pågår och 

löser det sig inte efter det här tar lärarna kontakt med föräldrarna. Skolan genomför alla de 

åtgärder som kan tänkas behövas men om det fortfarande inte har löst sig efter det tas fallet 

upp på EHTs möten igen och eventuellt så kallas alla inblandade föräldrar för diskussion på 

skolan.     
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6.1.3  Lärarenkät 

När vi kommer till lärarenkäten börjar vi med att redovisa hur lärarna svarat angående om de 

blivit informerade om likabehandlingsplanen, fråga 2. Vi går sedan vidare till påståendet om 

att de kan påverka likabehandlingsplanens innehåll, fråga 4. Den tredje frågan som berörs är 

fråga 8 som frågar om lärarna arbetar kontinuerligt med likabehandlingsplanen. 

 
 Fråga 2. Jag upplever att jag har blivit informerad om skolans likabehandlingsplan. 
 Helt sant  Delvis sant Delvis falskt Helt falskt Vet inte 

Skola 1 4     

Skola 2 1 1    

 

Fråga 4. Jag känner att jag kan påverka likabehandlingsplanens innehåll. 
 Helt sant  Delvis sant Delvis falskt Helt falskt Vet inte 

Skola 1  4    

Skola 2 1    1 

 
Fråga 8. Jag arbetar kontinuerligt med likabehandlingsplanen. 
 Helt sant  Delvis sant Delvis falskt Helt falskt Vet inte 

Skola 1 2 1 1   

Skola 2 1 1    

 

När vi efterfrågar exempel på hur lärarna arbetar med likabehandlingsplanen (Fråga 9. Ge 

exempel på hur du arbetar med likabehandlingsplanen) handlar de svar vi fick främst om 

arbetet med livsviktigt, klassråd, teman och värdegrundsarbete och exempel lyder enligt 

nedan: 

 
       I vardagens naturliga samtal. Om något speciellt händer som berör likabehandlings-   

       planen. Reagera som vuxen mot alla barn på skolan (t. ex. om man ser en kränkande 

      behandling). – Skola 1.       

 

        Vi pratar mycket om hur man ska uppträda mot varandra och låta inga ” kränkningar” 

        etc. passera. – Skola 2. 

 

I den avslutande frågan frågar vi efter hur lärarna reagerar då de misstänker att någon utsätts 

för kränkande behandling (Fråga 14. När jag misstänker att någon utsätts för kränkande 
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behandling agerar jag på följande sätt...). Vi fick från skola 2 här ett bortfall på 1 person men 

resterande från båda skolorna svarar att de vänder sig till rektorn eller trygghetsgruppen. 

Någon diskuterar situationen med en kollega för att jämföra sina olika observationer för att 

vid behov gå vidare till skolans team och någon samtalar först och främst med den person 

som berörs. 

 

      Pratar först och främst med berörd lärare eller rektorn för att tillsammans komma fram  

      till hur man ska gå vidare. – Skola 1. 

 

     Försöker ta reda på fakta och agera utifrån det. – Skola 2.     

 

6.1.4  Elevenkät 

I elevenkäterna började vi med att ställa några påståenden kring kamratstödjarverksamheten 

och fråga 1 frågade om de har kamratstödjare i klassen. På fråga 2 gick vi lite djupare och 

eleverna fick ta ställning till påståendet kring om de vet vad en kamratstödjare är för något. 

Här hade den resterande personen på skola 1 inte svarat alls på frågan och räknas då som 

internt bortfall. 

 
Fråga 1. Vi har kamratstödjare i klassen. 
 Helt sant  Delvis sant Delvis falskt Helt falskt Vet inte 

Skola 1 45    3 

Skola 2 21    1 

 
Fråga 2. Jag vet vad en kamratstödjare är. 
 Helt sant  Delvis sant Delvis falskt Helt falskt Vet inte 

Skola 1 33 14    

Skola 2 22     

 

Längre fram i enkäten behandlades ett antal frågor som handlar om likabehandlingsplanen 

som begrepp och dokument. I fråga 10 frågade vi eleverna om någon vuxen på skolan har 

berättat för dem om likabehandlingsplanen. Även här fick vi ett internt bortfall, den här 

gången på en person från skola 1. Den sista frågan vi valt att redovisa är fråga 11 som frågar 

efter om eleverna får vara med och bestämma vad som står i likabehandlingsplanen. 
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Fråga 10. En vuxen som arbetar på skolan har berättat för oss om likabehandlingsplanen. 
 Helt sant Delvis sant Delvis falskt Helt falskt Vet inte 

Skola 1 13 5 2 4 23 

Skola 2 11 1 1 4 5 

 

Fråga 11. Jag får vara med och bestämma vad som ska stå i likabehandlingsplanen. 

 Helt sant  Delvis sant Delvis falskt Helt falskt Vet inte 

Skola 1 5 3 5 3 32 

Skola 2 1 1  2 18 

 

6.2  Hur beskriver lärare och elever vad de har för relation till 

varandra i arbetet med att upprätthålla planens syfte? 

6.2.1   Elevenkät      

Senare i enkäten fick eleverna svara på om det finns vuxna att prata med om de är ledsna. När 

de sedan kom till fråga 8 fick de ta ställning till om de vuxna hjälper dem att lösa bråk och 

den här frågan är en dubbelfråga, det vill säga att eleverna både fick ta ställning till fasta 

svarsalternativ och skriva med egna ord till en följdfråga. På följdfrågan där de fick frågan om 

de kunde ge exempel på hur lärarna hjälper dem (Kan du ge exempel på hur de hjälper er?) 

fick vi ett internt bortfall på 7 personer från skola 1 och ett bortfall på 3 personer från skola 2. 

De som svarat på frågan skriver till största del om att lärarna pratar med dem och eventuellt 

har ett enskilt samtal med de inblandade. De svarar också att lärarna går emellan de som 

bråkar samt att de uppmanar dem att säga förlåt till varandra. På skola 2 är det också flera som 

uppger att föräldrarna blir informerade. Utvalda citat kring detta redovisas i samband med 

tabellen för fråga 8.   

 
Fråga 6. Det finns vuxna att prata med när jag är ledsen. 
 Helt sant  Delvis sant Delvis falskt Helt falskt Vet inte 

Skola 1 37 8   3 

Skola 2 19 3    
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Fråga 8. De vuxna hjälper oss att lösa bråk.  
 Helt sant  Delvis sant Delvis falskt Helt falskt Vet inte 

Skola 1 35 12   1 

Skola 2 20    2 

 
          - De pratar med oss med lugn  röst. 

          - Att bli vänner och kramas.        

         - De tar in mig och personen i ett rum och så löser vi det. – Skola 1. 

        
        - De hjälper oss med att stoppa bråk och när vi är ledsna så tröstar de oss. 

       - Vi pratar om det i klassrummet. 

       - De lugnar de som bråkar och sedan frågar de vad som hände. – Skola 2.  

 

6.3  Hur stor är medvetenheten om likabehandlingsplanen hos  

       personal och elever? 

6.3.1  Intervju skola 1 

På frågan om ansvarsfördelningen svarar informanten att det är informanten själv som 

ansvarar för likabehandlingsplanen och som måste se till att planen är ett levande dokument. I 

övrigt är det skolans trygghetsgrupp som ansvarar för arbetet. Trygghetsgruppen består av en 

från varje arbetslag samt skolsköterska och kurator. Vidare på frågan om vilka som berörs av 

skolans plan får vi svaret att alla på skolan, både barn och vuxna, är berörda av 

likabehandlingsplanen. Planen innehåller handlingsplaner och åtgärder både om ett barn eller 

en vuxen skulle bli kränkt. Då vi ber om en kort beskrivning redogör informanten för 

likabehandlingsplanens innehåll och utformning genom att berätta att den är skriven utifrån de 

riktlinjer som skolverket har gett ut. Den förklarar diskrimineringsgrunderna, beskriver 

skolans kartläggningsarbete, vilka metoder som används inom det förebyggande arbetet och 

vilka åtgärder som ska användas då det behövs. Planen beskriver även hur man ska utvärdera 

och följa upp, både fall och likabehandlingsplanens mål och arbetsformer. Vidare på frågan 

om planen är skriven på ett språk som alla förstår börjar informanten med att säga följande: 

 
           Ja det hoppas vi ju eftersom barnen har varit med och tänkt kring planen. Också  

           vuxna, både personal och föräldrar, har fått vara med och tänka kring planen och vi  

          har inte fått några signaler om att det här är svårt att förstå eller att vi ska skriva på  

          något annat vis.   
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Informanten lägger sedan till att det här är något som de aldrig kan garantera men att de 

hoppas att det skulle komma fram då så många fått vara med och tycka till. Som avslutande 

fråga kring den här frågställningen har vi valt att redovisa frågan om det, enligt informanten, 

viktigaste i planen och där beskriver informanten det förebyggande arbetet som det viktigaste 

innehållet i likabehandlingsplanen. Då vi frågar varför så får vi till svar att det är för att de ska 

kunna hindra så mycket som möjligt innan det händer och då det även är en del av läroplanen 

att arbeta med normer och värden. Slutligen beskrivs det förebyggande arbetet kort som vilka 

metoder och aktiviteter skolan ska ha för att få ett bra klimat bland alla på skolan. 

