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Abstract 

Orsaken till att likabehandlingsplaner existerar beror på att kränkande behandling dessvärre är 

förekommande företeelser i dagens skolor. En likabehandlingsplan kan liknas vid en mall, 

som skolan ska upprätta och följa gällande arbetet mot kränkande behandling. Planerna ska 

utformas efter den enskilda skolans behov och ska utvärderas och uppdateras årligen. Detta 

gör att planerna ser olika ut, från skola till skola och det är just dessa olikheter som gjorde att 

vårt intresse föll på att jämföra likabehandlingsplaner.  

 

Denna studie syftar till att skildra ansvarsfördelningen bland huvudmän, rektorer och skolans 

personal, när det gäller arbetsgången mot kränkande behandling. Syftet är dessutom att visa 

hur det i planerna beskrivs att skolorna förebygger, upptäcker, åtgärdar och utvärderar arbetet 

mot kränkande behandling. Vi har genom innehållsanalys som metod granskat och jämfört 13 

likabehandlingsplaner i Hallands län och vårt urval var av slumpmässig karaktär. Planerna 

utgår från olika styrdokument men studien visar att de ser väldigt olika ut, både gällande 

innehåll och upplägg. Dessutom visar vår undersökning att några av likabehandlingsplanerna 

inte har genomgått revidering, vilket tydligt beskrivs i styrdokumenten som ett obligatoriskt 

årligt moment. Resultatet visar, i de flesta planer, att huvudmän och rektorer har det yttersta 

ansvaret i arbetet mot kränkande behandling men att även övrig personal i verksamheterna ska 

vara uppmärksamma och fungera som ”ögon och öron.” Det nämns i ett flertal av planerna att 

personalen agerar rastvakter för att upptäcka och förebygga att kränkningar uppstår. Även 

elever bör fungera som extra ”ögon och öron” vilket beskrivs i flera av planerna i form av 

kamratstödjare. Drygt hälften av likabehandlingsplanerna beskriver att det utförs 

dokumentation då en kränkande situation uppstår och detta ansvarar rektorn för.     

 

 

 

Nyckelord: Likabehandlingsplan, kränkande behandling, varningstecken, ansvarsfördelning, 

förebyggande-, upptäckande-, utvärderande- och åtgärdande arbete 
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1. Inledning 

Kränkande behandling är något som tyvärr uppstår alldeles för ofta i dagens skolor. Den sker i 

olika grad så som fysiskt och psykiskt och det kan handla om våld, utanförskap, mobbning 

och diskriminering (Herlin & Munthe, 2005). Det är ett ständigt uppkommande 

diskussionsområde och därför är det av största vikt att lärare besitter de kunskaper som krävs 

gällande hantering av problemet, d.v.s. att veta vilka åtgärder som måste tas. Skolor bär ett 

stort ansvar när det gäller trygghet och trivsel vilket är något som samtliga elever har rätt till 

på sin skola. För att detta ska kunna uppnås så måste varje skola upprätta en 

likabehandlingsplan. Dessa planer skiljer sig från skola till skola och ser alltså inte likadana 

ut. Detta är något som vi upptäckt under våra olika VFU
1
 perioder då vi fått ta del av 

skolornas likabehandlingsplaner. Då vi spenderat vår praktik på två skilda skolor, i två olika 

kommuner, så visade det sig, efter ett jämförande, att deras likabehandlingsplaner var 

utformade på helt olika sätt. En av dem omfattade sju sidor medan den andra bestod av hela 

30 sidor. En tanke som då väcktes var att det måste vara en ansenlig skillnad gällande 

planernas innehåll. Efter ett jämförande av de två likabehandlingsplanerna, så väcktes vårt 

intresse för att jämföra fler.  

 

I denna studie kommer vi jämföra och redogöra för hur ett antal grundskolor i Hallands län, 

utefter sina likabehandlingsplaner, beskriver ansvarsfördelningen bland personalen på sin 

skola. Vidare kommer vi granska hur skolorna beskriver sitt tillvägagångssätt gällande det 

förebyggande, upptäckande, åtgärdande och det utvärderande arbetet mot kränkande 

behandling. Skolverket (2009a) har framställt allmänna råd och utifrån dessa utformat en mall 

för hur en likabehandlingsplan bör utformas och vilka delar som bör vara beskrivna. Dessa 

allmänna råd kommer vi använda oss av som stöd i vår undersökning. Då vår utbildning är 

inriktad på grundskolans tidigare år så förefaller det som ett givet val att undersöka 

likabehandlingsplaner som är riktade till just de lägre åldrarna. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Verksamhetsförlagda utbildning 
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2. Syfte & frågeställningar 

Enligt skolverket (1994) ska skolor upprätta en likabehandlingsplan och utgå från denna i 

arbetet mot kränkande behandling. Skolverket (2009a) har upprättat en mall för hur en plan 

bör utformas och vilka delar som bör vara beskrivna. Vårt syfte är att ta reda på vilket sätt 

grundskolorna i Hallands län utformar sina likabehandlingsplaner, hur det beskrivs att 

skolorna arbetar utefter dem samt hur de olika planerna skiljer sig från varandra. Detta leder 

till våra två frågeställningar, vilka lyder: 

 

1. Vilka av skolans aktörer
2
 bär ansvaret för arbetet mot kränkande behandling och hur 

är ansvarsfördelningen beskriven i likabehandlingsplanerna? 

 

2. Hur beskrivs det i likabehandlingsplanerna att skolorna förebygger, upptäcker, 

åtgärdar och utvärderar händelser gällande kränkande behandling? 

 

 

3. Kunskapsbakgrund  

Det finns mycket forskning om kränkande behandling men vi upplever ett tomrum gällande 

just likabehandlingsplaner. Den forskning vi stött på har varit i form av uppsatser och 

examensarbeten utförda av studenter och är alltså ingen forskningslitteratur. Det kan röra sig 

om studier i form av jämförelser av hur två skolors personal upplever arbetet utifrån sina 

likabehandlingsplaner eller att studien har preciserats på specifika områden liksom 

homosexualitet. I dessa olika uppsatser har det utförts intervjuer för att få reda på hur 

personalen upplever arbetet mot kränkande behandling utefter sin likabehandlingsplan. Med 

detta vill vi framhäva att det inte genomförts någon undersökning av den omfattning av 

likabehandlingsplaner som vi valt. I följande avsnitt använder vi oss av forskningslitteratur 

som grund kring kränkande behandling, då likabehandlingsplaner bygger på arbete mot just 

detta problemområde. Inledningsvis kommer vi redogöra för olika definitioner kring ämnet, 

samt titta närmre på vem som utsätter någon för kränkande behandling och vem som utsätts. 

Slutligen följer en redogörelse för vad en likabehandlingsplan är och vad en sådan syftar till. 

 

 

                                                 
2
 Ledning, personal, elever och dess vårdnadshavare.  
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3.1 Olika former av kränkande behandling 

Herlin och Munthe (2005) menar att kränkande behandling är ett samlat uttryck för gliringar, 

mobbning och utfrysning. Gliringar beskrivs som glåpord och pikar medan mobbning handlar 

om trakasserier och ofredande av en person. Begreppet utfrysning definieras som utanförskap, 

alltså att inte välkomnas in i gemenskapen. Vidare beskriver skribenterna den s.k. 

”Våldstrappan”, vilken inleds med ovanstående begrepp. Om det bär riktigt illa så kan det 

resultera i en vidare upptrappning, som t.ex. rån, misshandel, våldtäkt och mord. Författarna 

menar vidare att åtgärder av någon form måste sättas in i så tidigt skede som möjligt så att 

problemen inte eskalerar och trappas upp. 

 

”Våldstrappan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bild tagen från Herlin & Munthe, 2005, s. 14) 

 

Ett begrepp som inte nämns i Herlins och Munthes trappa, är diskriminering. Rimsten (2006 

menar att diskriminering kan handla om nedsättande behandling p.g.a. en persons kön, 

etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Rimsten definierar även begreppet 

mobbning och menar att detta utmärks av att någon eller några elever medvetet utsätter en 

annan för någon form av kränkande behandling vid upprepande tillfällen. Skolverket (2009c) 

framhäver att det finns vissa egenskaper som definierar mobbning vilket beskrivs som att det 

alltid finns minst en förövare och att det alltid finns en utsatt person. Vidare beskrivs det att 

kränkande behandling inte kan klassas som mobbning om händelsen enbart inträffar en 
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enstaka gång. Den kränkande behandlingen övergår till mobbning då behandlingen upprepas 

flera gånger.  

 

Just kränkande behandling kan, enligt Herlin & Munthe (2005), ske genom både fysiskt och 

psykiskt handlande. Författarna menar att fysiskt kränkande handlar om våld som t.ex. slag, 

sparkar och knuffar. Vid denna upptäckt finns ett krav inom skolan att personalen ska ingripa 

så att ordningen upprätthålls. Är det dock en fara för personalens eget liv så ska polisen 

tillkallas. Orsaker till att elever som utför fysisk kränkande behandling kan vara att de vill få 

uppmärksamhet, visa sin status och få makt i skolan bland sina kamrater (Skolverket, 2009b). 

Den fysiskt kränkande behandlingen är vanligare bland pojkar. Herlin och Munthe (2005) 

menar att flickor däremot oftare använder sig av ryktesspridning, trakasserier och utfrysning, 

alltså psykisk kränkande behandling. Psykiskt kränkande behandling innefattar allt från 

blickar, baktal, utfrysning och ryktesspridning till verbalt kränkande såsom gliringar, 

förolämpningar och öknamn. Denna form av kränkning kan vara svår att upptäcka, då den 

ofta sker på ett dolt sätt. Med detta menas t.ex. mobbning via dator, sms eller i ett 

omklädningsrum där det inte finns någon lärare som har uppsikt (Herlin & Munthe, 2005).  

 

Ett fenomen som har vuxit sig allt starkare är den såkallade E-mobbningen. Detta innebär en 

form av kränkande behandling som sker via mobiltelefon och internet. Det kan röra sig om 

trakasserier via SMS och community sidor såsom Facebook, Bilddagboken och MSN. Det 

kan då röra sig om oönskade bilder eller personlig information som lagts ut på internet, 

kränkande kommentarer eller förföljelser. Detta sker oftast på elevernas fritid, vilket medför 

att det kan vara ytterst svårt att upptäcka, om inte den utsatta själv väljer att berätta om det 

(Rimsten, 2006). 

 

3.2 Påverkan & uppkomst 

Alla har olika syn på saker och ting och utifrån sina värderingar skapar människan ett 

förhållningssätt. För att skilja på normal och onormal, så måste det ju finnas en tanke om vad 

som är normalt (Tideman, m.fl. 2004). En människas förhållningssätt är en pågående process 

som ständigt utvecklas. Bakgrund, uppfostran och förkunskaper är avgörande faktorer för hur 

en människas förhållningssätt utvecklas. Har ett barn växt upp i en familj med ett visst 

synsätt, så intar ofta barnet samma synsätt och skapar på så vis sitt förhållningssätt 

(Danielsson & Liljeroth 1996). Ett exempel kan vara att om en familjemedlem har en negativ 
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åsikt om en annan kultur, så kan denna överföras till barnet. Enligt skolverket (2009c) finns 

de inga klara motiveringar för vad som kan kännetecknas som normalt eller avvikande. Dessa 

bedömningar kan relateras till samhällets syn och detta är något som varierar över tid. 

 

I interaktion, mellan människor med olika bakgrunder, så utbyts erfarenheter och kunskaper 

vilket kan leda till en ökad förståelse emellan dem. Teoretikern Lev Vygotskij (1896-1934) 

presenterade en pedagogisk teori, som grundar sig i att människan lär genom sociala samspel 

med andra individer. Hans pedagogiska tankar kom att kallas för det sociokulturella 

perspektivet. Det innebär att människor interagerar och samarbetar med andra individer och 

på så sätt utvecklar sina grundläggande kognitiva färdigheter. Detta innebär en ökad 

uppfattning om sig själv och andra människor. Dessa sociala samspel anses spela en 

betydande roll för individens utveckling (Säljö, 2000). 

