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Abstract 
Harassment and other insulting treatment at school. 

- What is being done and what is the school's obligation and responsibility?  
 

Trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. 
- Vad görs och vad är skolans skyldighet och ansvar? 

 
 
 
The aim of the study was to gain an insight in how a school is working to counteract 
harassment and other insulting treatment according to chapter 14a in the education act 
(1985:110). Through interviews with school management and school staff and an analysis of 
the schools act plan against negative action, the questions and purpose of the study were 
answered. Skolverket and Skolinspektionen have been central sources and underlie the 
information which was collected for the study.  
The outcome shows that the school works committed and actively to counteract harassment 
and other insulting treatment. Through discussion the students understand the consequences 
of their own actions and they are given space to affect. However some of the practical work 
does not meet to the requirements of the legislation. The activity has difficulties in using the 
plan against negative actions in their daily work and the plan does not require any procedures 
of documentation. 
 
Keywords: Skollagen, School, yearly plan, harassment, other insulting treatment 
 
Nyckelord: Skollagen, skola, årligplan, trakasserier, annan kränkande behandling 
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Sammanfattning 
 

Syftet med undersökningen var att få insyn i hur en enskild skolverksamhet arbetar för att 
motverka trakasserier och annan kränkande behandling enligt kapitel 14a i Skollagen 
(1985:1100). Genom intervjuer med skolledning och skolpersonal samt en analys av 
verksamhetens handlingsplan mot negativa handlingar har studiens syfte och frågeställningar 
besvarats. Skolverket och Skolinspektionen har varit centrala källor och utgör grunden till den 
förkunskap som samlats in för undersökningen. Resultatet visar att skolverksamheten arbetar 
engagerat och aktivt för att motverka trakasserier och annan kränkande behandling. 
Verksamheten avsätter tid för diskussion av värdegrundsfrågor och eleverna ges utrymme att 
påverka. Men en del av det praktiska arbetet når inte upp till lagstiftningens krav. 
Verksamheten har bl.a. svårigheter att använda handlingsplanen i det dagliga arbetet samt att 
det i handlingsplanen inte förekommer några dokumentationsrutiner.  
 
Nyckelord: Skollagen, skola, årligplan, trakasserier, annan kränkande behandling 
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1. Inledning 
 

  
ag heter Moa och går i trean. Min bästis Pietro blir mobbad. Han är liten och kort 
och har långt hår. Han är jätteliten. Vi har delat vår trea så den klass vi går i heter 
norra och den andra heter södra. I den klassen har dem stora och tuffa killar som 

mobbar honom. Jag är en tjej som är lång och stark (jag är längst, starkast av tjejerna i 
klassen) så jag skyddar honom hela tiden. Han säger så här - jag vet inte hur jag skulle klara 
mej utan dej. Jag vet inte hur det kommer bli när han blir större. Vi kommer ju inte gå i 
samma skola i sjuan. Och inga fröknar gör något.”( En flicka i tredje klass berättar på 
Friends.se) 
 
I Sverige råder skolplikt, med det menas en lagstadgad skyldighet att delta i skolundervisning 
t.o.m. årskurs nio. Skolplikten medför även en närvaroplikt, dvs. skyldighet att fysiskt delta i 
den utbildning som anordnas (Skolverket, 2008). För elever som kontinuerligt utsätts för olika 
former av trakasserier och kränkningar innebär det även ofrivillig närvaro för utsatthet. En 
trygg och rättvis skolgång på allas villkor är en rättighet som har sin grund i FN:s 
barnkonvention. Det innebär i detta avseende att ingen elev1 ska behöva utstå trakasserier eller 
annan kränkande behandling i samband med skolverksamheten. Skolans främsta uppgift är 
således att bedriva undervisning och utveckling, men den har även en skyldighet att slå vakt 
om den enskilde elevens välmående (Barnkonventionen). 
 
I april 2006 trädde barn- och elevskyddslagen i kraft. Barn- och elevskyddslagen stiftades i 
syfte att skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och annan kränkande 
behandling i samband med all skolverksamhet som omfattas av Skollagen (1985:110). I 
januari 2009 upphävdes lagen och bestämmelser som avser kränkande behandling återfinns i 
kapitel 14a i Skollagen och bestämmelser som avser trakasserier och diskriminering återfinns 
i den nya diskrimineringslagen (2008:567) (Skolverket, 2009a). Innehållet i 
lagbestämmelserna förordar om förbud, krav och skyldigheter gällande diskriminering, 
trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. I syfte att försäkra barn och elever en 
god skolgång fri från negativa handlingar2 ställs det krav på verksamhetens huvudman att 
upprätta en handlingsplan mot dessa företeelser. Handlingsplanen kan ses som en produkt av 
vad som förordas i lagarna då skolverksamhetens uppgift är att i planerna redovisa för hur 
man ska gå tillväga för att uppnå lagarnas ändamål. Konkret handlingsberedskap (åtgärdande 
arbete) samt en redogörelse av verksamhetens främjande och förebyggande arbete ska framgå 
tydligt. Planen ska verka som ett redskap i skolverksamheten och det är minst lika viktigt att 
såväl eleverna som personalen är en del av den praktiska tillämpningen (Skolverket, 2009c). 
 
Den offentliga rätten innehåller regler som definierar det politiska och administrativa systemet 
och relationerna mellan den politiska gemenskapen, staten och de enskilda rättssubjekten. 
Lagstiftningen är här tvingande, dvs. att den ovillkorligen måste följas av de enskilda 
rättssubjekten. Det innebär i detta avseende att skolväsendet är tvingade att följa det som 
framhålls i skollagstiftningen (Hydén, 2004).  
 
I Skollagen framhålls att mobbning och annan kränkande behandling absolut inte får 
förekomma. I teorin bör den svenska skolan vara fri från negativa handlingar men 
verkligheten ser annorlunda ut. Skolan är inte en rättvis och trygg plats för alla vilket 
                                                           
1 Barn i årskurserna 1-6.  
2 Termen ”negativa handlingar ” används i denna rapport som ett samlingsbegrepp för trakasserier och annan 
kränkande behandling.  

”J 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Skola
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barnkonventionen och lagstiftningen förespråkar. Undersökningar visar att många svenska 
barn fortfarande går rädda till skolan. 
 
Som blivande socialarbetare, med skolan som ett arbetsfält, är detta i hög grad en angelägen 
fråga då elevens välbefinnande är en avgörande faktor för den fortsatta utvecklingen. Elever i 
utsatta situationer måste fångas upp tidigt och elevens behov ska stå i fokus, och det 
förutsätter god samverkan. Att orättvisa, rädsla och otrygghet fortsätter att vara en del av 
många elevers vardag trots skärpta bestämmelser i lagstiftningen visar att detta är ett 
komplext problem som kräver mycket kunskap, planering och engagemang och framförallt ett 
välfungerande samarbete mellan olika samhällsorgan3.  
 
 
1.1. Syfte 

 
Syftet med föreliggande studie är att få insyn i hur en enskild skola arbetar för att motverka 
trakasserier och annan kränkande behandling i förhållande till skolans ansvar enligt kapitel 
14a i Skollagen. 
 
 
1.2. Frågeställning 
  

1. Hur upprättas, tillämpas och fungerar handlingsplanerna i praktiken; hur arbetar 
skolan konkret med att motverka trakasserier och annan kränkande behandling? 
 

2. Hur är verksamhetens handlingsplan mot negativa handlingar utformad? 
 

 
 

1.3. Avgränsning  
 
Denna studie fokuserar på hur den svenska skolan tillämpar kapitel 14a i Skollagen 
(1985:1100). Det innebär i sin tur att studien enbart fokuserar på förekomsten av de 
företeelser som elever i samband med skolverksamheten kan göra sig skyldiga till, d.v.s. 
trakasserier samt kränkande behandling. Undersökningen tar sin utgångspunkt i en skola på 
låg - och mellanstadienivå. Vidare avgränsas studien av att det praktiska och konkreta arbetet 
i detta sammanhang innebär hur skolan organiserar och strukturer sitt arbete.    
 
  

                                                           
3 http://www.skolinspektionen.se/sv/Pressrum/Pressmeddelanden/BEO-och-BO-Dialog-om-krankningar-i-
skolan-betonade-elevernas-delaktighet/ 
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2. Bakgrund 
 

 
2.1. Utsatthetens konsekvenser 

 
Våra tidiga erfarenheter och rollmönster för vi med oss vart vi än går i livet. Det förflutna går 
inte att göra om men man kan välja hur man ska förhålla sig sina erfarenheter. Människors 
agerande i from av ord, handlingar, gester, tonläge och minspel påverkar oss känslomässigt, 
antingen det är medvetet eller inte, oberoende av om vi vill låta oss påverkas eller inte (Hök, 
2004). 
 
Förutsättningen för att vi ska få våra behov av att bli sedda och accepterade, av att få närhet 
och kärlek, tillgodosedda är att vi känner tillhörighet med andra människor. Tillhörighet är 
enligt Höistad (2001) ett av de djupaste behov vi har eftersom det är förutsättningen för att få 
kärlek, närhet och trygghet. Det som kan hända när ett barn blir avvisat och inte upplever 
någon tillhörighet i en grupp, är att barnet börjar anpassa sig till omvärlden efter hur andra vill 
att man ska vara för att bli accepterad. Barnet riskerar därmed att förlora en del av sin 
identitet. Det kan yttra sig i att barnet har svårt att säga nej till andras krav av rädsla för att bli 
avvisat från gruppen.  
 
Höistad (2001 ) hävdar att tillit är grundstenen i alla relationer. Utan tillit kan vi inte uppleva 
verklig närhet med andra människor. Tilliten är själva fundamentet i vår psykiska existens. 
Att känna och visa tillit är dock att göra sig sårbar. Vi kan enkelt bli sårade i vår tillit och det 
krävs inte mycket för att vi ska glömma tilliten eller i värsta fall inte kunna känna någon tillit 
alls. Detta kan resultera i att misstro dominerar i den ”inre världen”. Misstrogna barn är 
svikna barn. Dessa barn värjer sig mot besvikelser genom att inte vänta sig något. De begär 
inget av omvärlden för att slippa besvikelsen att inte få det man behöver (Höistad, 2001). 
 
I en amerikansk studie genomförd av Zachary Birchmeier, framhålls sambandet mellan stödet 
från lärare och klasskamrater och konsekvenserna av att bli mobbad och utsatt för annan 
kränkande behandling. Man kommer fram till att mobbning kan leda till negativa 
konsekvenser för barn som faller offer för mobbning eller själva mobbar . Man skriver även 
att social support från kamrater och lärare kan användas för att mildra de negativa effekterna 
av mobbning och göra barnen mindre utsatta för mobbning och annan kränkande behandling. 
Studien understryker även värdet av insatser för att främja socialt stöd från kamrater och 
lärare i arbetet mot ett bättre skolklimat (Birchmeier, 2009).  
 
Genom nya lagar och bestämmelser har man stärkt den enskilde elevens skydd mot negativa 
handlingar. Skolornas skyldighet och ansvar är tydligare och regleras i flera styrdokument. I 
nästkommande avsnitt behandlas skolans skyldighet och ansvar.  
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2.2. Skolans skyldighet och ansvar 
 
Nedan följer en redogörelse av skolans rättsliga ramverk gällande skyldighet och ansvar i 
arbetet mot negativa handlingar.  
 
Fig.1. Skolan rättsliga ramverk mot negativa handlingar de senaste fyra åren.  

Barnkonventionen 
 

2006 - 2008 
 
Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever träder i 

kraft 1 april 2006. I samband med detta träder även förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i 
arbetet med planer i kraft samma år. 

 
 

BEO – barn- och elevombudet inrättas i samband med lagens stiftande. 
 
    Lagen (2006:67) upphävs genom lag 
    (2008:567.) 
 

Bestämmelser gällande kränkande behandling återfinns i ett nytt kapitel (14a) i Skollagen (1985:1100) 
och bestämmelser gällande diskriminering och trakasserier återfinns i den nya diskrimineringslagen (2008:567) 

i de delar som avser utbildning.  
 