 

6.3.2  Intervju skola 2 

Här börjar informanten på frågan om ansvarsfördelningen med att berätta att all personal på 

skolan ansvarar för att känna till likabehandlingsplanen och för att föra ut dess innehåll. 

Utöver det här så har skolan en likabehandlingsplansgrupp som tillsammans med en 

kamratstödjargrupp, medlingsgrupp och familjestödsgrupp ingår i skolans sociala 

kompetensgrupp. De som ingår i dessa grupper är förutom lärarna någon av följande: 

rektorerna, kuratorn, skolsköterskan eller specialpedagogerna. Att någon av de här personerna 

är med i respektive grupp är för att de alla ska veta vad som händer i grupperna och 

därigenom på skolan. På frågan om vilka som berörs av skolans plan berättar informanten 

vidare att all personal berörs av likabehandlingsplanen. Kränkningar kan inträffa både mellan 

barnen, från barn till vuxen eller från vuxen till barn och därför är det viktigt att alla innefattas 

av planen. På frågan om skolans likabehandlingsplans innehåll beskriver informanten det kort 

som skolans vision och de regler som styr verksamheten främst i fråga om kränkningar. 

Planen beskriver även nuläget på skolan och deras kartläggningsarbete. Genom kartläggning 

ser de vad skolans mål är och vad de behöver arbeta med samt vilka instrument de har för att 

uppnå målen, vilka metoder de använder. Metoderna innefattas i sin tur av de förebyggande 

åtgärderna. Till sist beskriver informanten även att planen också innehåller hur de arbetar mot 

kränkningar då de uppstår, antingen när ett barn blir kränkt eller då ett barn kränker en vuxen. 

Även här har vi valt att redovisa frågan om språkbruket i planen med citat från informanten. 

       

           Nej utan det finns en som vänder sig till barnen och en som vänder sig till vuxna, både  

           föräldrar och personal. Vi har i den till de vuxna försökt använda oss av ett språk som  

          även vuxna med ett annat hemspråk klarar av. 
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Då informanten ombeds beskriva det viktigaste innehållet i likabehandlingsplanen tar 

informanten upp skolans vision som i det här fallet består av att skolan har en egen ”anda” 

som de eftersträvar. Efter det här tas den nya lagen upp med motivationen av att den måste 

följas och att skolan nu blivit skadeståndsskyldig. Det här har enligt informanten även gjort att 

ledningen och andra högt uppsatta personer börjat förstå vikten av skolans arbete med 

likabehandlingsplanen. Slutligen nämns det praktiska arbetet då alla ska veta vad skolan gör 

om någon blir kränkt tillsammans med arbetssättet skolan ska nå målen på samt vikten av att 

känna till vilka rättigheter barnen har och vilka skyldigheter skolan har.   

 

6.3.3 Lärarenkät 

Från lärarenkäterna har vi valt att börja redovisa första frågan som är en dubbelfråga och som 

frågar efter om lärarna vet vad en likabehandlingsplan är samt i följdfrågan om de kan ge en 

kort beskrivning (Ge en kort beskrivning). 

 
Fråga 1. Jag vet vad en likabehandlingsplan är.  
 Helt sant  Delvis sant Delvis falskt Helt falskt Vet inte 

Skola 1  3 1    

Skola 2 1 1    

 

            Ett dokument som bl.a. visar en strategi vid mobbning eller annan diskriminering.  

           Förebyggande arbete samt åtgärder. – Skola 1. 

 

          Rättvis behandling tjejer – killar. Inga kränkningar. – Skola 2. 

 

Vidare frågas lärarna om de kan beskriva likabehandlingsplanens utformning och innehåll 

(Fråga 3. Kan du kortfattat beskriva skolans likabehandlingsplans utformning och innehåll?) 

och några utvalda citat följer nedan. På den här frågan fick vi interna bortfall i form av en 

person både på skola 1 på skola 2. Vidare handlar lärarnas svar om allt från 

ansvarsfördelningen till de förebyggande åtgärderna och om definitionerna av bland annat 

kränkande behandling. 

  

            Vi behandlar alla med respekt. All personal hjälps åt med arbetet men har olika   

            ansvar. Rektor ytterst ansvarig. – Skola 1. 
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           Där finns mål, förebyggande åtgärder, tillbudsrapportering. Hur man praktiskt kan  

           arbeta etc. – Skola 2.   

            

Då vi går vidare har vi valt att även redovisa fråga 6 och 11. Fråga 6 frågar efter om lärarnas 

elever vet vad en likabehandlingsplan är och fråga 11 handlar om lärarna vet vem de ska 

vända sig till att få hjälp om de blir kränkta.  

 
Fråga 6. Mina elever vet vad en likabehandlingsplan är.  
 Helt sant  Delvis sant Delvis falskt Helt falskt Vet inte 

Skola 1  3   1 

Skola 2  1   1 

 

Fråga 11. Om jag bli kränkt, vet jag vem jag ska vända mig till för att få hjälp.  
 Helt sant  Delvis sant Delvis falskt Helt falskt Vet inte 

Skola 1 2 1 1   

Skola 2 1 1    

 

6.3.4  Elevenkät 

Från elevenkäten har vi valt att börja med att redovisa fråga 9 som är en dubbelfråga. 

Påståendet frågar efter om de vet vad en likabehandlingsplan är och följdfrågan frågar om de 

kan förklara (Kan du förklara?). På följdfrågan har vi fått ytterligare interna bortfall som på 

både skola 1 och skola 2 når upp till 9 personer. De flesta av eleverna har här svarat att alla 

ska behandlas lika, vet inte eller att de inte kan förklara.  

 
Fråga 9. Jag vet vad en likabehandlingsplan är. 
 Helt sant  Delvis sant Delvis falskt Helt falskt Vet inte 

Skola 1 15 10 5  18 

Skola 2 9 3 2 3 5 

 

       - Kanske att man vill att någon ska behandla den bra, så då får man behandla den också  

         bra.  

       - Att man ska acceptera personen för den den är. – Skola 1.  
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       - Det är att alla ska behandlas samma och att ingen ska vara utanför. 

      - Att man inte ska vara otrevlig och mallig. – Skola 2.    

 

Den andra frågan vi valt att redovisa är frågan där vi ber eleverna skriva två exempel på vad 

som står i en likabehandlingsplan (Fråga 12. Kan du skriva två exempel på vad som står i en 

likabehandlingsplan?). På skola 1 har vi här ett bortfall på 10 personer och på skola 2 ligger 

det på 7 personer. Övervägande har eleverna svarat att de inte vet, inte kommer ihåg eller ett 

enkelt nej. 

 

     - Att man ska behandla alla likadant och att ingen vuxen ska gilla någon annan                

       mera än en annan. 

    - Att alla är lika mycket värda och att alla ska behandlas lika mycket. Ingen ska behöva  

      känna sig ensam och utanför. – Skola 1. 

 
     - Det står att man inte ska kränka varandra. Det står också om man ska våga berätta det    

       som du känner.    

    - Man får inte retas för att man t.ex. har andra sorts kläder. Man ska känna sig trygg till  

      och från skolan. – Skola 2.   