 

Som vi nämnt tidigare så är rasism en form av diskriminering vilket kan handla om olika 

uppfattningar kring religion, etnicitet, kulturell bakgrund och religiösa ting såsom slöja och 

burka. Andra former av diskriminering kan handla om kön. Det kan då röra sig om samhällets 

normer gällande genusskillnader för hur en flicka respektive pojke ”bör” uppträda 

(Skolverket, 2009b). Ett exempel kan vara att pojkar enbart ska leka med sådant som anses 

vara pojkleksaker, t.ex. bilar. Detsamma gäller flickor som ”bör” leka med dockor. Även 

sexuell läggning kan bidra till diskriminering. Homosexualitet, kan av många, ses som 

någonting som inte hör till vanligheterna och kan därför uppfattas som uppseendeväckande. 

En del individer hanterar homosexualitet på ett ouppmärksammat sätt och anser att alla 

människor får leva på sitt eget sätt. Andra uppfattar homosexualitet som någonting konstigt 

och annorlunda än den norm som råder i samhället och reaktionen kan då bli diskriminerande 

(Skolverket, 2009b).   

 

I dagens moderna samhälle är tekniken en betydande och växande faktor. Den är under 

ständig utveckling vilket medför att nya och mer avancerade modeller kommer ut på 

marknaden som t.ex. I-pod, I-phone, I-pad, TV-spel och spelkonsoler. Det rör sig då om dyra 

kostnader, som kanske inte alla har ekonomi till. Det kan då medföra att en elev inte ”passar 

in” då denna inte har de senaste tekniksakerna. Har exempelvis en elev det senaste TV-spelet, 

så kan det resultera i att alla vill följa med denna hem för att spela. Med andra ord så kan det 

senaste inom tekniken gynna en elevs status. En annan växande industri är klädbranschen. 

Modet växlar ständigt vilket innebär att det kan bli dyra kostnader om man vill passa in 
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modemässigt. Om inte en elev har de senaste märkeskläderna riskerar denna att bli retad och 

få nedvärderande kommentarer om sina kläder. Det kan för vissa elever ses som oacceptabelt 

att köpa kläder, på t.ex. Blocket eller på loppmarknader, då det kan visa en familjs 

ekonomiska förutsättningar (Skolverket, 2009b).  

 

Media är något som har en stor påverkan när det gäller ideal. Modeller, artister och 

skådespelare kan utgöra en grunduppfattning om hur en människa bör se ut. Inom 

mediebranschen utstrålas ofta idealet av att man som människa ska vara smal, vältränad och 

hälsosam. I skolans värld skulle detta kunna medföra att en överviktig elev får nedvärderande 

kommentarer om sitt utseende. Samma gäller för dem som anses vara för smala vilket då kan 

medföra öknamn (Skolverket, 2009b).  

 

3.2.1 Varningstecken 

När det uppstår en kränkande situation så står det i diskrimineringslagen (2008:567) att 

utbildningsanordnaren har skyldighet att vidta åtgärder.  

7 § Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev, student eller studerande som          

deltar i eller söker till utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i samband med verksamheten ha blivit 

utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är utbildningsanordnaren skyldig att utreda 

omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som 

skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden (SFS, 2008:567). 

Det är dock fler än utbildningsanordnaren som bör vara uppmärksamma på om det 

förekommer någon form av kränkning i verksamheten. Kränkande behandling kan få 

långvariga konsekvenser, både fysiska och psykiska. Därför är det viktigt som lärare att alltid 

visa intresse, vara lyhörd och ”se” alla elever som enskilda individer. Om man som vuxen 

lägger märke till något varningstecken så är det extra viktigt att lyssna och vara uppmärksam 

på elevens beteende (Coloroso, 2003). 

 

Coloroso (2003) påpekar hur viktigt det är att vuxna i elevens omgivning uppmärksammar 

tidiga varningssignaler kring om eleven utsätts för kränkande behandling. Det kan röra sig om 

upprepad frånvaro i skolan, eleven kan plötsligt börja ta en annan väg till skolan eller komma 

hem med trasiga och smutsiga kläder. Andra varningstecken kan vara att eleven har magont, 

huvudvärk eller känner utmattning.  
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Varningstecken som istället rör en elev, som utsätter andra för kränkande behandling, kan 

vara sådant som att eleven uppvisar en dominerande attityd. Det kan handla om att eleven 

tycker sig ha rätt att kontrollera andra människor samt att missunna andra respekt och 

delaktighet. Sällan visar eleven medlidande eller skam och inte heller tar eleven gärna ansvar 

för sina handlingar (Coloroso, 2003).  

 

3.3 Vem mobbar & vem mobbas? 

Vem är det då som utför kränkande behandling såsom mobbning? Herlin och Munthe (2005) 

talar om tre typer av mobbare: 

 

• Den självsäkra och populära eleven som är stark fysiskt och gillar aggressivitet.  

• Den osäkra eleven som har svårt för skolarbetet och inte är så populär. 

• En elev som har sociala problem och som själv blir mobbad kan i sin tur utsätta  

   någon annan för mobbning. 

 

Även om de elever som mobbar använder sig av olika metoder och medel så menar Coloroso 

(2004) att de alla ändå har gemensamma drag. En som mobbar söker uppmärksamhet, vill 

dominera andra individer och de utnyttjar dem för att få det de själva önskar. De har svårt att 

vara sympatiska och de bryr sig oftast inte om andras känslor utan sätter sig själv och sina 

egna behov i första hand. De utför vanligen sina kränkningar då vuxna inte ser. Att ta ansvar 

för sina egna handlingar hör inte till vanligheten och personen förstår heller inte 

konsekvenserna av sina handlingar. Den som utför kränkande behandling kan i vissa fall bli 

tilldelad en ledarroll bland övriga elever. Denna ledare kan en del elever se upp till och 

beundra. De kan stödja och hjälpa mobbaren aktivt eller enbart observera det som sker. Dessa 

elever benämner Coloroso (2003) som medlöpare. En anledning att de s.k. medlöparna utför 

kränkande behandling kan vara att de vill få bekräftelse och gillande från ledaren. Rädsla för 

att själva bli utsatta för trakasserier kan också vara en anledning till att medlöparna faller för 

grupptrycket (Thornberg, 2007). 

 

Coloroso (2003) ger sin syn av vilka som istället kan vara offer för kränkande behandling. Det 

kan vara ett barn som är ny på skolan, en som är yngst eller en som på grund av tidigare 

trauma kan vara extra känslig. Även en person som uppträder på ett sätt som kan uppfattas 

störande för vissa individer kan vara lätta offer för mobbning och även de som inte brukar 
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våld som ett sätt att hantera konflikter. Individer som på något sätt utmärker sig 

utseendemässigt kan även de bli offer för mobbning. Det kan då röra sig om övervikt, finnar, 

glasögon eller tandställning. Dock behöver det inte enbart röra sig om att en individ utmärker 

sig annorlunda utan det kan helt enkelt handla om att befinna sig på fel plats vid fel tillfälle. 

Personen kan då bli angripen eftersom att den som mobbar behöver ett offer just där och då. 

Skolverket (2009c) beskriver ett s.k. ”provokativt offer” vilket innebär att offret själv kan 

utlösa mobbningen genom att agera på ett provocerande sätt. Detta är dock inte något som ska 

ses som en bortförklaring för mobbaren utan denna bör ändå vara medveten om sina 

handlingar. 

 

Även Herlin och Munthe (2005) talar om offer vilka beskrivs som fem typer: 

• En som sällan har stöd från lärare och andra elever. 

• En som ofta beskyller sig själv och känner att det är hans/hennes eget fel. 

• En som är angelägen om att ”passa in.” 

• En som inte orkar be om hjälp. 

• En som ofta har sociala problem. 

 

Herlin och Munthe (2005) diskuterar kring huruvida mobbaren egentligen är offret, med tanke 

på vad som ligger bakom dennas agerande. Å ena sidan kan mobbaren vara ett offer om den 

har haft en svår barndom, t.ex. där föräldrarna inte kunnat ge barnet den uppmärksamhet den 

behöver eller om våld skett i hemmet. Å andra sidan blir det i slutändan inte mobbaren som 

blir lidande utan denna kan ändå skapa sig en konstruktiv plats i samhället. Den som istället 

utsätts för kränkande behandling är den som bär med sig minnet livet ut. Detta dilemma 

menar dock Herlin och Munthe (2005) enbart är spekulationer och att fallet inte alltid 

resulterar på detta sätt. När det kommer till mobbare och offer så behöver det inte utfalla sig 

så att kränkande behandling enbart sker elever emellan utan det kan även inträffa mellan 

elever och vuxna. I diskrimineringslagen (2008:567) beskrivs det på följande sätt: 

 

      5 § Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan utbildnings- 

      verksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller  

      studerande som deltar i eller söker till verksamheten. 
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3.4 Vad är en likabehandlingsplan? 

Enligt justitiedepartementets offentlighets- och sekretesslag (2009:400) så är en 

likabehandlingsplan en offentlig handling som ska finnas att tillgå för den som önskar. Dess 

syfte är att beskriva hur en skola ska gå tillväga om en kränkande situation uppstår. Den bör 

utgå från regelverken samtidigt som den ska utformas utefter den enskilda skolans behov. 

Skollagen (2010:800) är den lag som styr det offentliga skolväsendet vilket består av 

förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola och sameskola. Lagen syftar 

till att främja elevernas rättigheter. Skollagen har bl.a. intentionen att främja barns och elevers 

rättigheter och att motverka alla former av kränkande behandling oavsett kulturell bakgrund, 

kön, funktionshinder etc. Skolorna har även utefter dessa lagar ett enskilt ansvar att upprätta 

en likabehandlingsplan. För att exemplifiera detta så beskrivs det i diskrimineringslagen på 

följande sätt: 

 

      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 utbildnings- 

      anordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året (SFS, 2008:567).  

 

Alla skolor i landet ska ha utarbetat en likabehandlingsplan enligt skollagen. Denna ska verka 

för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning och 

funktionshinder. Planen ska förebygga och förhindra kränkande behandling samt påvisa 

planerade åtgärder. Likabehandlingsplanen ska uppföljas och utvärderas årligen (Skolverket, 

2009b). Det finns ingen regel som beskriver vad en likabehandlingsplan ska innehålla, 

däremot finns det riktlinjer i form av allmänna råd som bör efterföljas. Dessa råd är 

upprättade av skolverket och är rekommendationer för utformandet av skolornas 

likabehandlingsplaner (Skolverket, 2009a).  

 

Arbetet med planen innefattar en rad olika kriterier såsom att elever och vårdnadshavare bör 

vara delaktiga. Planen ska vara utarbetad utefter varje enskild skolas behov, den ska vara 

lättolkad och ha tydliga riktlinjer för vilka åtgärder som ska sättas in vid olika typer av 

situationer, samt hur de ska uppföljas. Något som är av yttersta vikt är att det i planen tydligt 

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rskoleklass
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grundskola
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gymnasieskola
http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4rskola
http://sv.wikipedia.org/wiki/Specialskola
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sameskola
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framgår hur ansvaret ska fördelas mellan rektor och den övriga personalen på skolan. Planen 

ska vara ett levande dokument som samtliga involverade ska känna till (Skolverket, 2009b). 

 

En likabehandlingsplan bör innehålla förklaringar kring vem i verksamheten som bär ansvar 

för vad när en kränkande situation uppstår. Det är huvudmannen för verksamheten som bär 

det yttersta ansvaret när det gäller att upprätta planen samt att se till att den efterföljs. Om 

huvudmannen väljer att lägga över ansvaret på rektorerna så är det deras ansvar att upprätta 

och revidera planerna. Däremot har all personal inom skolan också ett ansvar. De ska aktivt 

motverka alla former av kränkande behandling. De är skyldiga att vidta åtgärder redan vid de 

första varningstecknen, så att ingen elev far illa. Det är av största vikt att personalen skapar en 

så trygg och rofylld arbetsmiljö som möjligt och detta ska göras både förebyggande och vid 

inträffande av kränkande behandling (Herlin & Munthe, 2005). Tar inte samtliga pedagoger 

sitt ansvar så kan detta få konsekvenser i form av att mobbarna får dominans bland eleverna 

och lärarna förlorar elevernas respekt och därmed även sin ledarfunktion. Därför är lärares 

auktoritet avgörande för om den kränkande behandlingen kommer att upphöra.  