2009 
 
 

Skollag (1985:1100)                           Diskrimineringslag (2008:567)    
 
1 kap. 2§ 
Allmänna bestämmelser gällande skolans 
värdegrund och skyldighet att motverka all form av 
kränkande behandling.  
 
14a kap. Åtgärder mot kränkande behandling.  
 
Huvudmannen ska bedriva ett målinriktat arbete 
vilket innebär att vidta förebyggande och 
förhindrande åtgärder för att motverka trakasserier 
och annan kränkande behandling. 
 
Huvudman och personal är skyldig att utreda och 
åtgärda om de får kännedom om att ett barn eller 
en elev anser sig ha blivit kränkt i samband med 
verksamheten.  
 
Huvudmannen ska se till att det årligen upprättas en 
plan med översikt över de åtgärder som behövs för 
att förebygga och förhindra kränkande behandling 
av barn och elever.  
 
 
 

Årligplan 
 
 
 
 

Bestämmelser gällande olika former av 
diskriminering och trakasserier som kan äga rum 
inom ramen för utbildningsverksamheten.  
 
Utbildningsanordnaren för verksamheten ska 
bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja 
lika rättigheter och möjligheter.  
 
Anordnaren ska arbeta för att förebygga och 
förhindra diskriminering och trakasserier.  
 
Anordnaren är även skyldig att utreda och åtgärda 
om man får kännedom om att någon i samband med 
verksamheten ska ha blivit diskriminerad eller 
trakasserad.  
 
Anordnaren ska varje år upprätta en plan med en 
översikt över de åtgärder som behövs för att främja, 
förebygga och förhindra diskriminering och 
trakasserier lika rättigheter och möjligheter.  Planen 
ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som 
utbildningsanordnaren avser att påbörja eller 
genomföra under det kommande året 

 
Likabehandlingsplan 
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FN:s barnkonvention om barns rättigheter ligger som grund för skolans rättsliga ramverk. 
Skolans riktlinjer gällande negativa handlingar regleras i Skollagen, Diskrimineringslagen 
samt förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot 
diskriminering och kränkande behandling. Bestämmelserna i Diskrimineringslagen och 
Skollagen utgör tillsammans ett rättsligt skydd för barn och elever som vistas i verksamheten. 
De förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer krav på att verksamheterna 
bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter 
att förebygga trakasserier och kränkande behandling. Om trakasserier eller kränkande 
behandling äger rum i eller i samband med verksamheten är huvudmannen skyldig att utreda 
och åtgärda den påstådda företeelsen. Hela den svenska skollagstiftningen vilar på FN:s 
barnkonvention. Barnkonventionen bygger i sin tur på perspektivet att barnets bästa alltid ska 
komma i främsta rummet (Skolverket, 2009a).  
 
I artikel 29 i FN:s konvention om barns rättigheter framhålls utbildningens syfte enligt 
följande; ”… förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av 
förståelse, fred, tolerans, jämställdhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, 
nationella och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar4.” 
 
2.2.1.  Skollagen  

 
 Skolans värdegrund; 2§ 3:e stycket 

 
”Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar. Var och en som verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt ska den som verkar inom skolan  

1. främja jämställdhet mellan könen samt 
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 

beteenden”. 
 
Skolans värdegrund har sina rötter i FN:s Barnkonvention som lyder; ”Skollagen slår fast att 
verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och att var och en som verkar inom skolan ska främja aktningen för varje 
människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. 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 ska gestalta och förmedla” (Skolverket, 2006, s.8).   
 

Kapitel 14a  
 
Kapitel 14a infördes i Skollagen 1 januari 2009 och grundar sig på artikel 2, 3, 6, 12, 19 och 
28 i barnkonventionen, om barns lika värde och rättigheter, om barnets bästa, om den miljö 
barnet vistas i, om barnets rätt att uttrycka sig, om barns rätt att skyddas från fysiskt och 
psykiskt våld samt om barns okränkbarhet i skolan 5. Undersökningar har påvisat att 
variationen i grundskolor beträffande förekomsten av kränkande behandling var för stora, den 
dåvarande regeringen ansåg därför att en del skolor inte kan erbjuda en lugn och säker miljö 
och därmed jämlika villkor för utveckling och lärande. Bestämmelserna i kapitlet förespråkar 
                                                           
4 http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/25/38/115153_Demokrati_vardegrund_styrdokument.pdf 
5 http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Jag-vill/-veta-mer-om-barnkonventionen/ 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/25/38/115153_Demokrati_vardegrund_styrdokument.pdf
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nolltolerans mot all form av kränkande behandling. Med detta menas att inga negativa 
handlingar får accepteras i samband med skolverksamheten (Riksdagen, 2005).  
 

Årligplan mot kränkningar 
 
I Skollagen 14 a kap. 8 § finns bestämmelser om krav på upprättelse av en årlig plan mot 
kränkande behandling. Varje verksamhet som omfattas av Skollagen är enligt lag tvingade att 
upprätta en årlig plan. Planen syftar till att förebygga och förhindra all form av kränkande 
behandling. I planen ska planerade åtgärder redovisas. Enligt förordningen (2006:1083) om 
barns och elevers deltagande i arbetet med planer ska planen upprättas, följas upp och ses 
över under medverkan av eleverna vid den skola för vilken planen gäller. Det ska även finnas 
en översikt över de insatser som behövs för att förebygga och förhindra trakasserier och annan 
kränkande behandling samt en redogörelse för vilka insatser som ska genomföras eller 
påbörjas under året. Planerna ska ta sikte på och innehålla rutiner för ingripanden i akuta 
situationer och uppföljande insatser. De ska även innehålla rutiner för hur händelser och 
åtgärder ska dokumenteras (Skolverket, 2009c).   
Planen ska alltså:  

• Upprättas, följas upp och ses under medverkan av barnen 
 

• Innehålla en redovisning av planerade åtgärder 
o Översikt över de insatser som behövs för att förebygga och förhindra 
o Innehålla rutiner för ingripanden i akuta situationer och uppföljande insatser 
o Innehålla rutiner för dokumentation  

  
 
 
2.2.2.  Läroplan (Lpo94) 
 
I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för 
arbetet. I läroplanerna står det även hur ansvarsfördelningen ska se ut för verksamheten, vad 
rektorn respektive personalen har för ansvarområden. Läroplanen fungerar som ett praktiskt 
verktyg för hur lagen ska tillämpas i praktiken. Hela den utformade läroplanen bygger på den 
lagstiftning som all skolreglerad verksamhet vilar på och framhåller konkreta metoder för hur 
detta ska tillämpas i praktiken. All personal som arbetar i skolverksamheten ska bl.a.:  

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

• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor, 
• aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och 
• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett 

demokratiskt förhållningssätt (Skolverket, 2006, s.8). 
Den enskilde läraren ska: 

•  klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess 
konsekvenser för det personliga handlandet, 

• öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem, 
• uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att 

förebygga och motverka alla former av kränkande behandling, 
• tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen 

och samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer 
och regler som en grund för arbetet och för samarbete (Skolverket 2006, s. 9).  
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2.2.3. Syftet med, och skillnaden mellan främjande, förebyggande och åtgärdande arbete  
 
Främjande arbete 
 
Det främjande arbetet går ut på att identifiera och stärka de positiva sidor av verksamheten 
som ger förutsättningar för likabehandling. Det utgår från skolans uppdrag att verka för 
demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som även återfinns i Skollagen. Det 
främjande arbetet syftar till att förstärka respekten för allas lika värde. Arbetet riktas mot alla 
och bedrivs utan förekommen anledning, samt är en naturlig del i det vardagliga arbetet. 
Exempel på främjande arbete kan vara att ge pojkar och flickor lika stort inflytande och 
utrymme i verksamheten, att belysa rasismens idéhistoria eller att redan i förskolan använda 
böcker som belyser olika typer av familjebildningar eller minoriteter (Skolverket, 2009a).   
 
 Förebyggande arbete 
 
Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja risker och omfattar endast områden som i en 
kartläggning av verksamheten identifierats som riskområden. Man menar att det förebyggande 
arbetet endast ska utföras i områden där risken för att trakasserier och kränkande behandling 
kan tänkas förekomma. Som exempel på förebyggande arbete kan man göra 
värderingsövningar eller ha rastvakter på de platser elever upplever som otrygga (Skolverket, 
2009a).   
 
Åtgärdande arbete  
 
Kräver goda rutiner av personalen för att upptäcka, utreda och åtgärda trakasserier eller 
kränkande behandling. Det åtgärdande arbetet ska påbörjas genast när det kommit signaler om 
att ett barn eller en elev känner sig trakasserad eller kränkt. Detta innebär att verksamheten 
måste vidta åtgärder som dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna 
upprepas. Som exempel på åtgärdande arbete kan man utifrån den aktuella situationen föra 
samtal på individ- såväl gruppnivå. De åtgärder som vidtas på såväl kort som lång sikt måste 
leda till att trakasserierna eller kränkningarna upphör (Skolverket, 2009a). 
 
2.2.4. Övergripande sammanfattning av skolsystemet 
 
All grundskoleverksamhet ingår i ett system där: 
 

1. Riksdag och regering fastställer nationella mål och riktlinjer i till exempel skollag och 
läroplaner 

 
2. kommuner och andra huvudmän fördelar resurser och organiserar verksamheterna 

utifrån lokala förutsättningar så att nationella mål och krav kan uppfyllas 
 

3. verksamheterna/skolorna väljer utifrån detta ett arbetssätt som passar dem. 
 
Skolverket och skolinspektionen har enligt lag tillsynsansvaret. De följer upp, utvärderar och 
granskar all skolverksamhet, skolverket tar också fram kursplaner, betygskriterier och 
allmänna råd. Huvudansvaret för verksamheterna ligger på kommunerna och andra huvudmän 
(Marklund, 2007). 
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2.3.  Centrala termer och begrepp  
 

Vad är mobbning, annan kränkande behandling, diskriminering och trakasserier samt vad är 
skillnaden mellan dessa företeelser? 
 
Denna studie handlar som tidigare nämnts om hur skolan arbetar för att motverka negativa 
handlingar såsom trakasserier och annan kränkande behandling i enlighet med vad som 
framhålls i kap. 14a i Skollagen. När man utarbetade barn- och elevskyddslagen bestämde 
man att utesluta begreppet mobbning då man ansåg att den rymdes i termen ”annan kränkande 
behandling”. Både ute i samhället och i skolväsendet har begreppet mobbning varit frekvent 
använt när man talar om elevers utsatthet och därmed fungerat som en synonym till ”all form 
av kränkande behandling” (Skolinspektionen, 2010). För att klargöra begreppets innebörd 
görs en mer djupgående redogörelse. Begreppet behandlas dock inte vidare i rapporten som 
ett specifikt problem. I relation till begreppet mobbning förklaras även innebörden av 
diskriminering och trakasserier. I praktiken handlar det sällan om enbart en form av 
företeelse, handlingarna kan vara komplicerade och röra sig mellan de olika företeelserna. 
Man kan råka ut för kränkande behandling som i sin tur har ett samband med något utav de 
olika diskrimineringsgrunderna (http://www.skolverket.se/sb/d/3533/a/19267). 
Vad innebär då mobbning, annan kränkande behandling, diskriminering och trakasserier och 
vad är skillnaden mellan dessa företeelser? 
 

2.3.1. Mobbning  
 
Det finns en rad definitioner på begreppet mobbning, denna rapport tar sin utgångspunkt i 
skolverkets definition då verket utgör en central del i skolväsendet.  
Skolverket definierar mobbning enligt följande:  

”Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad 
negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar 
eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag” (Skolverket, 2009a, 
s.19 ).  

För att ytterligare belysa innebörden av mobbningsbegreppet vill jag nämna svenske forskaren 
Dan Olweus. Olweus har sedan 1970-talet forskat inom ämnesområdet och har genom sina 
undersökningar bl.a. framställt ett åtgärdsprogram för hur man ska hantera mobbning och 
kränkande behandling i skolan .  
Olweus pekar även på att om mobbning ska vara befintlig bör det vara en viss obalans i 
styrkeförhållandet mellan den utsatte och angripare. Med det menar han att den som blir utsatt 
inte har lätt att försvara sig och är ofta lite hjälplös gentemot den som angriper. Mobbning kan 
yttra sig på olika sätt och han skiljer mellan direkt och indirekt mobbning. 