 

Det här är de frågor ur undersökningen som vi valt att redovisa i förhållande till våra 

frågeställningar. I efterföljande kapitel följer sedan analysen av dessa resultat.   

 

7.  Analys 
I det här kapitlet har vi valt att även här dela in det på ett liknande sätt som i resultatet där 

frågeställningarna diskuteras för sig. Skolornas resultat skiljs åt men kommer att diskuteras 

parallellt utefter ämne. Till de resultat som kan relateras till vårt bakgrundskapitel och tidigare 

forskning kommer det att diskuteras i texten. 

 

7.1  Hur beskriver olika personer ur personalen på skolorna att de 

arbetar med likabehandlingsplanen i praktiken? 

7.1.1  Information och påverkan 
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I Skolverkets (2000) studie om värdegrunden fann de att skolorna då inte informerade varken 

personal, föräldrar eller elever om de handlingsprogram mot mobbning som de då använde sig 

av. I vår undersökning tog vi upp den här frågan bland de deltagande med blandat resultat. På 

skola 1 svarade informanten att eleverna blir informerade om likabehandlingsplanen via 

lärarna, elevrådet och diskussioner i klasserna. Bland eleverna själva var det dock bara 13 

elever som uppgav att de blivit informerade om planen och 23 av eleverna uppgav att de inte 

vet. Med tanke på elevernas svar så kan vi fundera på hur informationen om planen har sett ut 

och gått till. Det är en låg andel som uppfattat informationen och det är en väldigt stor andel 

som känner sig osäkra på om de blivit informerade eller inte. På skola 2 uppger informanten 

att klasserna blivit tilldelade en klassuppsättning av barnens likabehandlingsplan för att 

användas vid behov. I enkäten uppgav 11 av eleverna att de hade blivit informerade om 

likabehandlingsplanen och 5 elever uppgav att de inte vet. Eftersom det här var det enda svar 

vi fick av informanten angående det här kan vi inte utläsa om informanten vet om eleverna 

blir informerade eller inte. Med tanke på elevernas svar kan vi dock utläsa att de förmodligen 

fått någon sorts information då hälften av dem svarat så. Det fanns även de som kände sig 

osäkra men det var en något lägre andel, drygt en fjärdedel. Går vi efter elevernas svar så 

tyder det på att skola 2 informerar sina elever bättre än skola 1. Går vi däremot efter 

informanternas svar så verkar skola 1 ha en mer genomtänkt plan och tanke över hur samt att 

eleverna blir informerade. Ingen av informanterna kan vi med säkerhet säga att de vet att 

eleverna blir informerade då det på skola 1 uppgavs att eleverna informeras men eleverna gav 

en motstridig bild till det här. På skola 2 däremot, som vi nämnde ovan, tar informanten inte 

direkt upp det här utan går in väldigt ytligt medan många av eleverna här ger bilden av att ha 

blivit informerade. 

 

På skola 1 uppger informanten att personalen informeras om planen via arbetslagen, inom 

vilka de även arbetar med planen för att kunna komma med synpunkter. Lärarna själva är 

enstämmiga i frågan och anger att de blir informerade. Här väljer vi att inte kommentera det 

här ytterligare då skolan ger en så enhetlig bild. Går vi vidare till skola 2 så uppger 

informanten att personalen blir informerade genom att en halvdag vid skolstarten ägnas helt åt 

det här. Lärarna uppger även de att de blir informerade även om det råder skiljda meningar då 

en lärare anger att det är helt sant och en lärare delvis sant. Precis som på skola 1 ger skolan 

en enhetlig bild i frågan då alla uppger att de informerar/blir informerade. Om vi relaterar till 

Skolverkets (2000) studie om värdegrunden så kan vi se att situationen förbättrats till viss del 
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då våra resultat visar på att skolorna nu informerar både elever och personal om 

likabehandlingsplanen även om det här fortfarande kan förbättras. 

 

Enligt förordning (2008:946) om barns och elevers deltagande i arbetet med en 

likabehandlingsplan, bilaga 1, ska eleverna medverka i allt arbete som rör 

likabehandlingsplanen. Våra resultat visar här på att det finns skiljda uppfattningar i frågan på 

skolorna. På skola 1 uppger informanten att eleverna påverkar planen genom att de blir 

tillfrågade vid flera tillfällen men att de också kan påverka genom elevrådet. Endast 5 av 

eleverna uppfattar det dock som att de påverkar likabehandlingsplanen och 32 elever uppger 

att de inte vet. Här skiljer sig alltså informantens och elevernas syn markant och även här kan 

vi fundera över hur situationen då det är tänkt att de ska kunna påverka ser ut eftersom många 

av eleverna känner sig osäkra i frågan. På skola 2 uppger informanten att eleverna påverkar 

genom elevrådet och genom att de via trivselenkäter och kamratstödjarna ger en bild av hur 

läget på skolan ser ut. Det här grundas sedan skolans mål på. Här uppger 18 av eleverna att de 

inte vet och endast en elev svarar att påståendet är helt sant. Även här skiljer sig alltså 

informantens och elevernas syn markant och precis som på skola 1 kan vi fundera över hur 

situationen då eleverna får chans att påverka ser ut och hur tydlig skolan är med att informera 

eleverna om att de genom trivselenkät och elevråd till exempel, påverkar skolans 

likabehandlingsplan.  

 

Kopplat till förordningen (2008:946) kan vi se att eleverna enligt informanterna påverkar 

planen men att det budskapet inte har nått fram till eleverna.  Vi kan här även hänvisa till 

Ahlström (2009) som fått resultat som visar att en högre delaktighet bland eleverna ger en 

lägre grad av mobbning. Då vi inte undersökt graden av mobbning på skolorna kan vi inte dra 

några vidare slutsatser om det här mer än att det visar på vikten av det här arbetet. Även till 

lärarna tog vi upp frågan om de kan påverka likabehandlingsplanens innehåll. På skola 1 

svarade då alla 4 lärarna att de delvis kan påverka medan en av lärarna på skola 2 svarade att 

de kan påverka samt en lärare svarade vet inte. Ahlströms (2009) slutsatser, kan enligt våra 

erfarenheter och utifrån oss själva även gälla vuxna. Är en vuxen själv delaktig i ett arbete så 

blir man oftast mer engagerad och intresserad av själva frågan.    
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7.1.2  Praktiskt arbete och användning   

Skolverket (2009c) har undersökt hur skolor tillämpar barn- och elevskyddslagen som 

infördes 2006. De såg att många skolor arbetar förebyggande och främjande och då främst 

genom lektioner med EQ-övningar eller livskunskap. På skola 1 uppger informanten att 

skolan arbetar med likabehandlingsplanen genom just schemalagda lektioner i livskunskap 

varje vecka. Arbetet sker även genom kamratstödjarverksamheten som även de har 

regelbundna träffar. Hela 45 elever uppger här att de har kamratstödjare i klassen men endast 

33 av eleverna vet säkert vad en kamratstödjare är för något. Av det här kan vi utläsa att 

skolans arbete med kamratstödjare, i alla fall i teorin, fungerar relativt bra då det gäller att 

informera eleverna.  På skola 2 uppger informanten även här det arbete som Skolverket 

(2009c) nämner som det vanligaste. Skolan arbetar med EQ-övningar varje vecka och 

dessutom arbetar de med planen via sin idrottsskola, drama, kamratstödjarverksamheten samt 

att de uppmärksammar de som ser ut att må dåligt och pratar med dem. Angående 

kamratstödjarverksamheten uppger 21 av eleverna att de har kamratstödjare i klassen samt 

alla 22 elever att de vet vad en kamratstödjare är för något. Här kan vi dra samma slutsatser 

som till skola 1, nämligen att arbetet i teorin ger intrycket att det fungerar bra gällande arbetet 

med att informera eleverna.       