 

 

4. Metod 

Vårt syfte med denna studie är att ta reda på hur några grundskolor i Hallands län utformar 

sina likabehandlingsplaner samt hur de skiljer sig från varandra. Metoden vi kommer att 

använda oss av är en s.k. innehållsanalys. Beckman (2005) beskriver innehållsanalysen som 

en empirisk vetenskaplig metod som används för att dra slutsatser om innehåll i bl.a. texter 

och i vårt fall handlar det alltså om likabehandlingsplaner. Vidare menar Beckman att 

innehållsanalysen oftast är en kvantitativ metod men kan lika gärna vara av kvalitativ 

karaktär. Den kvalitativa metoden utgår från frågor som t.ex. Hur? Varför? eller Vem? Svaren 

på sådana frågor ges genom ord och meningar och sällan som siffror eller statistik, som den 

kvantitativa metoden grundar sig på. Den kvalitativa metoden speglar vår uppsats då vårt 

resultat redovisas genom flytande text samt att våra frågeställningar grundar sig i frågor som 

hur och vem. Bergström och Boréus (2005) menar att innehållsanalysen som metod lämpar 

sig för jämförelser av text samt att hitta mönster i ett större material. Vidare förklarar 

skribenterna att urvalet av material bör göras utifrån studiens frågeställningar för att på så vis 

kunna skapa en koppling mellan frågor och material. Man bör, i ett tidigt stadium, läsa 

igenom materialet för att skaffa sig kännedom om innehållet och för att på så vis kunna 
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använda den i sin studie. Vi kommer att återkoppla till våra frågeställningar och ha dem i 

åtanke under textgranskningens gång. Det samlade resultatet, menar Bergström och Boréus 

(2005), ska diskuteras och tolkas för att sedan kopplas till det aktuella forskningsområdet. 

Denna sistnämnda del kommer vi att redogöra för i vår diskussion. En konsekvens som kan 

uppstå i användandet av innehållsanalysen som metod kan vara att man som granskare av 

texten kan bli låst i ett tillvägagångssätt som sedan får genomsyra hela studien (Bergström & 

Boréus, 2005).    

 

4.1 Tillvägagångssätt 

Med vår undersökning så strävar vi efter att granska hur skolornas likabehandlingsplaner 

beskriver deras arbete mot kränkande behandling. Undersökningen riktar sig alltså inte mot att 

ta reda på om skolorna verkligen omsätter teorin i praktiken. För att få svar på våra 

frågeställningar, så analyserar vi likabehandlingsplaner samt använder oss av tidigare 

teoretiska utgångspunkter kring ämnet vilket påvisar att studien är reliabel. Eftersom vi 

analyserar likabehandlingsplaner så får vi reda på hur skolorna officiellt uttrycker sig om 

arbetet mot kränkande behandling. Dock kommer vi inte få reda på sanningen, alltså om 

skolorna faktiskt arbetar såsom det påstås i planerna. Detta är heller inte, som vi nämnt i 

syftet, vår intention utan vårt syfte är ju att ta reda på vilket sätt grundskolorna i Hallands län 

utformar sina likabehandlingsplaner, hur det beskrivs att skolorna arbetar utefter dem, hur de 

olika planerna skiljer sig från varandra samt hur ansvarsfördelning är uppdelad mellan skolans 

aktörer. Detta visar att vår studie är av god validitet eftersom syftet är att undersöka det som 

uttrycks officiellt och inte om skolorna faktiskt handlar så som de uttrycker. Vidare 

eftersträvar vi validitet genom att ständigt återblicka till vårt syfte och frågeställningar så vi 

kan försäkra oss om att texten är sammanhängande, d.v.s. att den genomsyras av en tydlig röd 

tråd. Liksom Patel och Davidsson (2003) menar så är det av vikt att veta att man verkligen 

undersöker det man avser undersöka 

 

4.2 Urval 

Då vi båda bor i Hallands län så valde vi att inrikta oss på att undersöka likabehandlingsplaner 

inom just detta län. Anledningen till att vi valde länet och inte enbart en kommun var för att 

vårt arbete skulle få mer tyngd och på så sätt ge en bredare uppfattning om hur grundskolor 

arbetar mot kränkande behandling. Oavsett var i Hallands län skolorna ligger belägna så ser 

planerna olika ut. Det kan röra sig om sådant som innehåll, upplägg och sidantal.  
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I Hallands län ingår kommunerna Laholm, Halmstad, Falkenberg, Varberg, Hylte och 

Kungsbacka. Sammanlagt innefattar dessa kommuner 128 grundskolor. Då Hyltes 

likabehandlingsplaner, vid tidpunkten då vi insamlade vårt material, var under revidering så 

fanns inte dessa att tillgå. Därav faller Hyltes grundskolor bort i vår undersökning. Istället har 

vi valt att titta på några fler skolor från kommunerna Halmstad och Kungsbacka då de 

innefattar fler skolor. Då vår utbildning inriktar sig på grundskolans yngre åldrar så föll det 

oss naturligt att sortera bort de skolor där det enbart förekommer årskurserna 6-9. Några av 

skolorna är Montessori-inriktade och några inriktar sig enbart för elever med autism. Då dessa 

typer av skolor inte heller ingår i vår utbildning så valde vi att även sortera bort dessa. Kvar 

återstår då 102 grundskolor. Det är inte realistiskt att jämföra alla dessa likabehandlingsplaner 

under den bestämda tidsmarginalen, så vi valde att slumpmässigt välja ut 13 skolor genom 

lottning. Ett slumpmässigt urval innebär att det görs ett s.k. stickprov av en större mängd 

(Patel & Davidson, 2003). I vårt fall görs ett slumpmässigt urval av en större mängd 

likabehandlingsplaner från Hallands län. Patel och Davidson (2003) menar att om urvalet görs 

på ett korrekt sätt så kan den mindre mängden, d.v.s. de 13 valda planerna, spegla den stora, 

alltså de ursprungliga 102 planerna. Vidare menar författarna att detta kallas för 

generalisering av den mindre mängden från den större. Nyberg (2000) påpekar att det 

slumpmässiga urvalet, i huvudsak, ska ge tillräckligt med information för resultatdelen och att 

det i sin tur genererar en meningsfull och trovärdig slutsats.  

 

I vår studie kommer vi bl.a. att illustrera innehållet i planerna genom citat och det är just 

denna orsak som gör att vi väljer att namnge skolorna. Nedan följer en lista på de 13 

grundskolor vars likabehandlingsplaner ingår i vår undersökning. 

 

 

• Andersbergsskolan           • Nyhemsskolan 

• Furubergsskolan            • Parkskolan 

• Fyllingeskolan             • Tingbergsskolan 

• Hedeskolan               • Veingeskolan 

• Hertingsskolan             • Vidhögeskolan 

• Iseråsskolan               • Älvseredsskolan 

• Kvibilleskolan 
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5. Resultat  

En likabehandlingsplan syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter. Varje skola ska 

upprätta en likabehandlingsplan som ska innefatta konkreta åtgärder i arbetet mot kränkande 

behandling. Planen ska vara utarbetad utefter den enskilda skolans behov och den ska 

utvärderas och revideras varje år. Det finns ingen regel som beskriver vad en 

likabehandlingsplan ska innehålla, däremot finns det riktlinjer i form av allmänna råd som 

fungerar som stöd som bör efterföljas (Skolverket, 2009a). Då varje skola utformar planen 

utefter sitt eget behov så leder detta till att samtliga planer ser olika ut. För att få svar på våra 

frågeställningar så kommer vi i följande avsnitt granska skolornas beskrivning av 

ansvarsfördelning samt hur de olika stegen, d.v.s. det förebyggande, upptäckande, åtgärdande 

och utvärderade arbetet mot kränkande behandling, beskrivs i planerna. Till vår hjälp i 

granskningen av likabehandlingsplanerna så kommer vi att använda oss av de allmänna råd, 

som skolverket (2009a) upprättat, för hur en plan bör utformas. En aspekt vi uppmärksammat 

är att samtliga skolor inte utgått från nya styrdokument i uppdateringen av sina 

likabehandlingsplaner. Detta är något vi kommer redogöra för som avslutning i vårt resultat. 

 

5.1 Ansvarsfördelning 

- Vilka av skolans aktörer bär ansvaret för arbetet mot kränkande behandling och hur är 

  ansvarsfördelningen beskriven i likabehandlingsplanerna? 

 

I 3 av de 13 undersökta likabehandlingsplanerna har skolarna på ett utförligt sätt beskrivit 

vem som bär ansvaret för vad. De har en rubrik som är namngiven ”ansvar” och visar mycket 

tydligt i detta avsnitt vad som är de olika aktörernas ansvarsområden gällande arbetet mot 

kränkande behandling. I resterande skolors planer framgår det inte lika tydligt kring vem som 

bär ansvar för vilket område utan istället visas det på ett genomsyrande sätt i hela texten. I de 

flesta står det enbart vilket ansvarsområde som rektorn har och alltså inte vilket ansvar den 

övriga personalen på skolan har.  

 

8 av de 13 skolorna beskriver att rektorn bär det yttersta ansvaret när det gäller upprättandet 

och reviderandet av likabehandlingsplanen på sin skola. Detta illustrerar Fyllingeskolan 

(2010) enligt följande: 
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      REKTOR HAR … 

      Det yttersta ansvaret för att likabehandlingsplanen upprättas, efterlevs samt årligen utvärderas 

      och revideras (Fyllingeskolans likabehandlingsplan, 2010, s. 7). 

 

Det är enbart två av dessa åtta planer som beskriver att rektorn gör framställandet i samråd 

med andra som t.ex. personal, elever och föräldrar. Parkskolan (2010) är en av de skolor där 

det framgår att fler än rektorn är involverade i upprättandet av likabehandlingsplanen:  

 

      Rektor ansvarar för att tillsammans med personal, elever och vårdnadshavare upprätta, genomföra,  

      följa upp samt årligen utvärdera skolans likabehandlingsplan (Parkskolans likabehandlingsplan,  

      2010, s. 2). 

 

I fyra av de granskade planerna så illustreras det att det är rektorn som har huvudansvaret för 

utredningen om det försiggår någon form av kränkande behandling. Vidare redogörs det i tre 

av planerna att rektorn ansvarar för att se till att åtgärder vidtas då en kränkande situation 

uppstår. Detta gäller oavsett om en kränkning sker mellan elever och elever eller mellan 

elever och personal. Två av de tre skolorna framhäver detta på följande vis: 

 

      (…) om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, ansvarar 

      rektor för att omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna utreds (Parkskolan, 2010, s. 3). 

 

      Om en elev känner sig kränkt av personal är det rektorn som ansvarar för utredning och åtgärd. 

      Det gäller även då personal känner sig kränkt av elever eller av annan personal (Kvibilleskolan,  

      2009, s. 6).  

 

Rektorns ansvarsområde är även att delge, ny personal samt nya elever med vårdnadshavare, 

information om skolans likabehandlingsplan och hur den ska följas. Följande citat är ett 

exempel på hur rektorns ansvar kan beskrivas i en likabehandlingsplan:  

 

      Ledningen skall ytterst ansvara för att det förebyggande arbetet blir utfört samt se till att praktiska 

      möjligheter finns för att utföra det. Ledningen skall ansvara för att all ny personal får information  

      om likabehandlingsplanen. Ledningen skall aktivt arbeta för att motverka fördomar hos sig själva  

      och personalen (Andersbergsskolans likabehandlingsplan, 2009, s. 7).  

 

I sex av de granskade likabehandlingsplanerna framgår det inte att personalen på skolan har 

något annat ansvar än att följa planens riktlinjer. Dessa riktlinjer tyder på att samtliga vuxna i 

verksamheten ska göra sitt yttersta för att förhindra och åtgärda situationer av kränkande 
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form. Därav är det alla vuxnas ansvar på skolan att agera då en kränkande situation uppstår 

vilket framhålls i 12 av planerna.  

 

      Det yttersta ansvaret för att förhindra brott mot likabehandling vilar på alla vuxna på skolan! De  

      vuxna ger eleverna trygghet bl a genom att se och bry sig om och ge omedelbara tillsägelser och 

      att våga vara klara och tydliga i sitt budskap angående likabehandling (Älvseredsskolans   

      likabehandlingsplan, 2010, s. 4). 