• Direkt mobbning: relativt öppna angrepp mot offret, ex. sparkar och skällsord 
• Indirekt mobbning: social isolering och utfrysning (Olweus, 1998). 

 
Mer specifikt brukar man tala om tre typer av mobbning, tyst, verbal och fysisk mobbning 
som då omfattar den direkta och indirekta mobbningen.  Med tyst mobbning menas att man 
genom kroppsspråket kränker en annan person. Exempel på tystmobbning kan vara att vända 
ryggen till när en person närmar sig. Verbal mobbning är att verbalt utsätta en annan person 
för olika former av kränkningar genom att till exempel viska, sprida rykten, ”snacka skit”, 
retas, trakassera etc. Fysisk mobbning är att genom att använda sig utav våld utsätta en annan 
människa för kränkningar. Denna form av mobbing är lättast att upptäcka då den kan kännas 
igen genom att leta efter tecken som sönderrivna kläder, blåmärken etc. (Höistad, 2001).  
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2.3.2. Annan kränkande behandling 

Kränkande behandling är handlingar som kränker barns och elevers värdighet och kan utföras 
av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningarna kan vara synliga och 
handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras direkt i verksamheten såväl via 
exempelvis telefon och Internet. Mobbning är ett exempel på kränkande behandling 
(Skolverket, 2009a). 
 

2.3.3. Diskriminering 
Diskriminering innebär att en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband 
med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. I 
skolan kan inte barn göra sig skyldiga till diskriminering i juridisk bemärkelse då det 
förutsätter någon form av makt hos den som diskriminerar (Skolverket, 2009a).  
 

2.3.4. Trakasserier  
”Trakasserier är kränkande behandling som har samband med någon av de nämnda 
diskrimineringsgrunderna” (Skolverket, 2009a, s.8.).  
 
 

2.3.5. Sammanfattning  
Det händer att dessa begrepp i vissa sammanhang används som synonymer till varandra trots 
att de har åtskilda innebörder. Mobbning är en form av kränkande behandling, kränkande 
behandling innebär i sin tur handlingar som kränker elevers värdighet. Diskriminering innebär 
att en elev missgynnas p.g.a. någon utav diskrimineringsgrunderna. Trakasserier är kränkande 
behandling men måste ha en koppling till diskrimineringsgrunderna. Denna studie fokuserar 
enbart på förekomsten av trakasserier och annan kränkande behandling. Men i samband med 
de andra begreppen har det varit av vikt att även definiera begreppet diskriminering. 
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3. Tidigare forskning 

 
 
3.1.  Inledning  
I detta avsnitt kommer den forskning som är av relevans för studiens syfte att presenteras. 
Bestämmelser i kapitel 14a i Skollagen har funnits i fyra år och den forskning som berör den 
praktiska tillämpningen av detta kapitel är begränsad och främst utförd av 
tillsynsverksamheterna Skolverket och Skolinspektionen. Studier som valts ut att utgöra detta 
avsnitt handlar enbart om den svenska skolans tillämpning av lagen när det gäller trakasserier 
och annan kränkande behandling. I tabellen nedan kan antalet träffar per sökord och databas 
hänföras:  
  

Sökord/databas CSA Diva Google 
scholar 

Libris Skolverket Skolinspektionen 

Likabehandlingsplan 
 

 25 T  6 T 37 T 56 T 

Årlig plan 
Årligplan OCH 
skola 
 

 2 T 
 

(12 100 T) 
4680 T 

0 T 394 T 87 T 

Barn- och 
elevskyddslagen 
 

 1 T 70 T 3 T 600 T 86 T 

Annan kränkande  
Behandling 
 

 14T 467 T 11 T 356 T 91 T 

Trakasserier  
 

 65 T 2790 T 817 T 91 T 90 T 

Mobbning  
 

 202 T 3940 T 1226 T 161 T 82 T 

Bullying*AND 
School And Child* 

1404 T      

 
         T= antalet träffar vid sökning  
 
De undersökningar som påträffades i Diva anträffades även vid sökning på Google scholar. 
Majoriteten av de undersökningar som påträffades var c-uppsatser, ett fåtal undersökningar 
var av högre nivå men var inte av relevans för ämnet. De studier som var aktuella för studien 
var skolverkets och skolinspektionens olika undersökningar. Dessa studier hittades även vid 
sökningar i de övriga databaserna såsom Libris och Google scholar, alltså inte enbart på den 
egna informationssidan.  
 
3.2. På god väg – men inte tillräckligt! 
 
I samband med att barn- och elevskyddslagen trätt i kraft år 2006 hade Skolverket i uppdrag 
av regeringen att granska hur lagen tillämpas i praktiken av all skolverksamhet som omfattas 
av Skollagen. Undersökningen genomfördes i 1700 skolor runt om i landet. Rapporten 
publicerades 2009 och datainsamlingen som ligger till grund för undersökningen genomfördes 
under år 2008. Undersökningen utgår ifrån paragraferna om likabehandlingsplan, om 
skyldighet att förebygga och förhindra olika former av kränkande behandling samt om 
skyldighet att utreda och åtgärda vid kännedom om att någon utsätts för någon av de negativa 
handlingar som nämnts ovan(Skolverket, 2009b).  
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På frågan om verksamheterna har en likabehandlingsplan/årlig plan svarar 96 procent av 
grundskolorna att de har detta. Drygt hälften av dessa svarar att en eller flera av deras elever 
deltagit i arbetet med planen. Man kommer fram till att verksamheterna har svårigheter att 
finna olika typer av tillvägagångssätt för att göra eleverna delaktiga, man pekar dock på att 
det inte behöver handla om brist på engagemang från skolans sida utan mer om kunskapsbrist 
inom området (Skolverket, 2009b).  
 
På Frågan om verksamheterna har kartläggningsmetoder för att ta reda på verksamhetens 
aktuella situation svarade framför allt grund- och gymnasiekolor att de genomfört en 
kartläggning för att få kunskap om den aktuella situationen avseende förekomsten av olika 
former av kränkande behandling. Den vanligaste metoden var elevenkät följt av olika former 
av observationsmetoder såsom rastvakter etc. Kartläggning baserad på information från 
vårdnadshavare var något som framförallt grundskolor använde sig av. Skolverket kommer 
fram till att skolorna måste bli bättre på att göra kartläggningar av situationen på skolan 
(Skolverket, 2009b). 
 
Nio av tio grundskolor har ett elevvårdsteam med kurator och nästan lika många svarar att de 
har en anti-mobbningsgrupp, medan två av tre grundskolor har kamratstödjare. Sammantaget 
visar underökningens resultatet på att förskolor, skolor och vuxenutbildningar använder sig av 
strategier som består av flera olika delar för att främja likabehandling och förebygga olika 
former av kränkningar. Resultaten tyder på att förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och 
vuxenutbildningar aktivt och kontinuerligt arbetar med värdegrundsfrågor, med fokus på alla 
människors lika värde snarare än på en eller flera diskrimineringsgrunder. Exempel på 
främjandeinsatser som nämns är personalens självvärderingar och reflektioner gentemot olika 
elevgrupper, arbete med trivselregler, kamratstödjarsystem, antimobbningsgrupper, 
empatiträning m.m. (Skolverket, 2009b). 
 
I samtliga verksamhetsformer förutom förskolan varierar svaren på frågan om vem som har 
utredningsansvaret om en elev känner sig kränkt. Ansvarsfördelningen varierade alltifrån 
chef/rektor, elevvårdsteam, anti-mobbningsgrupp, kamratstödjare och/eller lärare och 
mentorer till alla i personalen. Utredningsansvaret anges ofta vara chef, rektor eller 
skolledning om barn, elev eller studerande känner sig kränkt av någon i personalen. Det är 
framförallt grund- och gymnasieskolor som har utsett någon eller några som ansvarar för att 
utreda händelser eller ärenden avseende olika former av kränkningar. Åtta av tio grundskolor 
svarar att de har utarbetat förslag på akuta åtgärder som de, vid behov, kan använda sig av för 
att stoppa kränkningar (Skolverket, 2009b).  
 
3.3. 98 procent brister i sitt arbete mot negativa handlingar 
 
I skolinspektionens undersökning från 2010 finner man att 49 av totalt 50 undersökta skolor 
brister i sitt arbete mot trakasserier och annan kränkande behandling. Sammanfattningsvis 
kommer Skolinspektionen fram till att vuxna inte agerar tillräckligt förtroendeingivande, att 
nolltoleransen inte fått genomslag, att det finns för få vuxna vid elevernas lektionsfria tid samt 
att värdegrundsarbetet inte är en del i skolans vardagliga arbete. Vid majoriteten av de 
undersökta skolorna fanns exempelvis rastvaktsschema, men schemat följdes inte alltid av 
personalen. Även rutiner för det åtgärdande arbete fanns men följdes bristfälligt av 
personalen. Majoriteten av de skolor som undersöktes saknade även en årlig plan och 
utvärderings- och analysrutiner genomfördes sällan. Verksamheterna kan därmed inte dra 
lärdom av det arbete de bedrivit. I rapporten framkommer mer detaljerat bl.a. att kränkande 
behandling och trakasserier ibland bagatelliseras, att det alltså ses som ett naturligt inslag i 
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skolans vardag.  Vid flera skolor lämnas lärare och annan ansvarig personal utanför de 
konflikter som uppstår. Orsakerna till detta varierar men rör sig om att eleverna inte litar på 
att personalen kan göra något bestående åt situationen. Ibland är de rädda för att bli utsatta för 
repressalier6 av andra elever om de vänder sig till personal. I vissa fall tycker eleverna att 
konflikthantering tar för lång tid om de blandar in personal (Skolinspektionen, 2010). 
Rapporten framhåller dock även att de flesta eleverna som går vid de undersökta skolorna är 
trygga och nöjda vilket visar på att skolorna har kommit långt i sitt arbete mot trakasserier och 
kränkande behandling men att det är av vikt att lyfta de befintliga bristerna för ett fortsatt 
lyckat arbete och en skola fri från trakasserier och annan kränkande behandling.7  
 
 
 
3.4. Bristande kunskap hos elever  
 
I en rapport från skolverket samlar man barns, elevers och studenters uppfattningar om 
diskriminering och trakasserier. Man kommer bl.a. fram till att majoriteten av de intervjuade 
eleverna i årskurs fem inte har hört talas om barn och elevskyddslagen. De känner heller inte 
till om det finns någon likabehandlingsplan på deras skola. Några elever blandar ihop 
likabehandlingsplanen med trivsel- och ordningsregler. Studien visar att det råder stor 
okunskap om lagen och planen bland de elever som intervjuats i årskurs fem. Det är däremot 
betydligt fler elever som känner till lagen i årskurs åtta men kunskapen är ändock begränsad 
gällande lagen samt likabehandlingsplanen. Skolverket bedömer utifrån resultaten i studien att 
ytterligare stöd- och implementeringsinsatser behövs för att lagens intentioner ska uppfyllas.  
Implementeringen av lagen menar man kan ske på allvar först när personal, skola och barn 
blir medvetna om de normer som ligger till grund för kränkningar kopplade till bland annat 
materiella resurser och utseende. Man menar att personalen måste ges förutsättningar i form 
av utrymme för reflektion och diskussion om värdegrundsfrågor (Skolverket, 2009c).  
  

                                                           
6 Straff 
7 http://www.skolinspektionen.se/sv/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/Skolornas-arbete-
vid-diskriminering-och-annan-krankande-behandling/Resultat/ 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/Skolornas-arbete-vid-diskriminering-och-annan-krankande-behandling/Resultat/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/Skolornas-arbete-vid-diskriminering-och-annan-krankande-behandling/Resultat/
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4. Teoretiska utgångspunkter 

 

 
Som teoretisk referensram har en teori som förklarar utvecklingsprocessen valts ut. Teorin 
tar sin utgångspunkt systemteorin och den psykoanalytiska teorin. Teorin har utvecklats av 
Liv Hök, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut och organisationskonsult bl.a. inom skolan (Hök, 
2004). 
  