 

I undersökningen Hedelius och Ienn (2009) genomfört anser de att all personal måste handla 

och ta ansvar för att arbetet ska fungera. De lyfter även fram att likabehandlingsplanen ska 

användas och arbetas efter och att det i det här arbetet krävs att personalen är villiga och 

engagerade inom det här. Informanten på skola 1 uppger att lärarna, enligt informantens 

upplevelse, använder likabehandlingsplanen både varje vecka inom vissa områden samt vid 

behov då de till exempel ska agera när något uppstår. Av lärarna själva uppger 2 lärare att de 

arbetar kontinuerligt med likabehandlingsplanen medan övriga delar upp sig mellan delvis 

sant, en lärare, och delvis falskt, en lärare. På skola 2 upplever informanten att lärarna inte 

använder sig av likabehandlingsplanen som dokument, möjligtvis barnens 

likabehandlingsplan. Däremot upplever informanten att lärarna har planen i tankarna i allt 

arbete. Lärarna på skola 2 uppger alla att de arbetar med den och delar upp sig genom en 

lärare på helt sant och en lärare på delvis sant. Då lärarna på båda skolorna ombeds ge 

exempel på hur de arbetar med planen uppger de att det främst sker genom livskunskapen, 

klassråden, diskussioner kring hur man uppträder mot varandra, olika arbetsteman samt 

genom värdegrundsarbete. Relaterat till Hedelius och Ienn (2009) och då deras tankar, kan vi 
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se att lärarna på skolorna själva till stor del anser att de arbetar med likabehandlingsplanen 

och de kan även ge exempel på hur det här arbetet går till. Informanterna på skolorna visar sig 

här ha en bra bild av hur det ser ut på skolorna i den här frågan då deras och lärarnas svar 

stämmer väl överens även om de inte kan säga exakt hur arbetet ser ut.    

 

Hedelius och Ienns (2009) tankar kring att likabehandlingsplanen måste användas och arbetas 

efter kan vi också koppla till våra frågor kring skolans arbetsgång från det att det uppstår ett 

fall av kränkande behandling eller liknande tills det att skolan anser att fallet är löst. På skola 

1 berättar informanten att de börjar med att utse två ansvariga personer inom 

trygghetsgruppen. De här två pratar sedan med den elev som känner sig kränkt för att direkt 

efter det prata med övriga inblandade. När det här är gjort så rapporterar de ansvariga 

personerna en lägesbild till rektorn och sedan följer uppföljningssamtal till dess att fallet anses 

löst. På skola 2 berättar informanten om ett liknande händelseförlopp. Där börjar det ofta med 

att informanten pratar med den elev som känner sig kränkt för att sedan skicka vidare arbetet 

till den grupp inom respektive arbetslag som ska ansvara för det. Därifrån går de vidare 

genom att prata med alla de inblandade för att därefter diskutera fallet i elevhälsovårdsteamet 

och sedan följer uppföljningssamtal till dess att fallet är löst. Lärarna på båda skolorna 

beskriver på samma sätt hur de går till väga när de upptäckt något misstänkt fall. De brukar då 

vända sig till rektorn, trygghetsgruppen eller en kollega och utöver det här pratar de själva 

ofta med eleven i fråga i samband med upptäckten. Även i den här frågan stämmer 

informanternas och lärarnas svar relativt bra överens. Anledningen till att det finns vissa 

skillnader i svaren kan vara att informanterna går in djupare och berättar om hur skolan i 

helhet organiseras vid ett fall. Lärarna svarar däremot utifrån sig själva, hur de agerar 

praktiskt.          

 

7.2    Hur beskriver lärare och elever vad de har för relation till      

         varandra i arbetet med att upprätthålla planens syfte? 

7.2.1  Relationer mellan barn och vuxna 

De resultat som presenteras för vidare analys här efter är sådana resultat som bara hänvisar till 

eleverna och vi har inte heller kopplat det här till någon tidigare forskning då vi inte funnit 

någon som är relevant i frågorna. Vi anser dock att frågorna är så intressanta och spelar en 

viktig roll då vi ska försöka besvara våra frågeställningar. Vi ställde till eleverna frågor kring 

om de kan prata med någon vuxen på skolan när de är ledsna samt om de vuxna hjälper dem 
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att lösa bråk. På skola 1 anser 37 av eleverna att det finns vuxna att prata med om de är ledsna 

och 8 anser att påståendet är delvis sant. På skola 2 är det däremot 19 av eleverna som anser 

att det finns vuxna att prata med medan övriga 3 elever håller med om att påståendet är delvis 

sant. Att en så stor del av eleverna på skolorna känner att de kan prata med de vuxna ger en 

positiv bild och det visar även att eleverna förmodligen känner ett visst förtroende för 

åtminstone någon vuxen på skolan. 

 

I frågan om de vuxna hjälper dem att lösa bråk svara eleverna på skola 1 till 35 att påståendet 

är helt sant samt 12 av eleverna att påståendet är delvis sant. På skola 2 svarar hela 20 av 

eleverna att påståendet är helt sant och de övriga 2 eleverna placerar sig här på vet inte. Till 

den här frågan fanns det även en följdfråga som frågar efter exempel på hur de vuxna hjälper 

dem. Eleverna på de båda skolorna var här väldigt enstämmiga och svarade att lärarna oftast 

pratar med dem, eventuellt i ett enskilt samtal med de inblandade, går emellan de som bråkar 

och uppmanar alla att säga förlåt till varandra. Även det här ger oss en positiv bild av skolan 

då det visar att lärarna, eller andra vuxna, faktiskt reagerar och tar tag i sådana här problem 

när de uppstår. Vi kan även koppla den här sista frågan till frågan om hur lärarna agerar då de 

upptäcker ett misstänkt fall av kränkande behandling och som redovisats tidigare i kapitlet. 

Lärarna svarar där att de pratar med eleverna och så vidare och eleverna visar här att de har 

samma uppfattning då de beskriver ett liknande händelseförlopp.        

 

7.3  Hur stor är medvetenheten om likabehandlingsplanen hos  

       personal och elever? 

7.3.1  Utformning och innehåll 

Enligt Skolverkets (2009b) allmänna råd bör likabehandlingsplanen innehålla bland annat 

skolans mål, hur nuläget på skolan ser ut, hur dokumentationen ska ske samt hur eleverna är 

delaktiga i arbetet. Planen bör även innehålla de förebyggande, akuta och uppföljande 

åtgärder som skolan ska arbeta med. Då vi ber informanterna beskriva skolans 

likabehandlingsplans utformning och innehåll samt vilket det viktigaste innehållet är enligt 

dem svarar de enligt följande. På skola 1 berättar informanten om de riktlinjer Skolverket 

(2009b) har gett ut via de allmänna råden och att deras plan innehåller förklaringar av 

diskrimineringsgrunderna, kartläggningsarbetet, de metoder som används inom det 

förebyggande arbetet, de åtgärder som skolan ska arbeta med samt hur de ska utvärdera och 

följa upp de fall som uppstår. Det viktigaste innehållet beskriver informanten som det 
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förebyggande arbetet med motiveringen att de ska kunna hindra att en kränkning händer innan 

den hänt samt för att det i läroplanerna finns beskrivet att skolan ska arbeta med normer och 

värden. På skola 2 berättar informanten att planen innehåller skolans vision och vilka regler 

som finns på skolan, hur nuläget och kartläggningsarbetet ser ut, vilka mål skolan har och hur 

de ska arbeta för att nå målen, hur de förebyggande åtgärderna ser ut samt skolans arbetsgång 

då en kränkning uppstår. Det viktigaste innehållet beskrivs här som skolans vision - dess 

anda, lagen, det praktiska arbetet som innefattar hur de ska nå målen samt vilka barnens 

rättigheter och skolans skyldigheter är. Då de båda skolornas lärare beskriver skolornas 

likabehandlingsplaner använder de sig av samma begrepp och beskriver att planen innehåller 

hur ansvarsfördelningen ser ut, vilka förebyggande åtgärder skolan har och olika definitioner 

till exempel på kränkande behandling.  

 

Vi tog även upp den här frågan med eleverna då vi frågade efter om de kan ge exempel på vad 

som står i skolans likabehandlingsplan. På båda skolorna svarade eleverna övervägande att de 

inte kommer ihåg, inte vet eller att de inte kan ge några exempel. Av de elever som svarade 

med exempel på skola 1 tog många upp att alla är lika värda och att alla ska behandlas lika. På 

skola 2 handlade svaren däremot främst om att man inte får retas eller kränka någon. 