 

Enbart 1 av de 13 skolorna har på ett tydligt sätt formulerat vad personalen har för ansvar. 

Detta exempelfieras som att lärarna är rastvakter samt att de anordnar aktiviteter tillsammans 

med eleverna. Vidare ansvarar personalen på skolan för att kontinuerligt arbeta med sociala 

övningar med eleverna såsom samarbetsövningar.  

 

      * ha organiserade rastvärdar  

      * arbeta med ”Gruppens som grogrund” eller liknade material i klasserna  

       (Andersbergsskolans likabehandlingsplan, 2009, s. 8).  

 

I sju av likabehandlingsplanerna så står det inte beskrivet någonstans att eleven har ett ansvar. 

I resterande planer redogörs det för att det är elevernas ansvar att meddela någon vuxen om 

det förekommer någon form av kränkande behandling på skolan. Ett annat ansvarsområde är 

att eleverna ska bemöta alla på skolan med respekt och bidra till en god atmosfär med goda 

relationer. Detta beskrivs särskilt noggrant i Fyllingeskolans likabehandlingsplan (2010): 

 

      ELEVERNA HAR… 

      ett stort ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och till goda relationer med både personal och  

      andra elever. Eleven skall ta del av skolans värdegrund och handla utifrån den. Som elev på skolan  

      förutsätts man respektera andra och visa hänsyn och gott omdöme. Det är viktigt att man funderar  

      över hur man uppträder och hur andra kan tänkas uppfatta detta (Fyllingeskolans likabehandlingsplan,  

      2010, s. 7).  

 

Enbart en av de analyserade likabehandlingsplanerna i vår undersökning tar upp föräldrars 

och vårdnadshavares ansvar gällande arbetet utefter planerna. Det illustreras genom att 

vårdnadshavarna ska samtala med barnet om kränkande behandling och på så vis få reda på 

om det inträffar på skolan. Om de får reda på att någon form av kränkning sker, så ska de 

omedelbart ta kontakt med rektor eller personal på skolan.  
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5.2 Förebyggande arbete 

- Hur beskrivs det i likabehandlingsplanerna att skolorna förebygger händelser gällande 

  kränkande behandling? 

 

3 av 13 skolor har i sin likabehandlingsplan, gällande förebyggande arbete, enbart kopierat in 

vad skollagen säger om ämnet och alltså inte beskrivit det utifrån den egna skolans behov. 

Resterande skolor har inte endast framställt vad de ska arbeta med utan även beskrivit 

utförligt hur just deras skola arbetar förebyggande mot kränkande behandling. I det 

förebyggande arbetet beskrivs det i 12 av planerna att personalen exempelvis agerar 

rastvakter, vilka cirkulerar på skolgården. Detta för att ha en god uppsikt över eleverna under 

hela skoldagen och på så vis då kunna förhindra att kränkande situationer uppstår. 

Tingbergsskolan (2009) beskriver, i sin likabehandlingsplan, hur just de valt att arbeta 

förebyggande mot kränkande behandling: 

 

· Rasttillsyn varje rast 

· Enkätundersökning bland eleverna om trivseln på skolan 

· Sociogram (en nätverkskarta hur de sociala relationerna ser ut bland eleverna i klassen) 

· Trygghetsteamet (antimobbningsgrupp) 

· Elevråd 

· Kamratstödjare 

· Fadderverksamhet 

· Olika gemensamma aktiviteter såsom temadagar mm. 

· Första föräldramötet varje läsår presenteras handlingsplanen mot kränkande behandling  

  (Tingbergsskolans likabehandlingsplan, 2009, s. 3).   

 

För att öka medvetenheten och kunskapen om kränkande behandling så beskrivs det i tre av 

de granskade likabehandlingsplanerna att personalen ska få möjlighet till fortbildning för att 

på så vis öka sin kompetens. Dock är detta enbart nämnt i planerna. Det definieras alltså inte 

tydligt för hur fortbildningen faktiskt går till. Däremot har Hertingsskolan (2009) beskrivit i 

sin plan att målet inte uppnåtts med att samtliga i personalen ska få fortbildning. Vidare 

beskrivs det i likabehandlingsplanen att de i personalen som fått fortbildning, ska 

vidarebefordra kunskapen till övrig personal på APT
3
. Ansvaret för att skolans personal ska få 

möjlighet att fortbilda sig, om ämnet kränkande behandling, ligger på rektorn. 

 

                                                 
3
 Arbetslagsträffar  
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För att personalen ska få reda på om det förekommer någon form av kränkande behandling på 

skolan, som de själva inte upptäcker, så kan eleverna vara till stor hjälp. Eleverna svarar då på 

trivselundersökningar vilka kan vara i form av enkäter där de har möjlighet att vara helt 

anonyma. I alla likabehandlingsplaner utom en så beskrivs det att skolorna årligen använder 

sig av dessa typer av undersökningar. En av skolorna beskriver det på följande sätt: 

 

     Vi har återkommande trivselenkäter som utvärderas varje termin och diskuteras på klassrådet och  

     elevrådet (Veingeskolans likabehandlingsplan, 2010, s. 10). 

 

En annan skola väljer att illustrera det som följande: 

 

      Trygghetsteamet ansvarar för att en trivselenkät görs på höst- och vårtermin. 

      Denna diskuteras i elevgrupperna (Nyhemsskolan, 2010, s. 5). 

 

Organisationer som arbetar aktivt med att just förebygga all form av kränkande behandling är 

t.ex. Friends. Denna organisation framgår dock bara i två av likabehandlingsplanerna. Friends 

metod i det förebyggande arbetet är s.k. kompisstödjare vilka träffas regelbundet för att 

diskutera kamratklimatet på skolan. Arbetet sker förebyggande, långsiktigt och genom en 

helhetssyn. Personalen på skolan bär det yttersta ansvaret men eleverna är till stor hjälp då det 

är de som känner till grupperingarna och stämningen på skolan. De kan uppfatta sådant som 

lärare ibland missar (http://www.friends.se/?id=1589, 2010-11-11). Hedeskolan (2008) är en 

av de två skolorna som använder sig av Friends i arbetet mot kränkande behandling. De 

beskriver arbetet på så sätt att de årligen har heldagar tillsammans med representanter från 

organisationen Friends. Dock framgår det inte i likabehandlingsplanen vad som faktiskt görs 

under dessa ”Friendsdagar.” Något som däremot framgår är att skolans Friendsgrupp har ett 

visst inflytande i det reviderande arbetet av likabehandlingsplanen. Inflytandet beskrivs i 

planen på så vis att Friendsgruppen medtager klassernas synpunkter och tankar till 

elevrådsmötena där det sedan görs en sammanställning.    

 

4 av de 13 likabehandlingsplanerna beskriver att personalen bidrar till gemenskap och 

samhörighet bland alla elever på skolan. Detta utförs på så sätt att de anordnar aktivitets- och 

friluftsdagar.  Fyllingeskolan (2010) framställer, i sin likabehandlingsplan, att de bidrar till 

samhörighet i det förebyggande arbetet på följande vis:   

 

      Genomförande av gemensamma teman, projekt, idrottsdagar och trivselfrämjande 

      aktiviteter för hela skolan (Fyllingeskolans likabehandlingsplan, 2010, s. 8.) 

http://www.friends.se/?id=1589
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Andra bidragande faktorer till att eleverna ska lära känna varandra bättre och för att det ska 

råda öppenhet i klassen kan vara kontinuerligt arbete med samarbetsövningar, värdegrund och 

livskunskap. Detta beskrivs i sju av de undersökta likabehandlingsplanerna. Iseråsskolan 

(2008) uttrycker sig på så vis att de vill skapa en s.k. ”Vi-känsla” i klassen. Detta görs bl.a. 

genom diskussioner och samtal som grundar sig i frågor som t.ex. vad kränkande behandling 

innebär, vad god kamratskap är och hur man vågar säga till om någon blir utsatt för 

kränkningar. Andra viktiga samtalsämnen, som beskrivs i likabehandlingsplanen, kan handla 

om sådant som vikten av att våga stötta och hjälpa den utsatta, att den som är ”passiv 

medlöpare” faktiskt är delaktig i den kränkande behandlingen och att man själv ska våga säga 

ifrån om man känner sig kränkt.  

 

5.3 Upptäckande & åtgärdande arbete 

- Hur beskrivs det i likabehandlingsplanerna att skolorna upptäcker och åtgärdar händelser 

gällande kränkande behandling? 

 

Vid upptäckande av kränkande behandling så nämner alla skolor, i sina likabehandlings-

planer, att skolans personal i första hand samtalar med de inblandade. Sex av skolorna 

framhäver, i sina planer, att det även förs dokumentation av samtalen vilka sedan arkiveras.  

 

      Eleven som känner att den har blivit kränkt försöker klargöra för sin lärare vad som har hänt.  

      Incidenten dokumenteras. Läraren pratar därefter med alla berörda elever så snabbt som möjligt.  

      Samtalen dokumenteras (Veingeskolans likabehandlingsplan, 2010, s. 11). 

 

       Vi ska skapa rutiner för hur vi dokumenterar. Detta gäller intervjuer med barn, samtal och uppföljning.  

       Detta för att det ska vara lätt att se vad som gjorts vid olika situationer, men även för att vi ska kunna  

       ha en bra grund när vi utvärderar vår verksamhet (Hertingsskolan, 2009, s. 6). 

 

Under det förebyggande arbetet mot kränkande behandling så framgår det, i alla planer utom 

en, att eleverna svarar på trivselenkäter. Det är med hjälp av elevernas svar på dessa enkäter 

som skolorna sedan kan upptäcka eventuella kränkande situationer. Skolorna kan även ta 

hjälp av eleverna på annat sätt. I 8 av de 13 skolornas likabehandlingsplaner beskrivs det 

nämligen att de använder sig av s.k. kompisstödjare. Ofta handlar det om ca två elever från 

varje klass som kontinuerligt har möten med skolans elevhälsoteam där det samtalas om 

eventuella kränkande situationer. Andersbergsskolan (2009) beskriver att de arbetar med 

kamratstödjarverksamhet genom att:  
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      • man i varje klass har minst 2 elever som är valda som kamratstödjare. Från vårterminen väljer även 

                  förskoleklassen 2kamratstödjare. 

      • kamratstödjarna har regelbundna träffar och utbildning.  

      • alla verkar på skolan för att betona kamratstödjarnas viktiga uppgift. 

         (Andersbergsskolans likabehandlingsplan, 2009, s. 10.) 

 

För att upptäcka om någon form av kränkande behandling förekommer i verksamheten så är 

det ytterst viktigt att uppmärksamma tidiga varningssignaler. Fyra av de undersökta 

likabehandlingsplanerna framhäver exempel på varningstecken som personalen bör vara 

uppmärksamma på. Dock framgår inte varningstecken för den som utför mobbningen utan 

endast offrets varningstecken. Tecken som Fyllingeskolan (2010) menar ska uppmärksammas 

kan vara sådant som att eleven ofta är ensam både på raster och på fritiden, har svårt att 

koncentrera sig på skolarbetet och är motvillig att gå till skolan. Andra tecken kan vara att 

barnet kommer hem med blåmärken eller trasiga tillhörigheter. 

 

I sex av de granskade planerna så framgår det att föräldrar och vårdnadshavare ska kontaktas i 

ett tidigt skede, alltså första gången en kränkning inträffar. Om problemen kvarstår så skriver 

mer än hälften av skolorna i sina planer att de då kopplar in elevhälsoteam som vanligtvis 

består av en skolsköterska, kurator och en specialpedagog.   

 

      Teamet mot kränkande behandling består av kurator, rektor och personalrepresentanter. De har  

      till uppdrag att tillsammans med mentor och lärareutreda uppdagad kränkning och genomföra  

      samtal och uppföljning med berörda elever (Fyllingeskolan, 2010, s. 8). 