4.1. Höks utvecklingsteori  
 
Höks arbete syftar till att identifiera, klargöra och utveckla de processer som ständigt uppstår 
inom och mellan individer, grupper och organisationer. Målet med detta är att se, identifiera 
samt undanröja de hinder som ligger i vägen för utveckling. Hon pratar även om ledarskapets 
betydelse för utvecklingen av individen, gruppen och organisationen. Och den vägen går 
enligt Hök via förståelse. Förståelse och kunskap om sociala skeenden i samspelet mellan 
människor, inom och mellan grupper och inom organisationer, ”Förståelse av samspelet 
mellan ledare och ledda samt av gruppens betydelse för utvecklingen av ledarskap.” (Hök, 
2004, s.53).  
 

4.1.1. Systemteori och psykoanalytiska teorin 
 
Höks arbete bygger på två grundantaganden. Den ena är hämtat från systemteorin som innebär 
att individer, grupper och organisationer kan ses som öppna system där det öppna systemet 
ständigt befinner sig i ett aktivt utbyte med omgivningen. Det andra grundantagandet har sitt 
ursprung i den psykoanalytiska teorin där antagandet om omedvetna processer är centralt. Här 
menar man att våra handlingar och upplevelser ibland är ologiska och styrda av känslor, 
behov och föreställningar som vi i varierad grad inte är medvetna om (Hök, 2004). 
 

4.1.2. Gruppen som ett system  
I en klass med elever och lärare pågår betydligt fler relationer än endast antalet individer i 
gruppen. Läraren har ansvar för varenda relation han/hon har till eleverna(direkt relation). 
Förutom detta har han/hon även ansvar för varje relation som existerar mellan eleverna 
(indirekta relationer). I en klass med t.ex. tjugosex individer (tjugofem elever och en lärare) 
kan man beräkna att läraren har ansvar för trehundra indirekta relationer, kamraternas 
inbördes relationer, att förhålla sig till. Till detta tillkommer även varierande små 
gruppkonstellationer i klassen. Vad som utspelar sig direkt mellan en elev och en annan har 
betydelse för hela klassen, för systemet i vilket eleverna ingår. Allt som händer inom ett 
system påverkar själva systemet i någon mening. Som ett jämförande system kan man ta 
familjen. Föräldrarnas relation till varandra påverkar omedvetet det familjesystem man växer 
upp i, moderns relation till fadern och vice versa påverkar på olika sätt de övriga 
familjemedlemmarna (Hök, 2004).  
 

4.1.3. Två arbetsinstrument som grund för utveckling  
Hök talar om två arbetsinstrument som en god grund för utveckling, dialog och debatt. I 
dialogen handlar det om lyssnande, reflektion och ömsesidighet. I förändrings- och 
utvecklingsarbete är dialogens kvalité avgörande för resultatet. Den goda dialogen 
kännetecknas av balans mellan givande och tagande, mellan talande och lyssnande. 
Debatten utmärks av strävan att dominera, att föra ut sitt budskap och vinna andra för den 
egna uppfattningen. Om debattens mål är seger är dialogens mål kunskap och förståelse. För 
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förståelse krävs tid för lyssnande, inlevelse och reflektion. Syftet med skolan är undervisning, 
lärande och utveckling menar Hök. Hök skriver också att arbeta pedagogiskt oftast innebär att 
organisera sig i olika grupper som i sin tur är en del av en större organisation. Gruppen kan 
t.ex. vara en skolklass som då är en del av en skolenhet som i sin tur ingår i ett samhälle som 
ständigt förändras. Samhället förändras och det gör även skolans regelverk.  Hon menar att 
utveckling alltid innebär förändring och att pedagogen (ledaren) ständigt själv är påverkad av 
ett föränderligt samhälle och ett föränderligt regelverk (Hök, 2004).  
 

4.1.4. Förändring som en process 
Hök framställer förändring som en process, en process som kräver tid och betonar därmed att 
förändring inte är en enstaka händelse (Hök, 2004). Pedagogen sätts i ett läge där tålamod och 
professionalitet är två viktiga egenskaper för att kunna ta sig an förändringen. I boken 
framhåller Hök några vanligt förekommande fallgropar som en ledare löper risk att ”trilla ner 
i” under en förändringsprocess. Dessa olika fallgropar kan komma att stå som hinder för 
utvecklingen: 
 

• Debatt eller dialog  
 Debatt som samtalsform står i kontrast till dialog. I debatten vill man framföra 
 sitt budskap och strävar efter att vinna andra för den egna uppfattningen. Här är 
 krisen att inta felaktig samtalsform för situationen.    

• Tidspress  
 Att uppleva tidspress inverkar negativt på samarbete och kommunikation. Varje 
 situation kräver sin dialog  

• Förändrings- och utvecklingshinder 
 Här kan hinder föreligga hos både den enskilde och i situationen. Det gäller att 
 hitta vari hindrena ligger för att överträffa dessa. Hinder hos den enskilde kan 
 röra sig om brist på kunskap, förmåga, låg motivation, negativa erfarenheter 
 m.m. Hinder i situationen kan handla om nya direktiv, förändrade 
 förutsättningar, omvärldsfaktorer m.m.  

• Det som sitter i väggarna  
 Det som sitter i väggarna alltså djupt inrotat brukar vara ett grundmurat 
 förändringsmotstånd. Det är frestande att ge upp då man inte ser något resultat 
 men man bör ge tid då förändring är en process och alltså inte en enstaka 
 händelse.  

• Det jag väljer att inte säga 
 Allt samspel människor emellan, särskilt sådant som syftar till förändring, 
 vinner på att man är tydlig. Detta gäller i högsta grad den som arbetar i en 
 grupp eller organisation där målet är lärande, undervisning och utveckling 
 (Hök,2004). 
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5. Metod 
 

 
5.1.  Inledning 

I detta kapitel kommer studiens metodologiska förfarande att redogöras och diskuteras. Syftet 
är att ge läsaren en orientering i författarens tankegång från planering till verkställande. För 
att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har intervjuer med skolpersonal och 
studier av verksamhetens handlingsplan genomförts. Den första frågan ”Hur upprättas, 
tillämpas och fungerar handlingsplanerna i praktiken och hur arbetar skolan konkret med att 
motverka trakasserier och annan kränkande behandling” har besvarats genom genomförande 
av två halvstrukturerade intervjuer, och den andra frågan ” Hur är verksamhetens 
handlingsplan mot negativa handlingar utformad” fokuserar på en analys av verksamhetens 
handlingsplan.  
 
5.2. Den kvalitativa intervjun  
Steinar Kvale skriver att den kvalitativa forskningsintervjun är ämnesorienterad, med det 
menar han att två personer talar om ett ämne som är av intresse för dem båda.  
Syftet med en kvalitativ forskningsintervju menar han är att erhålla beskrivningar av den 
intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening. Intervjun söker tolka mening hos 
centrala termer i den intervjuades livsvärld. Intervjuaren registrerar och tolkar meningen i det 
som sägs och hur det sägs. Huvuduppgiften är att förstå innebörden i det som sägs av den 
intervjuade. Till genomförandet valdes en halvstrukturerad intervjumetod. Med denna 
intervjumetod finns det utrymme för förändringar; man har ett ”manus” med bestämda teman/ 
frågeområden som styr intervjun men man har möjligheten att exempelvis ta frågorna i en 
annan ordning eller följa upp med nya frågor. Strukturen innebär en kombination av öppna 
och strukturerade frågor (Kvale, 1997). 
 
5.3. Hermeneutisk tolkningsgrund  
Den hermeneutiska tolkningens syfte är att vinna giltig och gemensam förståelse av textens 
mening. Forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den muntliga 
diskursen förvandlas till texter som ska tolkas. Hermeneutiken är dubbelt relevant för 
intervjuforskning, först genom att kasta ljus över den dialog som skapar de intervjutexter som 
ska tolkas sedan genom att klarlägga den process där intervjutexterna tolkas (Kvale, 1997).   
Intervjun är till skillnad från den litterära texten knuten till en specifik mellanmänsklig 
situation, den utvecklas mer eller mindre spontant, den intervjuade riktar sig till intervjuaren 
inte bara med ord utan också genom gester och implicita referenser till deras gemensamma 
situation (Kvale, 1997). Hermeneutik handlar om hur information ska samlas in, analyseras 
och tolkas, och sedan hur tolkningen ska gå till för att ge kunskap, inte godtyckliga slutsatser 
och fördomar (Starrin & Svensson, 2008).  
 
5.4. Urval och avgränsning  
 
Eftersom studiens avsikt är att granska den praktiska tillämpningen av kapitel 14a i Skollagen 
var det angeläget att genomföra undersökningen i någon form av skolverksamhet. Urvalet har 
en tydlig koppling till undersökningens syfte då den riktar sig till all skolverksamhet som 
bedriver undervisning. Då urvalsområdet var enormt avgränsade jag mig till att utföra 
intervjuerna inom det obligatoriska skolväsendet (grundskolan). Av bekvämlighetsskäl skedde 
ytterligare en avgränsning till de skolor i närområden där jag är bosatt. I syfte att granska 
verksamheten mer djupgående bestämdes att genomföra två intervjuer. Eftersom det praktiska 
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arbetet består av flera nivåer var det angeläget med en respondent ur ledning samt en 
respondet ur personalgruppen.  
Eftersom rektorn inte hade möjlighet att ställa upp genomfördes en intervju med 
verksamhetens biträdande rektor. Skolans rektor och biträdande rektor jobbar inom samma 
ansvarsområde och i ”team”, det hade därmed ingen större betydelse i förhållande till studiens 
syfte och frågeställning. Undersökningen ägde rum i en fristående skola som anordnar 
undervisning från årskurs ett till fem. Då även fristående skolor omfattas av kapitel 14a i 
Skollagen går valet i linje med studiens syfte.   
 
En intressant infallsvinkel hade varit att granska ytterligare en skola för att sedan göra en 
jämförelse men det hade blivit för omfattande då undersökningen eftersträvar att göra en 
djupgående granskning.  
 
Till en början var det planerat att intervjua ytterligare en lärarpedagog för att få fler perspektiv 
på det praktiska arbetet men det var tyvärr inte möjligt då resten av personalgruppen var 
upptagna. Men jag bedömer att två intervjupersoner var tillräckligt för att uppfylla 
föreliggande syfte, att alltså få insyn i skolans arbete mot trakasserier och annan kränkande 
behandling. 
 
5.5. Genomförande 
 
5.5.1. Analys av handlingsplan  
Eftersom arbetet kring handlingsplanen också är en del av det praktiska arbetet var det 
självklart att en granskning av verksamhetens handlingsplan skulle utföras. Handlingsplanen 
analyserades utifrån lagens riktlinjer om hur och vad planen ska utarbetas och innehålla.  
 
 
5.5.2. Om skolan 
Skolverksamheten är en fristående skola och belägen i en kommun utanför Stockholm. Skolan 
startades i början av 90-talet på initiativ av en grupp föräldrar boende i närområdet och 
bedrivs som en ekonomisk förening. Ledande för skolan är att ge barnen möjligheter till 
individuell utveckling i kombination med närhet och känsla för omgivningen. Skolan har en 
hög lärartäthet och personalen arbetar med utgångspunkt från sina ämnesområden. 
Flexibilitet, tillgänglighet, teamarbete och sätta eleven i centrum ger personalen en värdefull 
helhetssyn på verksamheten. Skolan har färre än hundra elever och är relativt liten. Det är lågt 
i tak och en hemkänsla upplevs när man kommer in. I korridorerna finns anslutande lärarrum 
och de är på så vis alltid tillgängliga och en del av elevernas vardag.  
 
5.5.3. Bakgrund respondenter 
Biträdande rektor har arbetat på skolan sedan år 2001. Hon har en lärarutbildning i grunden 
som kompletterats med en rektorsutbildning. Rektorsutbildningen genomfördes vid 
Stockholms universitet.  Biträdande rektor samt rektorn för skolan har arbetet ihop i en annan 
skola och kom till friskolan tillsammans. Lärarpedagogen har arbetat som lärare i ca tio år. De 
senaste två åren har hon jobbat på friskolan. Innan hon kom till friskolan arbetade hon på en 
offentlig skola med ca tusen elever.  
 