Informanternas beskrivningar på båda skolor tar upp många av de delar som även Skolverket 

(2009b) rekommenderar att likabehandlingsplanen ska innehålla. Något som båda två 

utelämnar dock är delarna om hur dokumentationen sker samt hur eleverna är delaktiga i 

arbetet med att ta fram planen. Båda informanterna tog upp frågan om elevernas delaktighet 

kort då vi frågade efter det specifikt men utelämnar det alltså här. Lärarnas svar skiljer sig 

något från informanternas, särskilt i det avseende att de gett mycket korta och ytliga svar. Det 

som de båda grupperna tagit upp är det förebyggande arbetet, kanske för att det är en så stor 

del av arbetet med planerna. Även de båda skolornas elevers svar hänvisar främst till det 

förebyggande arbetet genom att de beskriver regler och värdegrundsfrågor. Eleverna svarar 

dock även de mycket kort och ytligt vilket gör att det är svårt att utläsa vad de egentligen vet 

om likabehandlingsplanerna.      

 

7.3.2  Kunskap om planen 

I Skolverkets (2009a) studie angående uppfattningarna om diskriminering och trakasserier 

fann de att det bland eleverna fanns en stor brist på kunskap gällande likabehandlingsplanen, 

vad det är och vad den innebär. Då vi frågar lärarna om de vet vad en likabehandlingsplan är 



 

 38 

för något och då om de kan ge en kort beskrivning svarar 3 av lärarna på skola 1 att de vet vad 

det är för något och den sista läraren att den delvis vet vad det är för något. Beskrivningarna 

vi fick var till exempel att det är ett dokument med strategier mot mobbning, förebyggande 

arbete samt åtgärder. På skola 2 svarar här en av lärarna att den vet vad det är samt en lärare 

att den delvis vet vad det är. Deras beskrivningar tog däremot upp frågan om en rättvis 

behandling samt att det inte ska förekomma några kränkningar. Alla lärarna vet enligt våra 

resultat åtminstone ungefär vad en likabehandlingsplan är och kan ge en beskrivning, om än 

mycket kort i vissa fall.  

 

Går vi vidare till frågan om deras elever vet vad en likabehandlingsplan är svarar 3 av lärarna 

på skola 1 att det här är delvis sant samt en lärare att den inte vet. Bitsch och Jannesson 

(2008) upplevde i sin undersökning ett motstånd mot begreppet likabehandlingsplan och att 

lärarna då inte pratade om planen med eleverna. Även i vår undersökning kan vi uttyda det 

här då lärarna, om de hade pratat med eleverna om planen även borde kunna svara med större 

säkerhet på om deras elever vet vad en likabehandlingsplan är för något. Eleverna själva 

svarar mycket spritt på påståendet om att de vet vad en likabehandlingsplan är för något. Det 

är fler elever som anser att påståendet är sant än vad det är som anser att det är falskt. 15 

elever uppger att det är helt sant, 10 elever att det är delvis sant och den största gruppen på 18 

elever lägger sig under vet inte. De som sedan valt att svara på frågan om de kan förklara 

beskriver planen utifrån ett socialt perspektiv som att man ska acceptera varandra och att man 

ska behandla andra som man själv vill bli behandlad. Här kan vi se att det är en större del av 

lärarna som tror att deras elever vet vad en likabehandlingsplan är för något än vad det är 

elever själva som anser att de vet. Samtidigt är det också stora grupper som känner sig osäkra 

och placerat sig under vet inte.  

 

På skola 2 är det en av lärarna som anser att eleverna delvis vet vad det är för något och en 

lärare placerar sig under vet inte. Hos eleverna är det även här fler som anser att de vet än vad 

det är som anser att de inte vet vad det är för något. 9 elever anser sig veta säkert, 3 elever 

anser att de delvis vet vad det är för något och 5 elever har här placerat sig under vet inte. 

Som förklaringar på vad det är koncentrerar sig även eleverna på skola 2 kring det sociala 

perspektivet då de skriver att det är att alla behandlas lika, att ingen ska vara utanför samt att 

man inte ska vara otrevlig och mallig. Vi har här kommit fram till liknande resultat som för 

skola 1 med den skillnaden att det här är ungefär lika stor andel lärare som elever som tror att 

eleverna vet vad en likabehandlingsplan är för något. Vi kan här även tillägga att majoriteten 
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av eleverna på både skolorna svarade som förklaring att alla ska behandlas lika, vet inte eller 

kan inte förklara. De resultat Skolverket (2009a) fick i sin studie kan vi se stämmer bra 

överens även med våra. Många av eleverna kan inte säkert säga att de vet vad en 

likabehandlingsplan är för något eller vad den innebär. Med tanke på förordningen (2008:946) 

angående elevernas delaktighet kan vi här utläsa ett eventuellt problem. Eleverna ska enligt 

lag medverka i arbetet med planen och om de då inte kan säga säkert vad det är för något eller 

vad den innebär kan det bli svårt för dem att föra fram synpunkter och funderingar.  

 

I Lpo 94 står det skrivet att alla inom skolan ska arbeta med våra grundläggande värden hos 

eleverna och motverka allt sådant som inte stämmer överens med dem. Då vi frågar 

informanterna om vilka som berörs av likabehandlingsplanen på skolan får vi liknande svar 

från båda två. Informanten på skola 1 menar att alla, både barn och vuxna, berörs av planen då 

kränkningar kan inträffa mot de båda grupperna. Informanten på skola 2 menar att all personal 

berörs samt tillägger därefter att kränkningar kan inträffa mellan de olika grupperna. De kan 

inträffa mellan barnen, från barn till vuxen samt från vuxen till barn. De båda skolorna har här 

liknande tankesätt men viktigt blir att även informera alla de som berörs av planen noggrant 

så att alla grupper förstår hur de innefattas av planen och hur det kan påverka deras situation. 

Det här gör att det blir viktigt att planen också är skriven på ett språk som gör att den kan 

förstås av alla som berörs av den. Då vi frågar informanterna om det här svarar informanten 

på skola 1 att de hoppas att den är skriven på ett sådant sätt. Informanten lägger till att de inte 

fått några andra synpunkter än att det skulle vara på det viset, från varken barnen, föräldrarna 

eller personalen. Informanten på skola 2 berättar att skolan har två olika 

likabehandlingsplaner, en för de vuxna och en för barnen. Den för barnen är då skriven på ett 

enklare språk och texten illustreras med hjälp av bilder som tydligt visar vad innehållet 

handlar om. Den är även kortare och tar endast upp de delar som skolan anser är de viktigaste 

för barnen att känna till. Den tar bland annat upp barnens rättigheter, skolans anda samt vem 

och hur de kan be om hjälp eller prata med då de behöver. I den här frågan arbetar skolorna 

med helt skiljda metoder, det som är likt för de båda är att de tagit frågan om språket i 

beaktande då de skrivit planen. 

 

7.3.3  Ansvarsfördelning 

Hedelius och Ienn (2009) fick i sin undersökning om arbetet mot mobbning på två skolor 

resultatet att ingen på skolorna i fråga var redo att ta ansvaret för arbetet mot mobbning och 
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därigenom likabehandlingsplanen. I vår undersökning svarar informanten på skola 1 att det är 

den själv som ansvarar för planen och arbetet tillsammans med trygghetsgruppen. På skola 2 

svarar informanten att det är likabehandlingsplansgruppen som ansvarar för arbetet med 

planen men även att det är på all personals ansvar att känna till den och att föra ut innehållet. I 

skollagen (1985:1100) 14a kap. 7 och 8 § står det tydligt skrivet att det är huvudmannen, i det 

här fallet rektorn, som ansvarar för planen. Att inte båda informanterna nämnde det här kan ha 

olika anledningar men det är en viktig del av arbetet att alla känner till vem som är 

huvudansvarig. Till skillnad från Hedelius och Ienn (2009) så fick vi i vår undersökning ett 

positivt resultat då vi fick svar på vilka på skolan som tagit på sig och därigenom bär ansvaret 

för arbetet. Till frågan om ansvarsfördelning har vi också valt att redovisa lärarnas svar på 

frågan om de vet vem de kan vända sig till då de känner sig kränkta. På skola 1 är det 2 av 

lärarna som anser att de vet, en lärare att den delvis vet samt en lärare att den delvis inte vet 

vem de ska vända sig till. På skola 2 lägger sig en av lärarna inom svaret att de vet vem de ska 

vända sig till samt en lärare att de delvis vet. Då båda informanterna i intervjun nämner att 

planen även inkluderar lärarna och att kränkningar även kan inträffa mot lärarna så kan det då 

bli ett problem. Det är viktigt för arbetet med likabehandling att lärarna är så insatta i planen 

och arbetet att de känner sig säkra på vem de ska vända sig till för stöd och hjälp om de själva 

skulle känna sig kränkta.  