 

I de sex ovanstående likabehandlingsplanerna beskrivs det på olika sätt hur arbetet går vidare 

om en kränkande situation har uppstått. Furubergsskolan (2010) väljer, i sin 

likabehandlingsplan, att illustrera handlandet på så vis att både eleven och dess 

vårdnadshavare kallas till ett möte med rektor, klasslärare och elevhälsoteam. Där beslutas det 

om ett åtgärdsprogram bör upprättas samt om ett uppföljningsmöte ska ske. Ett 

åtgärdsprogram ska inte enbart utföras då en elev inte uppnår målen i ämnena utan även då 

det rör de sociala målen som kan innefatta då en elev är involverad i situationer där t.ex. 

kränkningar kan förekomma. I åtta av de granskade planerna så framgår det att 

åtgärdsprogram kan upprättas i arbetet mot kränkande behandling. De kan utformas både för 

den som mobbar och för den som mobbas. Kvibilleskolan (2009) beskriver tillvägagångssättet 

då ett åtgärdsprogram upprättas: 
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      Om ingen förbättring skett av elevens beteende kallar rektor till elevvårdskonferens för samtal med  

      berörd elevs föräldrar för att komma överens med dem hur förbättringen ska ske. Vid behov upprättas 

      åtgärdsprogram. Klassläraren och rektor ansvarar (Kvibilleskolans likabehandlingsplan, 2009, s. 6). 

 

Om skolan har vidtagit de åtgärder som är möjliga och då deras egna resurser inte räcker till 

så beskriver 2 av de 13 granskade likabehandlingsplanerna att det finns sociala tjänster att 

tillgå. Tjänsterna kan vara t.ex. barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och i extrema fall kan 

även polis kopplas in.  

 

Som vi nämnt tidigare så handlar inte enbart kränkande behandling om att en elev kränker en 

annan elev. Det kan även handla om att personal kränker en elev eller tvärtom, att en elev 

kränker personal. Undersökningen visar att det i 8 av de 13 likabehandlingsplanerna 

innehåller en beskrivning för hur skolorna går tillväga då någon i skolans personal kränker en 

elev. Hertingsskolan (2009) har upprättat en handlingsplan som beskriver arbetsgången då en 

vuxen kränker ett barn: 

 

1. Försäkran ges att ärendet ska behandlas.  

2. Personal informerar rektor.  

3. Rektor har samtal med barnet/barnen. Barnets/barnens vårdnadshavare kontaktas samma  

    dag som informationen kommit till rektors kännedom.  

4. Rektor samtalar med den person som har kränkt.  

5. Rektor beslutar hur ärendet ska behandlas.  

       6. Rektor hanterar ärendet vidare utifrån tidigare överenskommelser med vårdnadshavare och  

    den person som har kränkt.  

7. Rektor dokumenterar.  

       8. Rektor har uppföljning med berörd.  

       (Hertingsskolans likabehandlingsplan, 2009, s. 14). 

 

Vidhögeskolans (2010) tillvägagångssätt skiljer sig från Hertingsskolans. De illustrerar sin 

arbetsgång på detta vis: 

 

     När skolpersonal diskriminerar, trakasserar eller kränker en elev bryter skolan mor förbudet att  

     Utsätta eleverna för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Skolans huvudman  

     kan därför bli skyldig att betala skadestånd (Vidhögeskolans likabehandlingsplan, 2010, s. 6).  
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Tre av de granskade likabehandlingsplanerna nämner även handlingssättet då personalen är 

offret, d.v.s. då en elev kränker en vuxen. Fyllingeskolan (2010) har valt att illustrera det på 

följande sätt:  

 

      VID GLÅPORD MOT PERSONAL 

      Den vuxne som bevittnat eller alternativt blivit utsatt för händelsen tillrättavisar omedelbart eleven. 

      Elevens ansvarig pedagog kontaktas. Pedagogen tar kontakt med vårdnadshavare. 

 

      VID HOT ELLER VÅLD MOT PERSONAL 

      •  Rektor kontaktas och tar omedelbart tag i händelsen. Hemmet informeras. 

      •  Vid grövre fall kallar rektor föräldrarna till skolan. Rektor avgör också om händelsen skall  

          polisanmälas och om Arbetsmiljöverket skall underrättas. 

      •  Händelsen anmäls till skyddsombudet på skolan  

         (Fyllingeskolans likabehandlingsplan, 2010, s. 13). 

 

5.4 Utvärderande arbete 

- Hur beskrivs det i likabehandlingsplanerna att skolorna utvärderar händelser gällande 

  kränkande behandling? 

 

12 av planerna framhäver att kränkande situationer ska utvärderas, dock beskrivs det inte i 

alla hur de faktiskt går tillväga i det utvärderande arbetet. Enbart sex av planerna beskriver 

hur arbetet utförs och menar att det, efter ett bestämt antal veckor, genomförs ytterligare 

samtal och dokumentation av händelsen. Nedan följer två exempel på hur detta kan illustreras: 

 

      Samtal med den utsatta eleven skall ske helst senast dagen efter anmälan. Vid samtalet skall man 

      kartlägga och analysera vad som hänt. Tid för nytt samtal bestäms (Andersbergsskolans   

      likabehandlingsplan, 2009, s.12). 

 

      Uppföljningssamtal skall ske inom en vecka och därefter vid behov. Rektor ansvarar för uppföljning 

      för såväl den utsatta eleven som för den som har kränkt eleven. Samtal och åtgärder dokumenteras.  

      (Iseråsskolans likabehandlingsplan, 2008, s. 5).  

 

Enbart tre av de undersökta planerna innehåller en dokumentationsblankett, gällande 

uppföljning av en kränkande situation, som bilaga. En av skolorna hävdar i sin 

likabehandlingsplan att det ska finnas med en dokumentationsblankett som bilaga men denna 

finns inte att tillgå som det utlovas. Ett exempel på hur en dokumentationsblankett kan se ut 

illustreras som bilaga längst bak i uppsatsen. 
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5.5 Styrdokument 

En aspekt vi uppmärksammat i vår granskning är att alla skolor, i sina likabehandlingsplaner, 

inte utgått från nya styrdokument. Vi har haft planernas revideringsår som utgångspunkt när 

vi granskat detta och då utgått från vilka styrdokument som gällde det år som varje plan 

uppdaterades. 8 av de 13 planerna har revideringsår 2010 medan de resterande 5 är från 2009. 

Av de åtta planer som reviderades 2010 så har fem utgått från de nya styrdokumenten, såsom 

skolverkets allmänna råd, skollagen och diskrimineringslagen. Två av de åtta planerna som 

har revideringsår 2010 har utgått från både nya och gamla styrdokument. Ett exempel är 

Fyllingeskolans likabehandlingsplan (2010) där man kan utläsa att diskrimineringslagen 

(2008:567) är ny medan skollagen (1999:886) är av äldre karaktär. Den återstående 

likabehandlingsplanen har enbart utgått från gammal lagstiftning som t.ex. lagen om förbud 

mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, som utgick 2009. 

 

Som vi nämnt tidigare så är det fem av likabehandlingsplanerna som har revideringsår 2009. 

Om vi då utgår från vilka styrdokument som var nya när dessa planer trädde i kraft så är det 

endast en plan som utgår från nya lagstiftningar. Tre av de andra planerna har enbart gamla 

lagstiftningar. Den återstående planen är inte så tydlig att det går att utläsa eller tolka om den 

utgår från styrdokument överhuvudtaget. 

 

När det gäller skolverkets allmänna råd så är det endast 2 av de 13 skolorna som beskriver att 

de utgått från dessa råd i framställandet av sin plan. Den ena, Andersbergskolan, använder sig 

dock av de gamla råden från 2006. Den andra, Nyhemsskolan, framhäver inte om råden är 

från 2006 eller 2009. Två andra skolor, Parkskolan och Veingeskolan, nämner inte att de 

använder sig av de allmänna råden men det går ändå att utläsa att de använt sig av de nya då 

de båda illustrerar en modell som finns med i råden från 2009. Denna modell uppvisar de 

olika delarna av arbetet mot kränkande behandling. 

 

 

6. Analys   

I denna del kommer vi att analysera resultatet utifrån relevant litteratur såsom lagen (2006:67) 

om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, skollagen 

och tidigare forskning kring kränkande behandling. De allmänna råden som skolverket 

(2009a) upprättat använder vi oss av som stöd i vår analys. 
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6.1 Ansvar 

I skollagen (2010:800) står det beskrivet kring hur ansvarsfördelningen på en skola bör se ut. 

Sammanfattningsvis beskrivs det i denna lag att huvudmannen ska genomföra åtgärder för att 

förhindra att elever utsätts för kränkande behandling. Vidare så är det huvudmannen, eller den 

huvudmannen utser, som bär ansvaret för att årligen upprätta och revidera en 

likabehandlingsplan som på ett överskådligt sätt beskriver de åtgärder som ska vidtas då en 

kränkande situation uppstår. I lagen beskrivs det att övrig personal på skolan som får 

kännedom om en elev som utsatts för kränkningar är skyldiga att anmäla detta till rektorn som 

vidare anmäler händelsen till huvudmannen vilken bär yttersta ansvaret att åtgärda och 

utvärdera kränkande situationer bland samtliga inblandade.  

 

I diskrimineringslagen (2008:567) kan man utläsa att skolorna, varje år, ska upprätta en 

likabehandlingsplan. Sex av skolorna nämner i sina planer att de årligen reviderar dem. Dock 

visar vår granskning att det inte utfaller sig så, då fem av dem har revideringsår 2009. I 

skolverkets allmänna råd (2009a) står det förklarat att huvudmännen ska se till att en 

likabehandlingsplan upprättas på varje skola. Det är även huvudmännen som har det yttersta 

ansvaret att se till att samtliga på skolan vidtar åtgärder för att förhindra att ingen utsätts för 

någon form av kränkande behandling. Som vi nämnt i resultatet så beskriver åtta av skolorna 

att rektorn har det yttersta ansvaret när det gäller arbetet med likabehandlingsplanen. I endast 

fyra av planerna så framkommer det att det är rektorn som bär huvudansvaret för utredningen 

av en kränkande situation. Vidare redogörs det i tre av planerna att rektorn ansvarar för se till 

att åtgärder vidtas då någon form av kränkning uppstår. Utifrån resultatet så framkommer det 

inte på ett tydligt sätt, i alla planer, vad som just är rektorns ansvar. Dock benämns det i 12 av 

planerna att det är samtliga vuxnas ansvar på skolan att agera då en kränkande situation 

uppstår. Sammantaget är det alltså samtliga vuxna på skolan som ansvarar för att motverka 

och åtgärda kränkande behandling.  

 

När det gäller personalen så visar resultatet att endast 1 av de 13 skolorna, i sina 

likabehandlingsplaner, har redogjort på ett tydligt sätt vad personalen har för ansvarsområden. 

Ett exempel är att det i planen framgår att det är personalen som har det yttersta ansvaret när 

det gäller rastvaktsfördelningen. För att definiera vad vi menar med begreppet ”tydligt” så 

avser vi att de resterande 12 planerna inte nämner rastvaktsfördelningen just som ansvar utan 

att det endast nämns som något skolan gör i det förebyggande arbetet mot kränkande 
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behandling. Att elever ska ha särskilda ansvarområden gällande arbetet mot kränkande 

behandling är inte ett av råden som är framställt av skolverket. Däremot nämns det att 

eleverna ska vara medvetna om vad som beskrivs i likabehandlingsplanen samt att de ska vara 

delaktiga i arbetet mot kränkande behandling (skolverket, 2009a). Med utgångspunkt i vår 

undersökning så framgår det att hälften av de granskade skolorna ändå valt att beskriva 

elevernas ansvarsområden i sin likabehandlingsplan. Det illustreras då som att eleverna ska 

eftersträva trivsel, ett gott bemötande samt att meddela om en kränkande situation uppstår.  

 

Zackari och Modigh (2000) beskriver att vårdnadshavarna har huvudansvaret för att fostra 

barn. Skolan däremot har en kompletterande och stödjande roll gällande fostran. Barn behöver 

möta andra med annan bakgrund för att på så sätt kunna utbyta erfarenheter. Alla individer är 

olika och kommer från olika bakgrunder vilket i all bemärkelse speglar skolans miljö. Dessa 

förutsättningar ska skolan ta till vara på för att främja lärandet och den sociala utvecklingen. 