5.5. 4. Intervjuer  
Genom att ringa och sända e-post kontaktades flera skolor samtidigt. Då det var svårt att få 
tag i någon ansvarig som kunde svara i telefon så bestämde jag mig för att även skicka e-post. 
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Skolorna jag hade kontaktat var fullt upptagna med föräldrasamtal och andra arbetsuppgifter 
som skulle göras klart innan sommaren vilket medförde att de inte kunde ställa upp för 
intervju. Sammanlagt har fem skolor kontaktats samtidigt. De flesta skolorna som kontaktades 
svarade att det var om tid. Även i den skola där intervjuerna genomfördes hade ont om tid 
men de ställde upp och såg till att jag kunde komma för intervju. 
 
Innan intervjuerna genomfördes verkställdes en intervjuguide med teman och tillhörande 
frågor. I syfte att inhämta kunskap som fordrades för att kunna planera intervjuguiden 
utfördes en litteraturgranskning av propositionen 2005/06:38, Trygghet, respekt och ansvar: 
om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, och 
kapitel 14a i Skollagen. Förutom detta inhämtades kunskap om det aktuella forskningsläget.  
 
Intervjuguiden innehåller en blandning av inledande och direkta frågor. Inledande frågor är av 
den karaktär att de är mer öppna, det kan vara en fråga som börjar med ”kan du berätta lite 
om…”. Då de inledande frågorna ger intervjupersonen frihet att återge vad han/hon upplever 
som nödvändigt för att besvara frågan leder ofta svaren till rika beskrivningar. Svaren följdes 
upp med nya tolkande och sonderande frågor. Dels för att klargöra och försäkra mig om att 
jag förstått det uttalade så som det är tänkt av intervjupersonen men också för att få vidare 
beskrivningar om ett visst fenomen. Exempel på tolkande frågor är ”Du menar alltså” och 
sonderande frågor kan vara ”kan du säga något mer om det” (Kvale, 1997). Intervjuerna 
varade i drygt 60 minuter vardera och ägde rum på skolans lokaler. Respondenterna fick 
frågorna i förväg i syfte att förbereda sig. Jag skickade frågorna via e-post dagen innan den 
första intervjun. Den andra intervjun genomfördes vid ett senare tillfälle då det inte var 
möjligt att utföra intervjuerna på samma dag. Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon.   
 
5.5.5. Databearbetning och intervjuanalys 
Efter att intervjuerna hade genomförts transkriberades den första samma dag och den andra 
transkriberades p.g.a. hinder, dagen efter genomförandet. Syftet med att transkribera så tidigt 
så möjligt var att intervjusituationen var aktuell i minnet. Transkriberingen gick till på så vis 
att allt som sades fördes ner men upprepningar och ofullständiga formuleringar valdes bort för 
att ge intervjutexten ett mer förståeligt sammanhang.  
När det var tid för att analysera intervjumaterialet valdes en kombination av 
meningskoncentrering samt meningskategorisering. Med meningskoncentrering menas att de 
meningar som intervjupersonen uttryckt under intervjun formuleras mer koncist. Med 
meningskategorisering menas att hela intervjumaterialet kodas i kategorier. Långa uttalanden 
reduceras till enkla kategorier (Kvale, 1997). Kategorierna utvecklades delvis i förväg genom 
att använda de teman som stod till grund för själva intervjun men även nya kategorier 
utvecklades genom en tolkning av intervjupersonernas egna fasta uttryck. 
 
5.5.6. Metoddiskussion  
Beroende på hur undersökningens syfte är utformat och vilken kunskap som eftersträvas är 
det av vikt att bestämma en lämplig metod för genomförande. Jag bestämde mig för att 
tillämpa en halvstrukturerad intervjumetod då man med detta förfarande ges möjligheten att 
påverka intervjusituationens gång när man befinner sig i samtalet. Man kan som intervjuare 
tillägga frågor som inte står i intervjumaterialet i syfte att lyfta vissa aspekter som dyker upp i 
intervjusituationen. En nackdel med detta kan vara att man inte hinner reflektera över den 
fråga som man ställer och man löper risk för att omedvetet utgå ifrån den egna förförståelsen 
eller ogrundade antaganden. Beroende på hur man lyfter aspekterna i samtalet så kan det 
genomsyra den fortsatta intervjun.  
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Ett annat förfarande för att inhämta kunskap hade kunnat vara att hålla i en gruppintervju s.k. 
”fokusgrupp”. Med det menas att intervjupersonerna ges möjligheten att diskutera de olika 
frågeställningarna. Samspelet mellan intervjupersonerna leder ofta till spontana och 
känsloladdade uttalanden om det ämne som diskuteras. Denna form av intervjumetod minskar 
dock intervjuarens kontroll över situationen och utfallet kan bli en relativt kaotisk 
datainsamling och svårigheter att systematiskt analysera alla åsikter som korsar varandra 
(Kvale, 1997). 
Som en komplettering till intervjuerna hade observationer varit en metod för att kunna möta 
intervjupersonernas beskrivningar av situationen. I en observation tolkar forskaren själv det 
som yttrar sig i situationen. I intervjun bestämmer intervjupersonen själv vad som ska sägas 
och hur det ska sägas, han/hon är därmed skapare av den information som man som 
intervjuare eftersträvar, risken är dock att man får höra det intervjupersonen vill att man ska 
höra. Hur ett visst fenomen framställs i intervjusituationen behöver givetvis inte stämma 
överens med verkligheten.  Intervjuer i kombination med en observationsstudie hade i det här 
fallet varit ett möjligt förfarande för att inhämta kunskap. Jag kan i en observationsstudie 
bilda mig en egen uppfattning om hur praktiken ser ut. Å andra sidan var syftet inte att studera 
själva skolsituationen utan att få beskrivningar av hur man organiserar och strukturerar arbetet 
i förhållande till lagstiftningen.  
 
Den som bäst kan beskriva sin livsvärld är personen själv. I den kvalitativa intervjuns 
utformning ges utrymme för personliga beskrivningar och tolkningar av livsvärlden. Det är 
intervjuarens uppgift att utifrån olika aspekter och perspektiv tolka intervjumaterialet. Man 
försöker förstå världen utifrån den intervjuades synvinkel i relation till det egna intresset för 
problemet. Kvantitativ metod innebär mätningar vid datainsamlingen och statistiska 
bearbetnings- och analysmetoder. Enkäter och dylikt kan vara ett exempel på ett kvantitativt 
förfarande för att inhämta kunskap. Då studiens syfte och frågeställning generellt handlar om 
att tolka och förstå skolans upplevelse av den problematik som förklaras i lagstiftningen, är 
inte kvantitativ metod lämplig. Verbala metoder blev därför aktuella för studien. I 
interaktionen mellan den intervjuade och intervjuare framhålls en mängd information som i 
tolknings- och förståelsesammanhang är avgörande för resultatet (Patel & Davidson, 2003).  
 
5.5.7. Etiska ställningsantaganden 
Informerat samtycke innebär att man informerar undersökningspersonerna om studiens 
generella syfte, upplägg och vilka risker som kan vara förenade med deltagande med i 
forskningsprojektet. Informerat samtycke innebär även att undersökningspersonerna deltar 
frivilligt och att de har rätt dra sig ur när som helst (Kvale, 1997). 
Genom att skicka e-post med intervjufrågor och undersökningens syfte samt berätta om det 
vid intervjutillfället informerades intervjupersonerna om studiens syfte och frågeställning. Att 
de hade möjligheten att avbryta intervjun berättades först vid intervjutillfället. Därefter 
tillfrågades de intervjuade om samtalet kunde spelas in. I anslutning till detta informerades det 
att den inspelade informationen skulle raderas efter att rapporten avslutats. De var tillfreds 
med att övrig personal hade vetskap om att de intervjuades. De informerades även om att 
skolan skulle hållas anonym i rapporten. 
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6. Resultat 
 

 
6.1. Inledning  
 
Generellt sett var respondenterna positiva till bestämmelserna i kapitel 14a i Skollagen. De 
anser att lagen8 har goda avsikter att skapa en trygg skolmiljö för alla som vistas i den.  
Det ökade administrativa arbetet vilket handlingsplanen även innebär, anser man enbart 
tydliggör situationen mer än att det är en arbetsbörda.  
Som en röd tråd genom hela verksamheten9 finns en princip som har sin grund i lagarbete och 
flexibilitet. Den lägger grunden för hur hela verksamheten ska styras och fungera; 
 

Den här skolan, det är allas skola, det är våran skola tillsammans, här är det inga 
barn som mina barn, dina barn utan det här är VÅRA barn, vi har ansvar för olika 
områden och det finns en struktur men det som är och händer idag ska lösas.  
Biträdande rektor 

 
6.2. Handlingsplanens funktion i det dagliga arbetet  
 
Ett av lagens syften med att ha en handlingsplan är att den ska på olika sätt effektivisera 
arbetet mot trakasserier och annan kränkande behandling och garantera eleven en god 
arbetsmiljö och möjlighet till god utveckling på rättvisa grunder. Skolans vision om hur 
handlingsplanen ska användas härleds nedan: 
 

Att alla ska känna sig bekväma med den, att alla ska känna igen den, att alla ska 
veta vad det är för någonting att man ska kunna relatera den till någonting som 
händer, att man ska förstå den, alltså både personalen och självklart elever och 
föräldrar.  Bitrände rektor 

 
Biträdande rektor understryker vikten av att handlingsplanen ska vara ett levande verktyg i det 
dagliga arbetet för det ska ge resultat. Hon menar att det är meningslöst att ägna dyrbar tid på 
att upprätta planen om den inte ska tillämpas. 
 

Det ska vara ett levande dokument och man ska kunna gå och slå upp efter 
behov. Det är superviktigt att man aktualiserar det och ta fram det så att man 
vet, man kan inte ha ett enda dokument om man bara ska ha för havandets 
skull då är det ingen mening med det.    

 
Lärarpedagogen är däremot något osäker på hur hon själv använder handlingsplanen i det 
dagliga arbetet. Hon uttrycker att den inte står för något av hennes ageranden.  
 

Jag kan inte känna att jag ens använder just våran handlingsplan. Att den står till 
grund för något av mina ageranden, det kan jag inte säga. Lärarpedagog 

 
Lärarpedagogen anser att de frågor som planen förespråkar är väldigt viktiga men att det 
kanske inte spelar någon roll om de står på ett papper eller inte. Läraren tvivlar på om 
handlingsplanen har en påverkan i verksamhetens arbete eller inte.  

                                                           
8 Kap 14a i Skollagen 
9 Syftar till de två intervjuer som genomförts för undersökningen.  
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Själva frågorna tycker jag är väldigt viktiga och det är sånt vi jobbar med dagligen. 
Sedan ärligt talat kan jag inte känna att det kanske gör så stor skillnad att det står 
på ett papper eller om det inte gör det. Lärarpedagog 
 

Trots att lärarpedagogen upplever handlingsplanen som en avlägsen del i sitt dagliga arbete 
arbetar hon i linje med vad som framhålls i planen.   
 
6.3. Elever, vårdnadshavare och skola, samarbetet som ska föra skolan till en 
trygg och säker arbetsmiljö för alla.   
 
En plan mot kränkande behandling ska enligt 14 a kap. 8 § Skollagen (1985:1100) upprättas, 
följas upp och ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet för 
vilken planen gäller. Skolan ska på något sätt även involvera vårdnadshavare i planarbetet. I 
arbetet med handlingsplaner är det också väldigt viktigt att personalen som jobbar närmast 
barnen är delaktiga i planarbetet för att planen sedan ska förankras i verksamheten 
(Skolverket, 2009a). 
 
Genom att ha elevråd och skolråd är eleverna en aktiv del i att arbeta fram verksamhetens 
handlingsplan mot negativa handlingar. I elevrådet har eleverna klassvis möjligheten att föra 
diskussioner om hur man ska behandla varandra och hur andra ordningsregler ska uppehållas i 
skolan. Två representanter från varje klass träffas i skolrådet för att därefter framföra det som 
man i klassen kommit överens om.  
 