 

 

7.4 Reliabilitet och validitet i förhållande till den genomförda 

         undersökningen 

Resultatet på de kontrollfrågor vi har använt oss av i intervjuerna och enkäterna är likvärdiga, 

vilket ökar reliabiliteten. I intervjuerna har informanterna redogjort för samma arbetssätt och 

metoder i båda frågorna, dock använt sig av olika begrepp och uttryck. I enkäterna har de 

svarat inom samma svarsalternativ på båda frågorna, och då under sant eller falskt. Det som 

skiljer är att någon procentenhet flyttat sig från till exempel den ena graden av sant till den 

andra. I kontrollfrågorna i elevenkäten har på skola 1 de som placerat sig under vet inte ökat 

med 4 %. I lärarenkäten med ett lågt antal deltagande samt på de enkätfrågor som fått en hög 

andel internt bortfall behövs även det finnas med i tankarna då vi i efterhand bedömer 

reliabiliteten på undersökningen. Angående validiteten kan vi se att vi har fått liknande svar 

som de vi efterfrågade samt att enkäterna har fungerat att använda som jämförelse mot 

intervjun. 
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8.  Diskussion  
Vi fann i vår undersökning att de olika gruppernas uppfattningar om situationen på skolorna 

till största del stämde bra överens om än med något undantag. Skolorna uppger att de 

informerar både personal, föräldrar och elever regelbundet. Sedan hur information sett ut och 

nått fram är något som kan diskuteras vidare, särskilt angående eleverna. Lärarna upplevde 

alla att de blivit informerade men eleverna var dock mycket osäkra i frågan. En orsak till det 

här kan vara att skolorna lagt det här ansvaret på lärarna och följder på det kan då bli till 

exempel att informationen ser mycket olika ut i de olika klasserna beroende på hur 

engagerade respektive lärare är. Vidare ska eleverna enligt lag påverka allt arbete med 

likabehandlingsplanerna. Hur det här sker såg väldigt olika ut på de olika skolorna men 

gemensamt var att eleverna själva till stor del är mycket osäkra på frågan. En sak att fundera 

på här är hur situationen då skolorna anser att eleverna får påverka hur planen ser ut och om 

eller hur skolorna informerar eleverna om att de påverkar planen samt att det här är en 

rättighet de har. Eleverna är även mycket osäkra i frågan om vad en likabehandlingsplan är 

för något och medvetenheten om planen ligger på en låg nivå. Det här kan diskuteras vidare 

då vi kan fråga oss hur eleverna ska kunna påverka något de inte vet vad det är för något eller 

vad det innebär? En annan fråga för vidare diskussion är om skolorna är medvetna om hur 

stor elevernas medvetenhet om likabehandlingsplanen är. Skolorna uppger att eleverna kan 

påverka och blir informerade men eleverna lämnar motstridiga svar till det här. Ett positivt 

resultat vi dock sett inom de här frågorna är att eleverna redogör för de värderingar som hör 

till värdegrunden och då åtminstone är medvetna om dem.  

 

Resultatet från undersökningen visar på att skolorna har en genomtänkt plan då de ansvariga 

på skolorna berättar om alla de delar som en likabehandlingsplan syftar till inom frågan om 

deras plans innehåll. Båda skolorna nämner nämligen både det främjande -, förebyggande – 

och åtgärdande arbetet. Informanterna berättar även om arbetet med en stor säkerhet och 

beskriver tydligt till exempel händelseförloppet då skolan upptäcker ett misstänkt fall av 

kränkande behandling. Däremot är lärarna och eleverna inte lika insatta i arbetet. Ett positivt 

resultat här är att eleverna känner att det finns vuxna att prata med och att de vuxna hjälper 

dem om det uppstår bråk. Arbetet med likabehandlingsplanen riktar sig till synes däremot inte 

direkt mot lärarna även om informanterna uppger att även de berörs av planen. Lärarna kan 

inte säga eller är osäkra på vem de kan vända sig till då de själva känner sig kränkta. Det här 

är även det något som kan tas upp till vidare diskussion eftersom likabehandlingsplanerna är 
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något som även innefattar kränkningar mot lärarna samt är något som informanterna även tar 

upp under intervjun.  

 

Angående den här undersökningens frågeställningar anser vi att de blivit besvarade. Skolornas 

praktiska arbete med planen sker till exempel genom att alla informeras, en tydlig arbetsgång 

då de misstänker fall av kränkande behandling, att alla ska agera direkt då de upptäcker något 

och misstanke väcks. Skolorna arbetar även genom att ha schemalagda lektioner där frågor 

som rör likabehandlingsplanen och värdegrunden diskuteras samt olika aktiviteter och 

grupper, till exempel EQ - övningar och kamratstödjargrupper. I frågan om hur stor 

medvetenheten om likabehandlingsplanen hos ansvariga, lärare och elever är har vi fått stora 

variationer i resultatet. De ansvariga visar sig vara väl medvetna om planen dock inte om hur 

stor medvetenheten hos övriga grupper är. Lärarna visar sig även de vara medvetna och 

ganska väl insatta i planen dock så har de visat osäkerhet då det gäller deras roll i arbetet och 

hur planen påverkar dem. De har också visat sig omedvetna gällande deras elevers kunskaper 

om planen. Eleverna på skolorna har däremot visat stor osäkerhet gällande vad en 

likabehandlingsplan är, hur den påverkar dem och vad den innebär. De har dock visat större 

medvetenhet gällande värdegrundsarbetet.  

 

8.1 Förslag till vidare forskning och didaktiska implikationer  

Våra förslag till vidare forskning blir efter våra resultat kring elevernas låga medvetenhet om 

planen en undersökning kring hur skolan informerar eleverna om likabehandlingsplanen, hur 

situationen ser ut, hur informationen läggs fram samt om det sker någon återkoppling. Det 

skulle även vara intressant med en närmare undersökning kring hur eleverna får möjlighet att 

påverka i arbetet med likabehandlingsplanerna även här med koppling till elevernas 

medvetenhet då det framstår som mycket intressant hur de ska kunna påverka planen fullt ut 

om de inte vet vad det är för något. Ett tredje förslag till vidare forskning är en undersökning 

om hur lärarna påverkas och berörs av likabehandlingsplanerna, både i arbetet med den samt i 

innehållet och då det gäller hur arbetet ser ut då en lärare utsätts för kränkande behandling.  

 

Det här examensarbetet är relevant för lärares yrkesutövning då likabehandlingsplanen är en 

viktig och obligatorisk del av skolans vardag och därmed av lärares vardag. En annan 

didaktisk implikation blir enligt våra resultat att lärare bör medvetandegöra eleverna genom 

att benämna det de arbetar med vid dess riktiga benämning. Lärarna bör alltså då de arbetar 
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med värderingsövningar, värdegrunden, livskunskap och så vidare berätta för eleverna att det 

här är en del av likabehandlingsplanen. Genom att använda likabehandlingsplan som begrepp 

mot eleverna oftare kan det också vara en hjälp med att öka deras medvetenhet kring planen. 

Likabehandlingsplanen är en del i skolans arbete med att främja elevernas hälsa och elever 

som mår bra, känner sig trygga och trivs i skolan får också en ökad chans till lärande.       
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Bilaga 1 Lagar och förordningar. 

Utdrag ur Diskrimineringslagen (2008:567) som rör utbildning 
2 kap. Förbud mot diskriminering och repressalier 
Diskrimineringsförbud 
5 § 
Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (1985:1100) eller annan 
utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon 
elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda och 
uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom 
ramen för anställningen eller uppdraget. 
     Diskrimineringsförbudet gäller även i det fall en utbildningsanordnare genom skäliga 
åtgärder i fråga om lokalernas tillgänglighet och användbarhet kan se till att en person med 
funktionshinder, som söker eller har antagits till utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) 
eller till utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att 
utfärda vissa examina, kommer i en jämförbar situation med personer utan sådant 
funktionshinder. 
 