Därför kan skolan bidra familjen med en annan form av fostran. Skapar skolan en trygg miljö, 

frambringar goda relationer, bekräftar och uppmärksammar eleverna så kan eventuella 

destruktiva beteenden och förhållningssätt motverkas. Vidare menar Zackari och Modigh 

(2000) att alla barn inte alltid får tillräckligt med uppmärksamhet i hemmet. Skolan blir då en 

plats där dessa barn kan känna sig uppmärksammade av vuxna. Skolans personal ansvarar för 

att samtala med eleverna kring människors likavärde, respekt för andra individer samt etik 

och moral. I råden från skolverket så framgår det inte att vårdnadshavarnas ansvar bör 

framkomma i skolans plan om likabehandling men däremot ska de göras delaktiga i 

framställandet av den (skolverket, 2009a). Trots att det inte finns med i råden så valde ändå en 

av skolorna att ha med föräldrar som ansvarstagare på så vis att de ska samtala med barnet om 

kränkande behandling. På detta sätt kan de få reda på om eventuella kränkande situationer 

inträffar på skolan och då omedelbart kontakta rektor eller personal. 

 

6.2 Förebyggande 

I skolverkets allmänna råd (2009a) framgår det att varje verksamhet bör utforma 

likabehandlingsplanen utifrån sitt behov för att den skall kunna fungera på ett ändamålsenligt 

sätt. I resultatet framgår det att inte alla har formulerat sitt arbetssätt utifrån den enskilda 

skolans behov. Tre av skolorna har istället valt att enbart kopiera in vad styrdokumenten säger 

gällande det förebyggande arbetet. Som lärare måste man få reda på sina uppgifter gällande 

det förebyggande arbetet. Det är då viktigt att det tydligt framgår i likabehandlingsplanen 
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vilka förebyggande arbetssätt som finns på den enskilda skolan. Det kan röra sig om att vara 

rastvakt eller att anordna samarbetsövningar i klassen. Alla skolor är olika beroende på var 

den ligger, d.v.s. i vilken stadsdel och vilka som bor där. Ett exempel är att 

Andersbergsskolan, som ligger benägen i ett mångkulturellt område, fokuserar på att främja 

kulturutbyte på så vis att personalen får kompetensutveckling om andra kulturer. Denna 

kunskap förs sedan vidare till eleverna (Andersbergsskolan, 2009). 

 

Det är inte enbart kompetensutveckling inom kulturutbyte som är av vikt utan givetvis all 

form av fortbildning är av betydelse. I de allmänna råden från skolverket (2009a) sägs det att 

likabehandlingsplanen bör innehålla en beskrivning för personalens kompetensutveckling. 

Detta för att öka medvetenheten och kunskapen om kränkande behandling. Av de 13 

granskade planerna så visar endast 4 att lärarna genomgår fortbildningar i arbetet mot 

kränkande behandling.    

 

I skolverkets allmänna råd (2009a) är ett av direktiven att eleverna bör vara delaktiga i arbetet 

mot kränkande behandling. Denna delaktighet gynnar elevernas ansvarstagande samt skapar 

ett gott klimat mellan såväl elever som personal. Genom samarbete så skapas med tiden goda 

relationer och en tryggare miljö. I sju av de analyserade likabehandlingsplanerna benämns det 

att personalen, tillsammans med eleverna, kontinuerligt arbetar med samarbetsövningar, 

värdegrund och livskunskap. I vår undersökning visade det sig i likabehandlingsplanerna att 4 

av de 13 skolorna anordnar dessa typer av dagar. Åberg (1994) menar att samarbetsövningar 

leder till ökad kunskap eftersom att eleverna då lär av varandra. Dessutom bidrar det till en 

öppenhet bland eleverna då de lär känna varandra bättre och därmed känner sig tryggare i 

varandras sällskap. Skolor runt om i landet arbetar med värdegrund som verkar för att öka 

elevers självkänsla och förståelsen för andra människors synsätt och värderingar. Vidare 

syftar värdegrundsarbetet att bidra till kommunikation om livsfrågor mellan elever och elever 

samt elever och lärare. I slutändan ska arbetet ge eleverna en bättre social och emotionell 

kompetens (Zackari & Modigh, 2000). Det ska inte enbart råda ett gott klimat i en klass utan 

det bör även råda på hela skolan. Då krävs det att samtliga elever får träffas och lära känna 

varandra vilket i vår mening kan göras genom aktivitets- och friluftsdagar. Att det ska råda ett 

gott klimat på samtliga skolor är något som styrks i läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (1994). Där beskrivs det bl.a. att skolan ska 

sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att respektera andra individers egenvärde. 
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Skolan ska även sträva efter att eleverna inte utsätter någon för kränkande behandling samt att 

eleverna bör lära sig att känna empati och kunna sätta sig in i en annan människas situation.  

 

Som vi tidigare nämnt och som åtta av de undersökta likabehandlingsplanerna visar så 

behöver inte kränkande behandling enbart förekomma elever emellan utan även mellan elever 

och vuxna. För att förhindra detta så krävs en god relation mellan barn och vuxen. Som lärare 

bör man se eleverna som egna individer och inte enbart framställa sig själv som lärare utan 

även som en medmänniska. Genom att visa denna sida framstår läraren som mänsklig och 

eleverna uppfattar inte denna person som endast lärare. Det är viktigt att eleverna känner sig 

betrodda, uppskattade och respekterade för att på så sätt känna tillit (Birnik, 1999). Det är inte 

självklart att ett barn som utsätts för kränkande behandling delger detta till någon vuxen. Det 

kan bero på att barnet skäms över att bli mobbad, rädsla över att mobbaren ska hämnas eller 

tvivel på att faktiskt kunna få hjälp. Andra orsaker kan vara att barnet fått lära sig att det är 

fult att skvallra eller rädsla för att de vuxna ska ta mobbarens parti (Coloroso, 2003.)  Det är 

därför ytterst viktigt att som lärare vara lyhörd för elevernas tankar och för händelser i 

skolsituationen, så att eleverna känner att de blir tagna på allvar samt att de känner trygghet 

och tillit (Danielsson & Liljeroth 1996). Skolan är en arena där majoriteten av individerna är 

unga och det är då lärarens uppgift att samverka med de unga för att tillsammans skapa goda 

förutsättningar för utveckling.  

 

6.3 Upptäckande & åtgärdande arbete 

De sex skolor som illustrerar tillvägagångssättet, i de offentliga handlingarna, skriver att 

elevers vårdnadshavare bör informeras omgående om deras barn är inblandad i en kränkande 

situation, alltså om den är utsatt eller utsätter någon annan för obehag. Som Fyllingeskolan 

(2010) framhäver i sin likabehandlingsplan så är det inte bara skolans personal som ska vara 

uppmärksamma på om det förekommer kränkningar utan även föräldrarna bör vara 

uppmärksamma. Skolan beskriver vidare kring vilka varningstecken som vuxna i barns 

omgivning bör vara vaksamma över. Dock framgår enbart varningstecken för den som utsätts 

för mobbning, alltså inga varningssignaler för den som istället utför mobbningen. Coloroso 

(2003) ger förslag på varningstecken för om ett barn utför kränkningar och menar då att man 

som vuxen ska uppmärksamma om ett barn tycker sig ha rätt att kontrollera, dominera eller 

trycka ner andra människor. Om barnet inte visar någon form av empati eller skam så kan 

även detta vara tecken. Samtliga vuxna i ett barns omgivning bör inte låta barnet komma 
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undan med destruktiva beteenden utan det måste medföra konsekvenser. Med konsekvenserna 

menar Coloroso (2003) att de vuxna måste visa att kränkningar är oacceptabelt. Gör inte de 

vuxna detta så ger det barnet utrymme till att fortsätta beteendet.    

 

Herlin och Munthe (2005) tar upp förslag gällande identifierandet av kränkande behandling. 

Som vuxen ska man då stödja den mobbade genom att lyssna aktivt och empatiskt. Det kan 

även vara betydelsefullt att informera skolans kamratgrupp samt elevhälsoteamet och i vissa 

fall den utsattas vänner om fallet så även de kan stötta offret. Andra som bör informeras är 

elevens vårdnadshavare. Vidare menar Herlin och Munthe att skolan också bör se till att 

eleven har tillgång till en zon där den kan känna sig trygg. Den sista och kanske viktigaste 

åtgärden är att eleven ska få stöd i att lära sig agera mer bestämt för att då kunna stärka 

dennas självförtroende. Skolans uppgift är dessutom att tydligt visa för den som mobbar att 

kränkande behandling inte är acceptabelt. Detta kan göras genom ett samarbete med 

skolpsykologen, kurator, vårdnadshavare, skolsköterska och rektor. Tillsammans kan dessa 

människor arbeta för att mobbaren ska inse att de handlingar den utför är fel och därmed 

förhoppningsvis kunna hjälpa eleven att ändra sitt beteende (Herlin & Munthe, 2005). Ingen 

av de undersökta likabehandlingsplanerna framhäver hur skolan bör stötta en elev som utsätts 

för kränkningar. Däremot framgår det i sex av planerna hur personalen bör agera mot en elev 

som utför kränkningar. En av planerna illustrerar det på så vis att personalen gör det tydligt 

för eleven att beteendet inte är acceptabelt samt att vårdnadshavare kontaktas och att 

elevhälsoteam kopplas in.   

 

Som nämnt i resultatet så framgår det i åtta av likabehandlingsplanerna att ett åtgärdsprogram 

kan komma att upprättas för en elev som antingen utför eller utsätts för kränkande behandling. 

Ett åtgärdsprogram utformas då en elev är i någon form av stöd och ska inte enbart utföras då 

en elev inte uppnår målen kring ämneskunskaperna, utan även då det rör de sociala målen. De 

elever som involveras i kränkande behandling, alltså de som mobbar eller mobbas, är i behov 

av stöd och då kan ett åtgärdsprogram framställas (Skolverket, 2009b). Med tanke på att både 

mobbaren och den mobbade behöver stöd är det av vikt att ett åtgärdsprogram utarbetas för de 

båda inblandade. I ett åtgärdsprogram ska det framgå på vilket sätt skolan ska hjälpa eleven 

att komma till rätta med sina svårigheter. Det utförs både kortsiktiga samt långsiktiga mål där 

de korta utvärderas efter några veckor medan de långa målen kan sträcka sig över en hel 

termin innan de utvärderas och uppdateras (Persson, 2007).    
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I två av de granskade likabehandlingsplanerna beskrivs det att skolorna har möjlighet att 

koppla in sociala tjänster om det skulle krävas. Herlin och Munthe (2005) styrker detta genom 

att påpeka att om skolans egna resurser och kompetenser inte är tillräckliga så kan det 

behövas stöd utifrån. Detta gäller oftast mer allvarligare fall som då ska meddelas till rektorn 

som i sin tur avgör om fallet ska anmälas sociala tjänster såsom barn- och ungdomspsykiatri 

(BUP) eller polisen.  

 

6.4 Utvärderande arbete 

Skolverket (2009a) beskriver att de åtgärder som vidtas då kränkande behandling uppstår, 

under såväl kort som lång tid, ska leda till att behandlingen upphör. För att skolorna ska 

försäkra sig om att den upphört så måste den kränkande situationen följas upp och utvärderas. 

Utifrån vår studie av planerna så framkom det att 12 av dem uppgav att kränkande situationer 

utvärderas, dock framkommer det inte i alla hur utvärderingen faktiskt går till. De fåtal av 

planerna som faktiskt innehåller en beskrivning om hur arbetet utförs illustrerar det på så sätt 

att det efter ett bestämt antal veckor genomförs ytterligare samtal och dokumentation av 

händelsen. 

 

Sex av likabehandlingsplanerna illustrerar att de använder sig av dokumentation i sitt 

utvärderade arbete. Däremot är det endast tre av dem som innehåller en 

dokumentationsblankett. Såväl skolverket (2009a) som Herlin och Munthe (2005) belyser 

vikten av att ha dokumentation som stöd i det uppföljande arbetet mot kränkande behandling. 

Alla slags åtgärder bör dokumenteras oavsett om händelsen är av stor eller liten karaktär. Det 

kan röra sig om sådant som möten, samtal, telefonsamtal etc. Vidare menar Herlin och 

Munthe att då det på förhand kan vara svårt att veta vad av händelsen som är av betydelse så 

är det viktigt att dokumentera, så mycket som möjligt, för att kunna ha något att återblicka till 

om det så behövs.  