Vi har diskuterat i klassrådet som har tagits vidare till elevrådet så på det här sättet 
är dem också med. Lärarpedagog 

 
Elevråd kallar vi det där man diskuterar olika frågor i klass. I skolrådet träffas en 
pojke och en flicka från varje klass och vi träffas ungefär två gånger per termin, jag 
är ansvarig för skolrådet. Och då brukar vi ta upp olika frågeställningar som kan 
vara aktuella, frågor rörande förhållningssätt som hur är vi är mot varandra. 
Biträdande rektor 

 
Genom anordnade studiedagar diskuterar personalen bl.a. aktuell situation, förhållningsätt och 
andra frågor som rör handlingsplanens innehåll. Personalen är på detta sätt med och tar fram 
material som sedan ligger till grund för handlingsplanen, enligt rektorn. Lärarpedagogen anser 
att hon är en del av ta fram dokumentet. Hon känner att hon är en viktig del i verksamheten 
vilket också var hennes avsikt när hon sökte sig till skolan.   
 

Jag sökte mig medvetet till en mindre enhet för att kunna vara närmare alla beslut 
och vara en del mera i det… Här är man verkligen en pusselbit i skolan. 
Här har det varit så att man har varit en del av att ta fram dokumentet. 
Lärarpedagog  
 
Det är att ta upp, jobba med det i, nu t.ex. har vi tagit upp och jobbat med det här 
under hösten. Vi hade en studiedag med ”skoljuridik” då har vi diskuterat och 
pratat om den, sen har det mynnat i att vi justerar våra handlingsplaner en gång om 
året. Då måste alla läsa igenom och titta igenom och se om man jobbar efter den. 
Sen jobbar vi också med åtgärdsprogram. Biträdande rektor 

 
Genom att svara på en föräldraenkät, närvara vid anordnade föräldramöten samt ta del av 
skolans olika uppföljningsrapporter utgör även vårdnadshavare en del i arbetet mot 

http://www04.sub.su.se:2097/ppa/template.htm?view=dogoto&ref=xsfs_1985q1100_14_a_kap_8_px_lopnr4
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trakasserier och annan kränkande behandling. Rektorn anser att det har fungerat bra och att 
engagemanget finns hos föräldrarna dock måste skolan hitta nya sätt att förankra planarbetet 
hos personal, elever, och föräldrar för att samarbetet ska fungera bättre. 

 
Vi har en föräldraenkät som handlar om hur barnen trivs, om det förekommer 
mobbning, hur maten är på skolan, den går ut en gång om året och tas upp till 
styrelsen och den återförs tillbaka till föräldrarna. Vi har en kvalitetsredovisning 
som vi lämnar in en gång om året där det också kommer med hur vi har jobbat vad 
vi har gjort… Vi har t.ex. föräldramöten och ibland kommer det många och ibland 
kommer det väldigt få men man förstår att man inte kan ha för många 
föräldramöten heller för då kommer inga. Det gäller att hitta vägar att gå för att 
tydliggöra hur vi verkligen jobbar både för eleven och föräldrarna och personal 
hela tiden, självklart. Biträdande rektor  
 

 
6.4. Hur vet man vad som har fungerat bra och mindre bra under året? 
 
I samband med de anordnade studiedagarna diskuteras det föregångna året och nya 
förhållningsätt inom personalgruppen. Man utgår ifrån boken ”skoljuridik” vilket man anser 
är områdestäckande. Med det menas att boken täcker det kunskaps- och informationsbehov 
som finns inom personalgruppen. Sedan skickas föräldraenkäter och elevenkäter ut. Förutom 
detta diskuteras även frågorna i s.k. elevråd som sedan går upp till skolrådet. Här kommer 
man fram till olika förhållningsätt som sedan utgör en del i handlingsplanens utformning.   
 
6.5. Det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet – en naturlig del i det 
dagliga arbetet  
 
6.5.1. Det främjande arbetet  
Som ett sätt för skolledningen att försäkra sig om att värderingsfrågor behandlas har 
verksamheten något som de kallar för livskunskap. Livskunskap är ett ämne där elever och 
lärare tillsammans kan diskutera förhållningssätt och värderingsfrågor. Det är schemalagt och 
samtliga elever vid skolan har ämnet. Livskunskap syftar till att kunna prata om känslor, att 
kunna sätta ord på känslorna för att sedan omsätta det praktiken.  
 

Vi har ju livskunskap, där försöker vi jobba med sånt. Lärarpedagog 
 
Sen har alla elever, på sitt schema, livskunskap och det har varit väldigt viktigt att 
det ges utrymme för att diskutera… att kunna prata om känslor, att kunna sätta ord 
och sedan använda sina ord istället för slag om det skulle hända någonting. 
Biträdande rektor 

 
Då det enligt lärarpedagogen förekommer en del kränkningar mellan elever i verksamheten 
blir det att man diskuterar värderingar ganska ofta, även då eleverna inte har livskunskap.  
 

När det har hänt något så lyfter jag det mycket direkt. Sen tror jag att det blir 
mycket samtal och att ens egna värderingar speglar nog väldigt mycket att jag inte 
tänker på det…Det kommer upp saker och det är konflikter hela tiden. 
Lärarpedagog 

 
Som en del av det främjande arbetet har verksamhetan ordnat att alla klasser har s.k. 
klassmöten med skolans kurator en gång i veckan. Kuratorn arbetar efter ART- modellen.  
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Här försöker kuratorn lyfta sådant som är bra och ge beröm för det som fungerar istället för att 
fokusera på sådant som fungerar mindre bra hos eleven, arbetsmetoden går helt enkelt ut på 
att betona elevens bra sidor och egenskaper. Under dessa möten har eleverna chans att 
diskutera vad de vill, framförallt sådant som de känner att de behöver tala om.  
 

Vi haft klassmöten varje eller varannan vecka, det har varit lite ojämnt. Då har vi 
suttit med skolkuratorn och hon är utbildad i ett sånt här speciellt program, en 
dansk modell, där alla får vara med och berätta, man går laget runt men vill man 
inte prata behöver man inte det men alla får en chans att säga någonting. Och om 
det har varit någonting ska man ta upp det och vi försöker reda ut det direkt. Och vi 
har jobbat med värderingsövningar. Lärarpedagog 
 
Vi har ju tillgång till en kurator en gång i veckan, som jobbar delvis med aktuella 
händelser men också förebyggande händelser. Och då jobbar hon med ART 
modellen. Det fokuserar hela tiden på det som är bra och ta vara på det som är bra. 
Biträdande rektor 

 
Tillänglighet är någonting som är väldigt viktigt för verksamheten. Att alltid finnas där för 
eleverna. Biträdande rektor anser att skolan har haft en god förutsättning med små lokaler och 
hög lärartäthet. Skolledningen har som målsättning att alltid vara närvarande och en del av 
barnens vardag. Det menar hon skapar trygghet hos eleverna. Man har personalrum tätt längs 
korridorerna och är på det här sättet en del av barnens vardag.   
 

Det är sällan att jag sätter mig i fikarummet och har rast, det är sällan. Det är inte så 
att vi säger till barnen att nu har vi rast, utan de känner att de kan komma, och det 
tycker jag är viktigt. Lärarpedagog 
 
Vi har haft en bra förutsättning med små lokaler, man står och ”blöter på varandra” 
sen har vi har en hög lärartäthet, vi har elevassistenter, vi har kurator som kommer 
in en gång per veckan, och vi har ledningen som rör oss i hela verksamheten. 
Ledningen har lektioner för att lära känna eleverna så jag har alla eleverna under ett 
läsår. Och det är klart att de skapar en kontakt med mig om jag har en lektion med 
dem någon gång under läsåret. Sen hoppar vi in som vikarier, så vi är inte bara 
några i periferin…det är klart att man skapar trygghet. Biträdande rektor 

 
6.5.2. Det förebyggande arbetet  
Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja risker för trakasserier eller kränkande 
behandling, och omfattar endast områden som i en kartläggning av verksamheten identifierats 
som riskfaktorer. Man menar att det förebyggande arbetet endast ska utföras i områden där 
risken för att trakasserier och kränkande behandling kan tänkas förekomma. Som exempel på 
förebyggande arbete kan man göra värderingsövningar eller ha rastvakter på de platser elever 
upplever som otrygga (Skolverket, 2009a).    
 
Med hjälp av olika metoder arbetar verksamheten för att förebygga trakasserier och annan 
kränkande behandling. Man har t.ex. ett rastvaktssystem och kamratstödjare.  
Vid varje rasttillfälle finns alltid två rastvakter tillgängliga. Personalgruppen turas om och 
samtliga i personalen agerar som rastvakter. Rastvakterna finns i förebyggande och 
åtgärdande syfte. Att agera och vara tillgänglig om någonting skulle inträffa samt arbeta för 
att inget ska behöva inträffa.  Tillsammans med rastvakterna agerar andra elever vid skolan 
som kamratstödjare. 
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Det är alltid någon ute, så i första hand ska de vända sig till dem, till rastvakterna. 
Lärarpedagog  

 
Alla lärare äter tillsammans med eleverna. Det bidrar till att lärarna även har en överblick 
över lunchsituation vilket enligt tidigare undersökningar påvisat brukar vara ett riskområde 
för trakasserier och kränkande behandling (Skolinspektionen, 2010).  
 

Sen så äter vi lunch och jag äter med barnen. Lärarpedagog 
 
Verksamheten arbetar med en metod som de själva kallar för Stopp-Tänk-Handla metoden. 
Den går ut på att barnen först ska hinna stanna till, därefter tänka efter och slutligen handla. 
Genom att sätta ut trafikljus i hela verksamheten blir eleverna ständigt påminda om hur de bör 
bete sig och vad som händer om de missköter sig. Syftet med metoden är att eleverna ska lära 
sig att reflektera över de konsekvenser som ens handlingar medför.  
 

Vi har provat med ”stopp – tänk – handla”. Vi har haft trafikljus lite här och var i 
verksamheten, stopp – rött, tänk till – gult, grönt - handla. Vi ger eleverna redskap 
att handla efter att det hänt någonting, och har man det aktuellt så får man det att 
funka. Men det måste vara genomsyrat för att det ska funka. Och det här med 
Stopp- Tänk- Handla, det hade dem på fritids och det funkade även på skoltid och 
under hela dagen. Lärarpedagog 

 
 
6.5.3. Det åtgärdande arbetet 
 

Men sen så säger vi också till föräldrarna att komma till oss för vi ser inte allt. 
Biträdande Rektor 

 
Det åtgärdande arbetet ska påbörjas genast när det kommit signaler om att ett barn eller en 
elev känner sig trakasserad eller kränkt. Detta innebär då att verksamheten måste vidta 
åtgärder som ska dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas 
(Skolverket, 2009a).  
 

Mobbing kan förekomma här också, det kan förekomma kränkande behandling, 
absolut kränkande behandling, men på en gång när vi får reda på det så gör vi 
någonting åt det, tveklöst. Men det har hänt att barn har känt sig mobbade trots att 
de är så små och vi är många i personalgruppen. Biträdande rektor 

 
Enligt lag är skolan skyldig att utreda när en elev känt sig trakasserad eller kränkt i samband 
med verksamheten. Lagen har gjort det tydligare att det är den subjektiva upplevelsen hos den 
utsatta som är avgörande för när men ska starta utredning. 
Lärarpedagogen säger att hon i de flesta fallen utreder om det föreligger något i det den 
utsatte förespråkat. Men hon framhåller dock att det händer att man inte tar tag i allt.  

  
Det är ingenting man bara lämnar liksom därhän. Sen är det ju inte alltid att man 
tar i allt, det kan jag inte säga, för det finns inte tid och ork… Jag har jobbat inom 
skola i snart tio år och det är otroligt mycket nytt, det ska vara skriftliga omdömen, 
det ska finnas kriterier, så det är hela tiden nya grejer som vi måste jobba med och 
ta del av, jag tror att det är för att vi inte hinner helt enkelt. Lärarpedagog  
 

Lärarpedagogen säger också att hon inte vet hur lagen i detalj lyder. Hon känner också att det 
påverkar hennes förståelse för hur den ska tolkas och tillämpas. I anknytning till frågan om 
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hon kände ett behov av att öka sina kunskaper om lagens innebörd, och hur den ska tolkas och 
tillämpas svarar hon att det skulle vara väldigt givande.  
 