3 kap. Aktiva åtgärder 
Målinriktat arbete 
14 § 
En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen 
(1985:1100), utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller utbildning som kan leda fram 
till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina ska inom ramen 
för denna verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och 
möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, 
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller 
sexuell läggning.  
     Närmare föreskrifter om utbildningsanordnarens skyldigheter finns i 15 och 16 §§. 
 
Att förebygga och förhindra trakasserier 
15 § 
En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra 
att något barn eller någon elev eller student som deltar i eller söker till verksamheten utsätts 
för trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning eller för sexuella trakasserier. 
 
Likabehandlingsplan 
16 § 
En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska varje år upprätta en plan med en översikt över 
de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever 
eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga 
och förhindra trakasserier som avses i 15 §. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av 
dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det 
kommande året.  
      En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas 
in i efterföljande års plan. 
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Utdrag ur Förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med 
planer mot diskriminering och kränkande behandling (2008:946) 
2 § 
En likabehandlingsplan enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen (2008:567) och en plan mot 
kränkande behandling enligt 14 a kap. 8 § 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. 
 

Utdrag ur Skollagen (1985:1100) 
14 a kap. Åtgärder mot kränkande behandling 
 
Ändamål och tillämpningsområde 
1 § Bestämmelserna i detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av 
barn och elever. 
Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt denna lag. Lag 
(2008:571). 
 
Diskriminering 
2 § Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt 
denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567). Lag (2008:571). 
 
Definitioner 
3 § I detta kapitel avses med 
elev: den som utbildas eller söker utbildning enligt denna lag, 
barn: den som deltar i eller söker till förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg enligt denna 
lag, 
personal: anställda och uppdragstagare i verksamhet enligt denna lag, 
huvudman: den som är huvudman för verksamhet enligt denna lag, 
kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt 
diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet. Lag (2008:571). 
 
Tvingande bestämmelser 
4 § Avtalsvillkor som inskränker skyldigheter enligt detta kapitel är utan verkan. Lag 
(2008:571). 
 
Ansvar för personalen 
5 § Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta 
kapitel, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. Lag (2008:571). 
 
Aktiva åtgärder 
Målinriktat arbete 
6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett  
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare 
föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§. Lag (2008:571).  
 
Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling 
7 § Huvudmannen ska se till att det vidtas åtgärder för att förebygga och förhindra att barn 
och elever utsätts för kränkande behandling. Lag (2008:571). 
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Årlig plan 
8 § 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. Lag (2008:571). 
 
Förbud mot kränkande behandling 
9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande 
behandling. Lag (2008:571). 
 
Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 
10 § Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig 
ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är huvudmannen 
skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande 
fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i 
framtiden. Lag (2008:571). 
 
Förbud mot repressalier 
11 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för repressalier på 
grund av att barnet eller eleven medverkat i en utredning enligt detta kapitel eller anmält eller 
påtalat att någon handlat i strid med kapitlet. Lag (2008:571). 
 
Skadestånd 
12 § Om huvudmannen eller personalen åsidosätter sina skyldigheter enligt 7-11 §§ ska 
huvudmannen dels betala skadestånd till barnet eller eleven för den kränkning som detta 
innebär, dels ersätta annan skada som har orsakats av åsidosättandet. Skadestånd för 
kränkning i andra fall än vid repressalier utgår dock inte, om kränkningen är ringa.  
Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning sättas ned eller helt falla bort. Lag 
(2008:571). 
 
Tillsyn 
13 § Statens skolinspektion ska se till att detta kapitel följs. 
Huvudmannen och rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion i verksamheten är 
skyldiga att på uppmaning av Statens skolinspektion lämna de uppgifter om förhållandena i 
verksamheten som kan vara av betydelse för tillsynen.Lag (2008:571). 
 
Rättegången 
14 § Mål om skadestånd enligt detta kapitel ska handläggas enligt bestämmelserna i 
rättegångsbalken om rättegången i tvistemål när förlikning om saken är tillåten. 
I sådana mål kan det dock förordnas att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad, om den 
part som har förlorat målet hade skälig anledning att få tvisten prövad. Lag (2008:571). 
 
Bevisbörda 
15 § Om ett barn eller en elev som anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling enligt 9 
§ eller repressalier enligt 11 §, visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller 
hon har blivit utsatt för sådan behandling, är det huvudmannen för verksamheten som ska visa 
att kränkande behandling eller repressalier inte har förekommit. Lag (2008:571). 
 
Rätt att föra talan m.m. 
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16 § I en tvist om skadestånd enligt detta kapitel får Statens skolinspektion som part föra talan 
för ett barn eller en elev som medger det. När Statens skolinspektion för sådan talan får 
myndigheten i samma rättegång också föra annan talan för barnet eller eleven om han eller 
hon medger det. För barn under 18 år som inte har ingått äktenskap krävs vårdnadshavarens 
eller vårdnadshavarnas medgivande.  
Bestämmelserna i rättegångsbalken om part ska gälla även den för vilken Statens 
skolinspektion för talan enligt detta kapitel såvitt gäller jävsförhållande, pågående rättegång, 
personlig inställelse samt förhör under sanningsförsäkran och andra frågor som rör 
bevisningen. 
När ett barn eller en elev för talan enligt detta kapitel får Statens skolinspektion inte väcka 
talan för barnet eller eleven om samma sak. Lag (2008:571). 
 
17 § Rättens avgörande i ett mål där Statens skolinspektion för talan för ett barn eller en elev 
får överklagas av barnet eller eleven, om det får överklagas av myndigheten. 
När rättens avgörande i ett mål som avses i första stycket har vunnit laga kraft får saken inte 
prövas på nytt på talan av vare sig barnet eller eleven eller Statens skolinspektion. Lag 
(2008:571). 
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Bilaga 2 Brev till föräldrar 
 
Hej! 
 
Vi heter Lina och Emma och vi läser sista terminen på lärarprogrammet på 
Högskolan i Halmstad. Därför skriver vi nu vårt examensarbete. Vårt arbete 
berör skolans likabehandlingsplan och vi behöver elevernas hjälp för att se hur 
skolan använder sig av den och om arbetet med den fungerar? Eleverna kommer 
att få fylla i en enkät angående detta. Även några lärare kommer att få fylla i en 
liknande enkät och intervju kommer att hållas med någon person som ansvarar 
för likabehandlingsplanen på skolan. Som blivande lärare tycker vi att det är 
viktigt att det finns ett bra och trivsamt klimat på skolan så att eleverna kan 
utvecklas och lära på bästa sätt. Undersökningen kommer att genomföras senare 
i höst och kommer att vara frivillig samt helt anonym då vi inte kommer att be 
om elevernas namn. Inte heller skolans namn eller ort kommer att nämnas i 
arbetet. 
 
Med detta brev ber vi om målsmans godkännande för att få använda oss av 
resultatet på enkäterna för de elever som deltar.  
 
Lämna sedan detta brev med din underskrift till barnets klasslärare. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Lina Jonsson & Emma Ling 
 
 
 
 
 
Elevens namn 
 
 
 
 
            Ja, mitt barn får lov att delta i undersökningen 
 
 
            Nej, mitt barn får inte lov att delta i undersökningen  
 
 
 
 
 
Målsmans underskrift 
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Bilaga 3 Elevenkät 
 
Hej! 
 
Vi heter Lina och Emma och vi läser sista terminen på lärarprogrammet på 
Halmstad Högskola. Tidigare denna termin bad vi dig och dina föräldrar om 
tillstånd för att du skulle få hjälpa oss med vårt examensarbete. Som vi sagt 
tidigare är enkäten helt anonym och ingen kommer att få veta vem som har 
svarat vad. På din skola ska det finnas något som heter likabehandlingsplan och 
det är det vårt arbete handlar om.  
 
I denna enkät kommer du att få svara på olika påståenden och frågor. När du 
svarar på påståendena kommer du att få sätta ett kryss i en ruta beroende på om 
du håller med eller inte. Sätt bara ett kryss till varje påstående. När du svarar på 
frågorna så finns det färdiga rader för dig att skriva på. Försök att svara så gott 
du kan. 
 