 

 

6.5 Diskussion  

I detta avsnitt kommer vi på ett övergripande sätt diskutera valda delar av resultatet som väckt 

särskilt intresse hos oss under studiens gång. Vi kommer dels väva in våra egna tankar och 

synpunkter men vi kommer även att styrka med relevanta referenser. Vidare kommer avsnittet 

behandla didaktiska implikationer samt vilka eventuella konsekvenser som kan uppstå om 
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personalen på skolor inte har kunskap om hur en likabehandlingsplan bör arbetas utefter. 

Avslutningsvis kommer vi redogöra för fortsatt forskning inom vårt studieområde. 

 

I de allmänna råden från skolverket (2009a) framgår det att det bör finnas rutiner för hur en 

kränkande situation ska hanteras på den enskilda skolan. Rutinerna ska utgå från regelverk 

men omformuleras efter den enskilda skolans behov. I 10 av planerna finns det tydliga 

beskrivningar för hur den enskilda skolan, utifrån sitt eget behov, går tillväga i arbetsgången 

mot kränkande behandling. I vår mening ska en likabehandlingsplan innehålla en tydlig 

beskrivning av tillvägagångssättet, utefter den enskilda skolans behov. Om en kränkande 

situation uppstår så måste aktörerna på skolan veta hur de ska hantera händelsen. Det är alltså 

ytterst viktigt att det finns en mall för hur åtgärderna ska utföras.  

 

En kränkande situation kan uppstå mellan samtliga aktörer på en skola. Det behöver alltså inte 

nödvändigtvis enbart ske elever emellan. När det gäller att en personal kränker en elev, eller 

tvärtom, en elev som kränker personal så visar undersökningen att 8 av de 13 

likabehandlingsplanerna har beskrivit hur de går tillväga om en sådan situation skulle uppstå. 

Tre av de åtta likabehandlingsplanerna nämner handlingssättet då just någon av personalen är 

offret, d.v.s. då en elev kränker en vuxen. De resterande fem planerna visar därmed 

tillvägagångssättet då en personal kränker en elev. Resultatet visar alltså att det är fler 

likabehandlingsplaner som innehåller handlingssätt för hur skolan agerar om någon av 

personalen kränker en elev. Tankar som då slår oss är att kränkningar från personal till elever 

är mer i fokus än då en elev kränker en personal. Allt som allt skulle det kunna tolkas som att 

situationer där kränkningar sker mellan personal  elev eller elev  personal inte är vanligt 

förekommande eller att sådana situationer helt enkelt tystas ner. Med att det ”tystas ner” avser 

vi att skolan kanske vill framstå på bästa sätt och därför väljer att dölja informationen om hur 

en sådan situation skulle hanteras.    

 

Två av skolorna beskriver i sina likabehandlingsplaner att de använder sig av organisationen 

Friends i arbetet mot kränkande behandling. Denna organisation arbetar aktivt med att 

förebygga all form av kränkande behandling och dess metod är att skolorna använder sig av 

kamratstödjare. Som vi nämnt tidigare så illustreras det i två av de granskade planerna att 

dessa skolor använder sig av Friends, ändå hävdar sex av de resterande skolorna att de nyttjar 

kamratstödjare. Detta kan, enligt oss, tyda på att även de använder sig av organisationen 

Friends men det framgår som sagt inte i planerna. Det är personalen på skolorna som i 
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huvudsak ansvarar i agerandet gällande kränkande behandling. Dock är även eleverna på 

skolan till stor hjälp på så vis att de meddelar om en upptäckt gjorts gällande en kränkande 

situation. Det är eleverna som känner till de eventuella grupperingarna som kan förekomma 

på skolan och även den stämning som kan råda mellan eleverna. Därför kan eleverna uppfatta 

eventuella varningstecken som lärare ibland kan missa (http://www.friends.se/?id =1589, 

2010-11-11). En skola beskriver i sin likabehandlingsplan vilka varningstecken som vuxna i 

barns omgivning bör vara vaksamma över. Dock framgår enbart varningstecken för den som 

utsätts för mobbning, alltså inga varningssignaler för den som istället utför mobbningen. 

Enligt vår mening så borde även mobbarens varningstecken framgå i likabehandlingsplaner 

just eftersom att det blir lättare att upptäcka kränkande behandlingar om både mobbarens och 

offrets varningssignaler framhävs i planen. 

 

Vid upptäckande av kränkande behandling så nämner alla skolor, i sina likabehandlings-

planer, att skolans personal i första hand samtalar med de inblandade. Detta är enligt oss 

ytterst viktigt för att på så sätt eventuellt kunna upptäcka om kränkande behandling försiggår 

på skolan. Relevanta frågor att basera samtalen på kan enligt skolverket (2009b) vara: 

 

• Berätta lite om skolan. (trivsel.) 

• För vad kan man bli retad? (Vad gör man åt det? Varför händer det?)  

• Finns det orättvisor på skolan? (tjej/kille, härkomst.)  

 

• Hur skulle ni göra om ni själva blev illa behandlade och hur skulle ni göra om ni  

   såg någon annan bli utsatt? (Var skulle ni vända er?) 

• Om ni var rektorer vad skulle ni vilja ändra på?  

 

I vissa fall så kan kränkande situationer gå så långt, att personal och ledning vidtagit alla 

möjliga åtgärder, men den går ändå inte att lösa. En tanke som då väcks hos oss är förflyttning 

av individer. Blir då den enda lösningen att flytta på någon av eleverna, d.v.s. den som 

mobbar eller den som mobbas? Herlin och Munthe (2005) menar att om en verksamhet ska ha 

rätt att förflytta en elev till en annan skola så måste det kunna redovisas för vilka åtgärder som 

vidtagits för att förbättra situationen för samtliga inblandade. Om det skulle visa sig att 

åtgärderna inte fått avsedd effekt så kan skolan påbörja planering för att förflytta eleven. Ska 

då förflyttningen falla på mobbaren eller offret? Detta är enligt oss ett dilemma. Å ena sidan 

kan det vara bättre att flytta på mobbaren så att den utsatta eleven undgår ytterligare 

http://www.friends.se/?id%20=1589
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kränkningar. Å andra sidan kan kränkande situationer fortlöpa på så vis att andra elever på 

skolan har kännedom om trakasserierna och den utsatta eleven får då ingen nystart. Flyttas 

istället offret till en ny verksamhet så kan det bidra till en bättre start genom att bygga nya 

relationer med helt nya och okända individer. Att bygga relationer kan dock vara svårt då 

kränkningarna finns kvar i minnet och offret kan då få svårt att känna tillit till nya människor. 

Om skolan istället blir tvungen att flytta på mobbaren så kan detta också medföra 

konsekvenser. Å ena sidan kan det gynna mobbaren att bli förflyttad då även han/hon kan 

skapa nya relationer och få stöd. Å andra sidan kan förflyttningen missgynna. Den föregående 

skolan och den nya kan gemensamt upprätta en plan för vilket stöd eleven behöver. På så vis 

kan mobbaren bli påmind om de tidigare händelserna. Detta kan medföra att eleven känner sig 

oduglig och på så vis fortsätter det utagerande beteendet på den nya skolan (Herlin & Munthe, 

2005). Detta är dock enbart spekulationer och situationen behöver alltså inte utfalla sig detta 

vis. Slutsatsen vi drar, om förflyttning, är då att det beror på omständigheterna kring fallet och 

från individ till individ.  

 

Som vi nämnt i resultatet så uppenbarade det sig att alla skolor inte använt sig av nya 

styrdokument i uppdateringen av sina likabehandlingsplaner. Sammanlagt är det 5 av de 13 

planerna som utgår från både nya och gamla styrdokument. I vår mening borde skolorna ha 

uppmärksammat att det faktiskt utkommit nya, uppdaterade lagstiftningar och då använt dessa 

i det reviderande arbetet. Detta skulle kunna bero på att då de upprättade sina 

likabehandlingsplaner så kan lagarna varit nya just vid det tillfället men när de sedan reviderat 

planerna så har de glömt att uppdatera även lagarna. 7 av de 13 planerna illustrerar att 

skolorna har använt sig av enbart nya lagar i sitt reviderande arbete. Detta visar ju att skolorna 

inte enbart uppdaterar det egna arbetet mot kränkande behandling utan att de även 

kontinuerligt återkopplar till olika styrdokument. Den återstående likabehandlingsplanen är 

Iseråsskolan (2008) och det var den enda planen som inte innehöll någon tydlig återkoppling 

till de olika styrdokumenten. Detta är något som vi anser att de borde se över och att de 

faktiskt även uppdaterar sin likabehandlingsplan varje år vilket framkommer att de inte gjort.  

 

Slutligen vill vi framhäva att skolors planer om likabehandling är allmänna handlingar, d.v.s. 

att de är offentliga så att alla ska kunna ta del av dem (Justitiedepartementet, 2009:400). 

Syftet med denna studie har varit att undersöka likabehandlingsplaner från kommuner i 

Hallands län. Vår önskan var att ta del av samtliga kommuner inom länet men Hylte föll bort 

eftersom att vi via mailkontakt, med samtliga rektorer inom kommunen, fick reda på att deras 
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planer för tillfälligt var under revidering. Genom kontakten med rektorerna uppdagades det 

dessutom att de heller inte fanns någon tidigare plan att tillgå. Detta är enligt vår mening 

odugligt då offentlighets- och sekretesslagen tydligt framhäver att samtliga offentliga 

handlingar ska finnas att tillgå. Enligt vårt tycke så borde Hylte åtminstone haft den 

föregående likabehandlingsplanen tillgänglig. 

 

Enligt vår mening så är det ytterst viktigt att det finns en likabehandlingsplan att tillgå på 

varje skola. Den ska fungera som ett stöd i arbetet mot kränkande behandling. Följs inte 

likabehandlingsplanen av samtliga i verksamheten så kan detta enligt oss få konsekvenser. 

Om alla jobbar på sitt eget vis så blir det inte ett enhetligt arbetssätt. Alla individer är olika 

och som lärare måste man givetvis se till den enskilda individens behov. Vår tanke gällande 

ett enhetligt arbetssätt är att lärarna brukar likabehandlingsplanen som en grundstomme. Om 

man inte arbetar utefter planen så kan det i vissa fall utfalla sig så att lärarna för över sitt 

förhållningssätt till eleverna. Alla klasser får då olika regler att följa vilket i sin tur kan få 

konsekvenser i form av oenighet bland klasserna. En klass kan tycka sig ha rätt i en viss 

situation medan en annan klass kan tycka det är fel. Detta bottnar sig i att lärarna sätter upp 

sina egna regler istället för att följa likabehandlingsplanens grundstomme. Gällande de 

didaktiska implikationerna så anser vi att samtliga elever ska känna till likabehandlingsplanen 

på sin skola. Det är då av vikt att läraren, i undervisningen, involverar dem i innehållet. Detta 

kan bl.a. ske genom samtal, diskussion och samarbetsövningar vilket i sin tur kan leda till ett 

gott klassklimat. 

 

Något som vi anser kan vara till hjälp i arbetet mot kränkande behandling är att det i 

likabehandlingsplanen illustreras varningssignaler, alltså vilka avvikande tecken elever kan 

uppvisa och som personalen då bör vara uppmärksamma på. Liksom Danielsson och Liljeroth 

(1996) menar så kan lärare ibland stöta på svårigheter när den måste tolka t.ex. varför en elev 

agerar på ett visst sätt. Det är då av vikt att det finns beskrivet kring varningssignaler så att 

lärare blir påminda av vad de bör vara uppmärksamma på. Problemet bör ju hanteras i tid 

innan det eskaleras till en större problemsituation. En annan konsekvens som kan uppstå om 

personal inte är inlästa på likabehandlingsplanen är att de går miste om vilket ansvar de 

faktiskt har. Även fast huvudmannen på skolan bär det yttersta ansvaret i arbetet mot 

kränkande behandling så visar vår studie att även personalen bär ansvar. Går personalen miste 

om vilket ansvar de har så kan kränkande situationer förbises. 
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Anledningen till att vi begränsade vår undersökning till 13 skolor i Hallands län beror på 

tidsbrist. Orsaken till att vi valde länet och inte enbart en kommun var för att vårt arbete 

skulle få mer tyngd och på så sätt kunna bidra till en bredare uppfattning om hur grundskolor 

arbetar mot kränkande behandling. Om någon hade önskat fortsätta med vår undersökning så 

hade nästa steg kunnat vara att intervjua personal på de olika skolorna samt även observera 

för att se om de verkligen arbetar så som det uttrycks i likabehandlingsplanerna. Vidare hade 

forskningen kunnat bedrivas på samtliga skolor i Hallands län för att sedan även kunna utföra 

jämförelser med andra läns likabehandlingsplaner. Då vi valt att studera kommunala 

grundskolors planer så hade en vidare utveckling kunnat vara att studera friskolors planer för 

att sedan göra en jämförelse med vår undersökning.  