Ja, absolut. Kanske speciellt när man är på den här typen av skola där det är mycket 
småtjafs mellan elever och många får stå ut med en del. Och det vore bra om man kunde 
få hjälp att tillämpa det 

  
Då man inte kan upptäcka allt som händer mellan eleverna anser biträdande rektor att det är 
ytterst viktigt att ha en fungerande kommunikation med vårdnadshavare. En kränkning kan 
ske på ett ögonblick bakom en buske då ingen ser även om det står två rastvakter på 
skolgården. Det är därmed viktigt att vårdnadshavare etablerar god kommunikation till sina 
barn så att skolan kan bli underrättad av vårdnadshavare om sådant som inte uppmärksammats 
i skolan.  
 
Viktigast av allt anser lärarpedagogen och biträdande rektorn att det är avgörande vad eleven 
och vårdnadshavare har för förtroende till verksamheten. Verksamheten arbetar hårt för att 
eleverna ska känna sig trygga och ha förtroende för skolan. 

 
Det är väldigt viktigt för mig att tydliggöra för föräldrarna att jag finns, att jag gör 
någonting, att jag inte bara sitter på en stol inne i ett rum i en annan byggnad. Synliggöra 
för att skapa någonting vad det än är, synliggöra kommunikation, med dem två faktorerna 
så tror jag att man kan komma jätte långt. Biträdande rektor 

 
Som åtgärdsprogram använder sig skolan av egen samtalsmodell inspirerad av 
Farstamodellen. Farstamodellen är en åtgärdsmetod som handlar om samtal i alla dess former 
och nivåer (Olweus, 1998). Hur verksamheten själva går tillväga redogörs mer detaljerat i 
handlingsplanen. Den informationen finns längre ner i resultatdelen.  
 

Vi har delvis använt oss av Farstamodellen men vi har inte kallat den 
Farstamodellen. Det blir att man lyssnar av och ser man att det pågått länge då ska 
en skolledare kopplas in och då kontaktas föräldrarna. Lärarpedagog 

 
Förutom samtal använder sig verksamheten av en metod som de kallar för Stolen. 
Verksamheten har jobbat med metoden sedan läsårets start i augusti 2009. Metoden går ut på 
att eleverna får sätta sig på en stol i ungefär tre minuter utanför personalrummet om de t.ex. 
brutit mot skolans ordningsregler genom att t.ex. bruka otillåtet språk.  
  

Om det händer något ute, fula ord eller nåt, då får man gå in och sätta sig några 
minuter, jag tror att de är inne tre min, som en liten timeout så, även på fritids, då 
har dem en stol här utanför personalrummet och det här vet eleverna väldigt väl 
om. Biträdande rektor 

 
6.6. Att tydliggöra och aktualisera situationen  
 
Bestämmelserna i 14a kapitlet i Skollagen har enligt biträdande rektor bidragit till en ökad 
kommunikation i verksamheten. Att diskutera är enligt biträdande rektor att aktualisera och se 
med nya ögon. Lagstiftningen förespråkar delaktighet för elever och personal. Alla ska göras 
delaktiga, detta medför att hela verksamheten diskuterar och försöker enas om hur skolan ska 
arbeta för att förhindra att negativa handlingar av alla dess slag ska förekomma. Genom detta 
arbetsförfarande görs alla som vistas vid skolan medvetna om den aktuella situationen för 
verksamheten. Skolan anordnar studiedagar där personalen har möjlighet att påverka och 
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fördjupa sina kunskaper om hur man kan effektivisera arbetet för nå lagens intentioner. 
Viktiga frågor såsom ”vad görs, vad har gjorts och vad behöver göras” är övergripande. Hela 
den planerade organiseringen av hur man ska angripa den problematik som lagen berör bidrar 
slutligen till att verksamheten framställer ett gemensamt förhållningssätt.  

 
Jag tänker så här, vi är skyldiga att upprätta det här dokumentet, vi har därmed 
synliggjort det ännu mer, att man får upp en diskussion om någonting som är 
aktuellt och som synliggörs är en del av ett aktivt arbete. Biträdande rektor  

 
När frågan om verksamhetens personal har gått någon form av ”informationskurs” om vad 
lagen innebär och hur den ska tolkas, svarar biträdande rektor att ingen hade gjort det inom 
ramen för skolverksamheten. Hon framför dock att skolan jobbar aktivt med den frågan själva 
genom att anordna studiedagar där man tillsammans diskuterar lagen, tillämpning och 
förhållningssätt. Diskussionerna förs och grundas på boken ”skoljuridik”. Publikationer från 
skolverkets allmänna råd har lästs av ledningen men utgör inte verksamhetens utgångspunkt 
för tolkning och tillämpning.    
 

All personal har jobbat med en bok som heter ”skoljuridik” och där har vi fördjupat oss 
och haft studiedagar omkring ämnena mobbning och annan kränkande behandling, det är 
den boken vi jobbar med och sedan flera år tillbaks har vi jobbat mycket med 
åtgärdsprogram. Biträdande rektor  

 
 
Biträdande rektor anser inte att lagen än har bidragit till en minskning av negativa företeelser i 
form av kränkningar, diskriminering och trakasserier. Hon menar att skolan alltid har haft en 
bra nivå. Till skillnad från biträdande rektor ansåg lärarpedagogen att språket hade blivit 
mycket bättre, även om språkbruket kan gå i vågor.  
Lagen och bestämmelserna om handlingsplanen har alltså bidragit till en ökad kommunikation 
och ökat samarbete i personalgruppen. Detta har skapat klarhet i hur dagssituationen ser ut på 
verksamheten. Saker och ting blir tydligare och därmed enklare att greppa och åtgärda. Det 
ger verksamheten en tydlig struktur och någonting handfast att relatera till.    
 
6.7. Hur är verksamhetens handlingsplan mot negativa handlingar utformad? 
        – En analys av verksamhetens likabehandlingsplan. 

 
Verksamheten har två handlingsplaner, en plan mot kränkningar som då förespråkas av 
Skollagen samt en likabehandlingsplan som enligt diskrimineringslagen måste upprättas. 
Likabehandlingsplanen är utformad så att den är övergripande gällande för hela 
verksamheten. Den innehåller övergripande skyldigheter och ansvar som verksamheten har att 
förhålla sig till gällande diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 
Verksamheten har därefter utformat andra handlingsplaner som kompletterar 
likabehandlingsplanen i olika områden. Verksamheten utarbetade en handlingsplan för att 
motverka mobbning innan barn- och elevskyddslagen trädde i kraft. Den fick namnet 
”mobbningsplan” men fick ändra namn till kränkande behandling efter att lagen trätt kraft. 
Handlingsplanen mot kränkningar är en komplettering till likabehandlingsplanen då den 
innehåller konkreta åtgärder för hur kränkningar i sitt slag ska motverkas. Ansvar och 
skyldigheter framhålls som tidigare nämnts i likabehandlingsplanen. Likabehandlingsplanen 
börjar med verksamhetens vision ”att möta alla med vördnad och respekt”: 
 

Alla inom verksamheten ska arbete aktivt för barns lika rättigheter, motverka 
diskriminering samt motverka annan kränkande behandling. Eleverna ska ha lika 
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rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning eller funktionshinder. Skolan ska också förebugga och förhindra 
trakasserier och annan kränkande behandling. 

 
Likabehandlingsplanen innehåller vidare regler om vad som gäller vid delaktighet och 
inflytande, rutiner för kartläggning, utvärdering och kommunikation. Man framhåller bl.a. att 
personalen jämte skolans ledning ska arbeta fram en likabehandlingsplan för verksamheten. 
Barn och föräldrar ska involveras i arbetet med att ta fram, följa upp, och utvärdera 
verksamhetens likabehandlingsplan. Kartläggningen sker i åtta nämnda områden, trakasserier 
och annan kränkande behandling, studieklimat, rekrytering, antagning, introduktion, 
schemaläggning, betyg och undervisning (Bilaga 1).  
Handlingsplanen mot kränkande behandling innehåller konkret handlingsberedskap för hur 
personalen ska agera vid kännedom om att kränkningar har ägt rum i samband med 
skolverksamheten men den innehåller inga som helst rutiner för dokumentation. Planen börjar 
med fem punkter om förhållningssätt: 

• ”All form av kränkande behandling är oacceptabelt  
• All form av kränkande behandling ska aktivt bekämpas 
• Elever och personal ska arbeta aktivt med att förbygga kränkande behandling och 

mobbning 
• All personal ska vara observant och ingripa vid minsta misstanke på elev är utsatt för 

trakasserier eller kränkande behandling  
• Föräldrar, skolsköterska och personal ska vara observanta och lyhörda inför 

kränkande behandling av elev- elev och elev- vuxen”  
 
Därefter redogörs det mer konkret för hur arbetsgången ska se ut: 

• ”Vid misstanke om kränkande behandling kontaktas ansvarig lärare eller 
fritidspersonal omedelbart. Därefter informeras elevansvarig personal, biträdande 
rektor/rektor samt annan berörd personal.  

• Detta personalteam inhämtar information om kränkningen/mobbningen. Samtal 
påbörjas sedan omedelbart, först med den som blivit utsatt och därefter med övriga, 
oftast först även samtal med alla inblandade samtidigt.  

• Mobbaren ges en chans att ge förslag på hur mobbningen/kränkningen kan upphöra. 
Uppföljning på samtalet sker efter två till sju dagar då ansvarig i mobbingteamet 
utreder hur det gått. Därefter sker uppföljning tills mobbningen upphört.  

• Mobbarna ges möjlighet att själva berätta för sina föräldrar men skolan kontaktar 
sedan berörda föräldrar.  

• Om inte kränkningarna upphör kallas föräldrarna och eleverna till skolan för samtal. 
Den kränkande behandling som efter detta inte upphör polisanmäls. Föräldrarna får 
information om polisanmälan innan den görs” (Bilaga 2). 
”det är inte många polisanmälningar vi har men det har hänt, absolut, och det är 
inte min roll, jag måste lämna över, jag hjälper ingen genom att inte göra det.” 
Biträdande rektor 

Planen innehåller vidare information om det förebyggande arbetet. Det som framhålls under 
detta avsnitt är skolrådet samt kamratstödjare. Det är det enda förebyggande arbetet som  

 
 
Förutom likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkningar har verksamheten utformat 
tre andra dokument som ska tydliggöra de två övergripande planernas målsättning. 
Förtydligande av regler och förhållningsregler är framtaget i syfte att garantera att all 
skolpersonal agerar på samma sett. Dokumentet innehåller exempelvis regler om vad som är 
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tillåtet för elever gällande bollar och idrott. Detta ska garantera att man som elev inte ska bli 
orättvist behandlad, alla barn ska bemötas lika oavsett lärare. Har man glömt idrottskläderna 
är påföljderna av det lika för alla.   
Visa hänsyn samt trivsel och arbetsglädje är framtaget i ett samarbete av elever och personal. 
I dessa dokument framgår hur man ska bete sig mot varandra och i den miljö man vistas i. Det 
finns två varianter av Visa hänsyn, ett dokument för elever i årskurs ett till tre samt ett 
dokument för elever i årskurs fyra till fem. Anledningen till att man gjort två dokument är att 
barnens beteende skiljer sig i de olika åldrarna. 
 