Tack för din hjälp! 
Med vänlig hälsning Lina och Emma. 
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1. Vi har kamratstödjare i klassen. 
 
Helt sant     Delvis sant    Delvis falskt     Helt falskt               Vet inte   

 
 
2. Jag vet vad en kamratstödjare är. 
 
Helt sant     Delvis sant    Delvis falskt     Helt falskt               Vet inte   

 
 
3. Hur tycker du att en kamratstödjare ska vara? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. Jag kan berätta för kamratstödjaren om jag mår dåligt.  
 
Helt sant     Delvis sant    Delvis falskt     Helt falskt               Vet inte   

 
 
5. Om någon är dum mot mig så finns det vuxna som jag kan berätta det för. 
 
Helt sant     Delvis sant    Delvis falskt     Helt falskt               Vet inte   

 
 
6. Det finns vuxna att prata med när jag är ledsen. 
 
Helt sant     Delvis sant    Delvis falskt     Helt falskt               Vet inte   

 
 
7. Om jag inte vågar prata om vad som hänt så vet jag andra sätt att berätta det på.  
 
Helt sant     Delvis sant    Delvis falskt     Helt falskt               Vet inte   

 
 
Vilka andra sätt kan du berätta på? ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
8. De vuxna hjälper oss att lösa bråk.  
 
Helt sant     Delvis sant    Delvis falskt     Helt falskt               Vet inte   

 
 
Kan du ge exempel på hur de hjälper er?___________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
 
9. Jag vet vad en likabehandlingsplan är. 
 
Helt sant     Delvis sant    Delvis falskt     Helt falskt               Vet inte   

 
 
Kan du förklara?_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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10. En vuxen som arbetar på skolan har berättat för oss om likabehandlingsplanen. 
 
Helt sant     Delvis sant    Delvis falskt     Helt falskt               Vet inte   

 
 
11. Jag får vara med och bestämma vad som ska stå i likabehandlingsplanen. 
 
Helt sant     Delvis sant    Delvis falskt     Helt falskt               Vet inte   

 
 
12. Kan du skriva två exempel på vad som står i en likabehandlingsplan?_____________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________   
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Bilaga 4 Lärarenkät 
 

Hej! 
 
Vi heter Lina och Emma och vi läser sista terminen på lärarprogrammet på 
Högskolan i Halmstad. Därför skriver vi nu vårt examensarbete. Vårt arbete 
berör skolans likabehandlingsplan och vi behöver din hjälp för att se hur skolan 
använder sig av den och om arbetet med den fungerar. Som blivande lärare 
tycker vi att det är viktigt att det finns ett bra och trivsamt klimat på skolan så att 
eleverna kan utvecklas och lära på bästa sätt. Undersökningen kommer att vara 
frivillig samt helt anonym då vi inte kommer att be om ditt namn. Inte heller 
skolans namn eller ort kommer att nämnas i arbetet.  
 
Vi ber dig nu att fylla i denna enkät så grundligt som du har tid och möjlighet 
till. Du kommer att få ta ställning till en del påståenden. Vid påståendena ber vi 
dig sätta ett kryss i en ruta utefter hur du tycker. Svara bara med ett kryss per 
påstående. Det finns även en del frågor där vi ber dig skriva ditt svar på raderna.  
 
Tack för din medverkan! 
Med vänlig hälsning Lina och Emma. 
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1. Jag vet vad en likabehandlingsplan är.  
 
Helt sant     Delvis sant    Delvis falskt     Helt falskt               Vet inte   

 
 
Ge en kort beskrivning._______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Jag upplever att jag har blivit informerad om skolans likabehandlingsplan. 
 
Helt sant     Delvis sant    Delvis falskt     Helt falskt               Vet inte   

 
 
3. Kan du kortfattat beskriva skolans likabehandlingsplans utformning och innehåll? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. Jag känner att jag kan påverka likabehandlingsplanens innehåll. 
 
Helt sant     Delvis sant    Delvis falskt     Helt falskt               Vet inte   

 
 
5. Jag har en likabehandlingsplan i mitt klassrum. 
 
Helt sant     Delvis sant    Delvis falskt     Helt falskt               Vet inte   

 
 
6. Mina elever vet vad en likabehandlingsplan är.  
 
Helt sant     Delvis sant    Delvis falskt     Helt falskt               Vet inte   

 
 
7. Likabehandlingsplanen är en del av mitt arbete. 
 
Helt sant     Delvis sant    Delvis falskt     Helt falskt               Vet inte   

 
 
8. Jag arbetar kontinuerligt med likabehandlingsplanen. 
 
Helt sant     Delvis sant    Delvis falskt     Helt falskt               Vet inte   

 
 
9. Ge exempel på hur du arbetar med likabehandlingsplanen._______________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 



 

 57 

 
10. Jag tycker att skolans arbete med likabehandlingsplanen fungerar bra.  
 
Helt sant     Delvis sant    Delvis falskt     Helt falskt               Vet inte   

 
 
11. Om jag bli kränkt, vet jag vem jag ska vända mig till för att få hjälp.  
 
Helt sant     Delvis sant    Delvis falskt     Helt falskt               Vet inte   

 
 
12. Jag känner förtroende för skolans team mot kränkande behandling. 
 
Helt sant     Delvis sant    Delvis falskt     Helt falskt               Vet inte   

 
 
13. Jag är själv delaktig i arbetet mot kränkande behandling.  
 
Helt sant     Delvis sant    Delvis falskt     Helt falskt               Vet inte   

 
 
14. När jag misstänker att någon utsätts för kränkande behandling agerar jag på 
följande sätt..._______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 5 Intervjufrågor 
 

Vi heter Lina och Emma och vi läser sista terminen på lärarprogrammet på Högskolan i 
Halmstad. Därför skriver vi nu vårt examensarbete. Vårt arbete berör skolans 
likabehandlingsplan och det vi behöver din hjälp med är för att se hur skolan använder sig av 
den och om arbetet med den fungerar. Undersökningen kommer att vara frivillig samt helt 
anonym då vi inte kommer att be om ditt namn. Inte heller skolans namn eller ort kommer att 
nämnas i arbetet.  
 

• Be intervjupersonen presentera sig. 
 

1. Var på skolan kan jag hitta en likabehandlingsplan? 
 

2. Blir eleverna på något sätt informerade om planen?  
Följdfråga: Hur/Varför inte? 

 
3. Blir föräldrarna på något sätt informerade om planen? 

Följdfråga: Hur/Varför inte? 
 

4. Blir personal informerade om planen?  
Följdfråga: Vilka? 
                   Hur/Varför inte? 
                   Om endast viss personal blir informerad, varför just dem? 

 
5. Vilka är ansvariga för skolans likabehandlingsplan? 

 
6. Vilka är berörda av likabehandlingsplanen? 

 
7. Kan du kortfattat beskriva skolans likabehandlingsplans utformning och innehåll?  

 
8. Är planen utformad och skriven på ett språk som förstås av alla, både barn och vuxna? 

Följdfråga: Kan du ge exempel? 
 

9. Vad tycker du är det viktigaste innehållet i din skolas likabehandlingsplan? 
 

10. Har eleverna möjlighet att påverka innehållet? 
Följdfråga: På vilket sätt? 

 
11. Har föräldrarna möjlighet att påverka innehållet? 
 
12. Hur upplever du att skolan arbetar med likabehandlingsplanen? 

 
13. Tycker du att skolans likabehandlingsplan fungerar? 

Följdfråga: Kan du ge ett exempel? 
 

14. Upplever du att den används av lärarna ute i klasserna? 
Följdfråga: På vilket sätt? 

 
15. Är den aktuell? 
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16. Hur upptäcker du fall av kränkande behandling eller liknande? 
 

17. Vilken är din roll i arbetet när ni upptäcker fall av kränkande behandling? 
 

18. Kan du ge en kort beskrivning av hur arbetsgången ser ut? Från misstanke till avslutat 
fall. 

 
19. Går ni vidare på något sätt efter att ni har avslutat ”fallet”? 

Följdfråga: Hur? 
 

20. Vad händer med informationen kring ”fallen”? 
Följdfråga: Eventuell dokumentation 

 
• Har du något att tillägga? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