 

 

7. Avslutning 

Syftet med vår studie har varit att granska likabehandlingsplaner i Hallands län. Genom ett 

slumpmässigt urval så undersökte vi 13 planer som, på ett överskådligt sätt, visar stora 

skillnader när det gäller utformning och innehåll. Det har rört sig om allt från sidantal till hur 

utförligt skolorna beskrivit sitt arbetssätt kring kränkande behandling. En likabehandlingsplan 

är en offentlig handling som ska finnas tillgänglig för allmänheten. Alla skolor utom en har en 

likabehandlingsplan tillgänglig på kommunens hemsida eller alternativt skolans egen 

hemsida. Hylte har alltså inte följt offentlighets- och sekretesslagen (Justitiedepartementet, 

2009:400) vilken tydligt framhäver att en offentlig handling alltid ska finnas tillgänglig för 

den som önskar.  

 

Under följande rubriker kommer vi först och främst göra en slutsats och sammanfattning av 

resultatet som framkommit av studien. Avslutningsvis följer en reflektion där vi, tillsammans 

med litteratur, redogör för våra tankar och lärdomar som uppstått under studiens gång.  

 

7.1 Slutsats 

Likabehandlingsplaner existerar p.g.a. att behandlingar av kränkande form dessvärre är ett 

förekommande problem i dagens skola. Planerna syftar till att beskriva en skolas arbetsgång 

gällande kränkande behandling. De ska utifrån styrdokument utformas utefter den enskilda 

skolans behov. Resultatet visar, utifrån likabehandlingsplanerna, att alla skolor inte har 

formulerat om riktlinjerna, som lagarna beskriver, utan enbart kopierat in dem i planerna.  
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För att återkoppla till vår första frågeställning, som lyder, vem av skolans aktörer bär 

ansvaret för arbetet mot kränkande behandling och hur är ansvarsfördelningen beskriven i 

likabehandlingsplanerna? så kan man sammanfatta svaret som följer. I 8 av de 13 planerna så 

framgår det att rektorn har det yttersta ansvaret gällande det upprättande och reviderande 

arbetet. Vidare illustreras det i planerna att rektorn även har huvudansvaret för åtgärder och 

utvärdering om kränkande behandling uppstår. Detta styrks av diskrimineringslagen 

(2008:567) som illustrerar att om en utbildningsanordnare får kännedom om att en elev i 

samband med verksamheten har blivit utsatt för trakasserier så är denne skyldig att vidta 

åtgärder och utreda omständigheterna samt se till att förhindra fortsatta trakasserier.  

 

Enbart 1 av de 13 undersökta likabehandlingsplanerna framhäver på ett tydligt sätt vad 

personalen har för ansvar i arbetet mot kränkande behandling. Detta exempelfieras som att 

lärarna är rastvakter, att de anordnar aktiviteter tillsammans med eleverna samt att sociala 

övningar är ett återkommande moment i undervisningen. Resterande skolor som inte 

framhäver personalens ansvarsområden på ett tydligt sätt har enbart formulerat sig på så vis 

att personalens enda ansvar är att följa likabehandlingsplanens riktlinjer. När det kommer till 

elevernas ansvarsområdes så redogörs detta för i sex av de granskade planerna. Det beskrivs 

på så sätt att elevernas huvudsakliga ansvar är att meddela en vuxen om det förekommer 

någon kränkande situation på skolan. Ett annat ansvarsområde är att eleverna ska bemöta alla 

på skolan med respekt och bidra till en god atmosfär med goda relationer. Enbart en av 

skolorna illustrerar i sin plan att föräldrar och vårdnadshavare har ett ansvar. Denna skola 

redogör för det på så vis att vårdnadshavarna ska samtala med barnet om kränkande 

behandling och på så vis få reda på om det inträffar på skolan. Om de får reda på att någon 

form av kränkning sker så ska de omedelbart ta kontakt med rektor eller personal på skolan.  

 

För att återkoppla till vår andra frågeställning, d.v.s. hur beskrivs det i 

likabehandlingsplanerna att skolorna förebygger, upptäcker, åtgärdar och utvärderar 

händelser gällande kränkande behandling? så sammanfattas svaret i följande text.  Som 

framgår i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshemmet 

(1994) så ska samtlig personal på skolan vidta åtgärder för att förebygga all form av 

kränkande behandling. Majoriteten av skolorna beskriver det förebyggande arbetet såsom att 

personalen agerar rastvakter för att få en så god uppsikt som möjligt över eleverna även under 

rasterna. Det är inte enbart personalen som är betydande för det förebyggande arbetet utan 

även eleverna spelar en viktig roll. 12 av skolorna påvisar nämligen, i 
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likabehandlingsplanerna, att de genomför enkäter där eleverna får svara på frågor angående 

trivsel, trygghet och välmående. Dessa enkäter går personalen sedan igenom för att på så sätt 

upptäcka eventuella kränkningar som förekommer på skolan. För att personalen ska få ökad 

medvetenhet och kunskap om kränkande behandling så beskrivs det i tre av de granskade 

planerna att personalen ska få möjlighet till fortbildning.  

 

Andra förebyggande tillvägagångssätt i arbetet mot kränkande behandling kan vara att 

använda sig av organisationer. Två av skolorna beskriver i sina planer att de använder sig av 

Friends. Det är en organisation som aktivt verkar för att förebygga all form av kränkande 

behandling med hjälp av s.k. kompisstödjare. Sex andra skolor uttrycker, i sina planer, att de 

använder sig av kompisstödjare. Dock framgår det inte att detta görs genom organisationen 

Friends. Kompisstödjarnas uppgift är att vara extra ”ögon” samt att skapa relationer och 

trygghet bland eleverna på skolan. Andra bidragande faktorer, som framkommit i vår 

undersökning, är att sju av planerna beskriver att det ska råda ett gott klimat på skolan vilket 

bl.a. görs genom aktivitetsdagar som präglas av samarbetsövningar. 

 

Kränkande behandling, kan enligt Herlin och Munthe (2005), ske både fysiskt och psykiskt. 

Fysiska kränkningar kan handla om slag, sparkar och knuffar medan psykiska kränkningar 

kan innefatta sådant som utfrysning, ryktesspridning och E-mobbning. Anledningen till att 

personer utför dessa typer av behandlingar kan bero på att de vill bli uppmärksammade och 

höja sin maktstatus. Personalen måste vara uppmärksam på om fysiska eller psykiska 

kränkningar förekommer på skolan. Det är då av vikt att personalen vet vilka varningstecken 

som kännetecknar kränkande behandling. Som vi beskrivit tidigare i studien så kan exempel 

på varningstecken gällande offret röra sig om att eleven kommer försent till skolan eller att 

eleven inte dyker upp alls och har upprepad frånvaro. Vidare kan ett tecken vara att eleven 

ofta håller sig för sig själv och alltså inte interagerar med de andra eleverna. Exempel på 

varningstecken gällande mobbaren vara att den är kontrollerande över andra individer, har en 

dominerande attityd samt att den inte inbjuder andra elever till delaktighet i aktiviteter 

(Coloroso, 2003). Varningstecken är en viktig aspekt som 4 av de 13 granskade 

likabehandlingsplanerna framhäver. Det är dessa tecken som ligger till grund för att mobbning 

kan upptäckas och därmed åtgärdas. Samtliga av de undersökta skolorna illustrerar, i sina 

planer, att personalen i första hand samtalar med de inblandade. I sex av de undersökta 

planerna beskrivs det även att skolorna för dokumentation av samtalen vilka sedan arkiveras. 
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Om en kränkande situation har uppstått så framgår det, i drygt hälften av de granskade 

planerna, att föräldrar och vårdnadshavare ska kontaktas i ett tidigt skede. I sex av de 

granskade likabehandlingsplanerna redogörs det för hur utvärderingen av en kränkande 

situation genomförs. Då vårdnadshavare har kontaktats så genomförs samtal och 

dokumentation med samtliga involverade och om kränkningen fortlöper så utförs ytterligare 

samtal och utvärderingar.  

 

7.2 Reflektion  

En likabehandlingsplan syftar till att beskriva arbetsgången då kränkande behandling uppstått. 

Då vi snart är nyexaminerade lärare och ska arbeta i, för oss, nya verksamheter så är det vår 

önskan att en likabehandlingsplan är tydlig och konkret. Enligt oss bör det på ett utförligt sätt 

beskrivas hur arbetsgången ser ut på just den enskilda skolan så att all personal vet hur de ska 

handla om en kränkande situation skulle uppstå. Det är även ytterst betydelsefullt att en 

beskrivning av ansvarsfördelningen skildras i planen.           

       

En likabehandlingsplan finns till just för att kränkande behandling dessvärre förekommer i 

dagens samhälle och då inte minst i skolorna. För att förhindra att kränkande behandling 

uppstår så krävs det, enligt oss, goda relationer mellan samtliga aktörer på skolorna. Birnik 

(1999) framhäver att samspelet mellan lärare och elever är en betydande faktor i skapandet av 

goda relationer. Birnik menar vidare att läraren inte ska styra eleverna utan istället se dem 

som unika individer som är fullt kapabla till att skapa förutsättningar på egen hand. Detta i sin 

tur genererar tillitsfulla, respektfulla och trygga relationer. Skolan är en arena där många olika 

individer möts och utbyter erfarenheter. Detta är av vikt för att människor ska lära sig ta 

hänsyn till varandra och utvecklas tillsammans för att på så vis kunna förhindra fördomar 

(Zackari & Modigh, 2000). 

 

Olikheter, individer emellan, kan ge upphov till fördomar vilket i sin tur kan resultera i 

meningsskiljaktighet. Med detta menar vi att då skolan är en arena, där människor med olika 

erfarenheter och kulturer möts, så kan fördomar uppstå om personer inte har tillräckligt med 

kunskap om varandras bakgrunder. Persson (2007) menar att skolan är en motsägelsefull 

verksamhet: 
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      Å ena sidan är vi människor lika varandra i en rad avseenden, vilket motiverar att vi är tillsammans.  

      Å andra sidan är vi olika varandra vilket också motiverar att vi lever tillsammans för att ta del av 

      de erfarenheter som variation och mångfald kan ge (Persson, 2007, s. 164).  

 

Som vi nämnt tidigare så grundar sig en människas fördomar i okunskap men det kan även 

grundas i arv. Om ett barns föräldrar har en fördomsfull uppfattning, om exempelvis en 

kultur, så kan dessa fördomar i sin tur föras vidare till barnet. Barn tar inte bara efter sina 

föräldrars uppfattningar, utan de kan även ta efter andra vuxnas synsätt (Danielsson & 

Liljeroth 1996). Eftersom att barn spenderar mycket tid i skolan så faller ansvaret på läraren 

att föregå med gott exempel samt att förmedla vikten av att ha ett bra förhållningssätt.  

       

      Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande  

      värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet,  

      alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och  

      utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla (Skolverket, 1994, s. 3).  

 

Redan då barnen går på förskolan bör personalen förankra detta förhållningssätt till barnen 

genom samtal och samarbetslekar. Att ha ett bra förhållningssätt, tror vi, kan bidra till en 

öppenhet och förståelse eleverna emellan. Besitter eleverna dessa egenskaper så tror vi att 

detta i sin tur kan motverka kränkande behandling på skolor i dagens samhälle. Ett 

drömscenario är ju att likabehandlingsplanerna inte skulle behöva existera. Med detta menar 

vi att kränkande behandling inte skulle förekomma och att alla barn då skulle känna 

gemenskap, trygghet och glädje i skolan.  

 

      Det går att stoppa mobbning, men det kommer ta tid och kräva mycket jobb. Det går ju inte  

      bara genom att blinka. Man får börja lite smått, direkt då barnen är små. 

      Marilullda 12 år (Pipping, 2007, s. 66). 
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