 
 
Fig.2 Översikt över verksamhetens olika handlingsplaner 
 
 

Likabehandlingsplan 
 Innehåller verksamhetens skyldigheter, ansvar och övergripande förhållningsätt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.8. Sammanfattning  
Den undersökta skolverksamheten arbetar aktivt och engagerat för att motverka negativa 
handlingar i form av trakasserier och annan kränkande behandling. Undersökningen visar att 
verksamheten kontinuerligt och medvetet arbetar med att involvera eleverna i planarbetet och 
därmed engagera dem i värdegrundsfrågor. Verksamheten anordnar dagar där de avsätter tid 
för diskussion om hur skolan ska förhålla sig till lagen och hur de ska arbeta vidare från 
aktuell situation. Skolverksamheten har en årlig plan mot negativa handlar som de i 
anslutning till de anordnade studiedagarna reviderar. Den innehåller rutiner för åtgärder i 
enskilda fall och allmänna förhållningsregler men inga omfattande redogörelser. 
Handlingsplanen saknar rutiner för dokumentation och det främjande arbetet vilket det enligt 
lag måste framgå. Resultatet har visat på att den undersökta skolverksamheten10 har 
svårigheter att förankra handlingsplanen i det dagliga arbetet. 
 
 

 

                                                           
10 Syftar till de intervjuer som genomförts  
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7. Analys  
 

I detta avsnitt kommer studiens resultat ställas mot den teori som framhålls ovan. Teorin har 
här till syfte att förklara viktiga aspekter ur resultatet.  
 
En förändring är enligt Hök (2004) en process som behöver tid för att förverkligas. 
I april 2006 trädde barn- och elevskyddslagen i kraft11. Genom de bestämmelser som reglerar 
hur skolan ska motverka negativa handlingar påverkas indirekt skolors arbetssätt att arbeta 
med frågan. Lagen framhåller bl.a. att skolan har till skyldighet att upprätta en årlig plan. 
Detta innebär i sin tur en förändring i hur verksamheten organiserar arbetet så att det går i 
enlighet med vad lagen understryker. Lärarpedagogen i den undersökta skolan framhåller viss 
misstro till handlingsplanens roll och påverkan i det dagliga arbetet.  
Här menar Hök (2004) att det är viktigt att pedagogen som leder eleverna har tålamod och är 
professionell om man ska kunna ta sig an förändringen. Tålamodet är viktigt då pedagogen 
löper en risk att trilla ner i fallgropar som kan stå som hinder under processen hävdar.  
 
Hök (2004) talar om att nivån av kunskap också kan vara ett förändrings- och 
utvecklingshinder. Hon menar att hinder kan finnas hos den enskilde och att det gäller att hitta 
vari hindrena ligger för att överträffa dessa. Bestämmelserna i kapitel 14a i Skollagen har som 
tidigare nämnts funnits i drygt fyra år. Kunskapen kring dessa bestämmelser kan variera 
beroende på vad man har för ansvarsområde och position i skolverksamheten. Enligt 
lärarpedagogen själv visar resultatet på att hon upplever ett kunskapsbehov om hur lagen ska 
tolkas och tillämpas. Detta kan i sin tur leda till osäkerhet i hur agerandet ska ske.  
Det kan ta tid för en verksamhet att bryta ett visst arbetsmönster och sätta sig in nya 
arbetsrutiner. Hök (2004) kallar det ”det som sitter i väggarna”.  Hon menar att det som sitter i 
väggarna brukar vara ett grundmurat förändringsmotstånd och att det då är frestande att ge 
upp när man inte ser något resultat.  
 
Enligt Hök(2004) har en lärare inte ansvar för enbart den relation hon/han har till den enskilde 
eleven. Läraren har också ansvar för kamraternas inbördes relationer. I en klass med tjugosex 
individer har en lärare närmare trehundra relationer att hålla reda på, det är ett massivt antal 
relationer för en person. När man läser det ovannämnda kan man ha en viss förståelse för att 
en del konflikter och händelser inte uppmärksammas. Lärarpedagogen uttrycker vid ett par 
tillfällen att det är svårt att fånga in allt som händer mellan barnen. Hon medger att en del 
konflikter som uppstår inte åtgärdas med detsamma och att det enligt henne beror på brist på 
tid, ork och hög arbetsbelastning. Även biträdande rektor påstår att det är omöjligt att se allt 
som händer och att ett fungerande samarbete med föräldrar är centralt för att täcka in det som 
undgår verksamheten. Hök (2004) säger bl.a. att upplevelsen av tidspress kan vara en fallgrop 
som i sin tur kan stå som hinder.  
 
Resultatet visar att stora delar av verksamhetens arbete grundar sig på att ge utrymme för 
talande och lyssnande. När verksamheten ska ingripa i det enskilda fallet då det t.ex. kan 
handla om mobbning, bygger åtgärdandemetoden på att lyssna och ge alla berörda parter 
chansen att berätta sina versioner av situationen. När eleverna har livskunskap eller 
klassmöten förs en dialog mellan elever och kurator samt lärare. Verksamheten menar att 
dialogen måste föras på alla nivåer om man ska nå någon form av utveckling. Man ger 
eleverna verktyg för att sätta ord på sina handlingar. Här säger Hök (2004) att i förändrings- 

                                                           
11  De bestämmelser som avses i denna undersökning återfinns sedan januari 2009 i kap 14a i Skollagen. 
Bestämmelserna har dock varit gällande sedan april 2006 då barn- och elevskyddslagen trädde i kraft.  
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och utvecklingsarbete är dialogens kvalité avgörande för resultatet. Den goda dialogen 
kännetecknas av balans mellan givande och tagande, mellan talande och lyssnande. 
 
Enligt Höks antagande från systemteorin, ses grupper som öppna system där det öppna 
systemet ständigt befinner sig i ett aktivt utbyte med omgivningen. I intervjuresultatet 
framkommer att det förekommer kränkningar och negativa handlingar på skolan. Eleverna 
påverkar och påverkas av varandra. Om det t.ex. i klassen råder en viss ”jargong” påverkas 
alla som är en del av gruppen på något sätt. Det som kan hända är att de handlingar varpå 
jargongen innebär blir en naturlig del i skolans vardag. Gruppmedlemmar anpassar sig efter 
det klimat som de befinner sig i, det kan t.ex. röra sig om en viss språkkultur där man efter en 
tid innehar ett visst språkbruk. Ledaren är här betydelsefull för gruppens fortsatta utveckling 
enligt Hök (2004). När eleverna har livskunskap, klassmöte med kuratorn och får vara en del 
av att ta fram handlingsplaner, får de tillfälle att diskutera normer och värderingar. Det är bl.a. 
i dessa diskussioner som eleverna kan utvecklas och förstå innebörden av sina handlingar. 
Tiden är välplanerad och avsatt för att lära elever vad som rätt och fel i förhållande till det 
samhälle de lever i. Läraren har här en mycket viktig roll i att förmedla så att eleverna 
verkligen lär sig och förstår för att därefter omsätta tankegången i praktiken.  
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8. Diskussion 
 

Detta avsnitt börjar med en allmän diskussion om det erhållna resultatet. Därefter diskuteras 
resultatet i förhållande till metodens olika delar. Även studiens trovärdighet och 
tillförlitlighet diskuteras i detta avsnitt.  
 
Resultatdiskussion  
Denna undersökning har haft till syfte att få insyn i hur en enskild skola arbetar för att 
motverka negativa handlingar i förhållande till det ansvar som skolan har enligt kapitel 14a i 
Skollagen. Med avsikt att besvara studiens syfte och frågställning har intervjuer och en analys 
av skolans handlingsplan mot negativa handlingar genomförts.   
 
De två intervjuer som genomförts har givit mig en insyn i hur verksamheten förhåller sig och 
arbetar med de frågor som undersökningen berör. Resultatet visar sammanfattningsvis på att 
de intervjuade arbetar aktivt och medvetet för att motverka negativa handlingar. Det erhållna 
resultatet påvisar även en viss problematik i att förankra planen som ett verktyg i det dagliga 
arbetet och hur de nya bestämmelserna överlag ska genomsyra det arbete som bedrivs.  
Tidigare utförda undersökningar i ämnet har generellt påvisat att skolor brister i att bedriva ett 
arbete mot negativa handlingar i enlighet med aktuell lagstiftning. Det erhållna 
intervjuresultatet går i linje med vad tidigare forskning har kommit fram till. De genomförda 
intervjuerna samt den tidigare forskningen har visat på att skolorna måste bli bättre på att 
motverka negativa handlingar. Att inte använda handlingsplanen i det dagliga arbetet och 
fullfölja de rutiner som finns är vanligt förekommande brister.  
 
Förändring i organisationen som i sin tur innebär omställningar i det arbetssätt som råder 
inom organisationen behöver tid för att förverkligas. 
Bestämmelserna har enligt intervjupersonerna bidragit till en ökad kommunikation om 
problemen, då man i planerade och organiserade former diskuterar verksamhetens aktuella 
situation. Förutom språkförändringen upplever de intervjuade ingen generell minskande 
förändring angående förekomsten av negativa handlingar sedan bestämmelserna infördes.  
Enligt min analys av verksamhetens handlingsplan kommer jag fram till att den saknar en del 
rutiner som lagen förespråkar. Den innehåller inga rutiner för dokumentation och den 
innehåller heller ingen redogörelse av hur verksamheten konkret ska gå tillväga för att främja 
och förebygga förekomsten av trakasserier och annan kränkande behandling. Då det av den 
ena intervjun har framkommit att handlingsplanen inte ligger som grund för det medvetna 
arbetet som sker kan man spekulera om planens innehåll har någon betydelse i detta avseende. 
Men det är ändock viktigt att de rutiner som förespråkas av lagen står med i planen. Planen är 
utarbetad efter verksamhetens behov sätter därmed ramar för hur hela verksamheten ska agera 
och förhålla sig. 
 
Jag anser att det framförallt är kunskap som är den avgörande faktorn till varför lagen inte har 
fått det genomslag som det var planerat. Bristande kunskap om hur lagen ska tolkas och 
tillämpas gör det svårt för tillämpare att arbeta i enlighet med det som förespråkas. Det är 
alltså inte långsökt att tro att kunskap och tillämpning har ett samband. Kunskap bidrar till 
förståelse och förståelse bidrar till i sin tur till klarhet. Klarhet i varför regler finns och 
konsekvenserna för tillämpandet av dessa. Att skolor brister sitt arbete mot negativa 
handlingar talar inte för att personalen medvetet negligerar de riktlinjer som finns. Jag tror 
inte att det finns många som anser att utsatthetsproblematiken som råder i skolan inte är en 
viktig fråga.  Skolan styrs utifrån ett flertal styrdokument som reglerar och förklarar hur de 
ska förhålla sig till problematiken. I syfte att klargöra och förtydliga stiftades barn- och 
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elevskyddslagen. Fyra år senare visar olika undersökningar på att skolor än idag inte når upp 
till de krav som lagen ställer, många elever tvingas leva i utsatthetens skugga. Problematiken 
är oerhört komplex och kräver mycket kunskap hos den enskilde pedagogen och 
verksamheten i stort.  Man måste veta när problemet är av den dignitet där att andra 
organisationer måste kopplas in, men frågan är då var skolorna drar den gränsen, hur länge 
måste den utsatte vänta innan denne kan få stöd och kränkningarna upphöra?  
 
Metoddiskussion  
Till undersökning valdes två respondenter på olika nivåer, en ur ledningen och en ur 
personalgruppen. Anledningen till detta är att ansvarsfrågan skiljer sig på de olika nivåerna 
men de båda nivåerna utgör gemensamt den praktik studien hade till syfte att undersöka. 
Ledningen har det formella ansvaret att se till att det i verksamheten bedriver ett arbete för att 
motverka trakasserier och annan kränkande behandling (Skolverket, 2009a). Då jag upplevde 
en svårighet att få tag i respondenter var mina kriterier endast att de skulle ha de roller som 
nämnts ovan. Detta resulterade i att den lärarrespondenten som intervjuades enbart hade 
arbetat vid skolan i drygt två år. Detta påverkade resultatet då hon bl.a. inte helt kunde 
redogöra för hur hon anser att verksamheten har påverkats av bestämmelserna i kapitel 14a i 
Skollagen. Hennes få år på skolan kan också vara en möjlig faktor till bl.a. hennes syn på 
handlingsplanen som ett verktyg i verksamheten. En lärare som arbetat en längre period vid 
skolan kan ha svarat annorlunda på den frågan.  
 
Vid analysstadiet av intervjumaterialet upptäcktes risken med att resultatet kunde vara 
vilseledande då urvalet var väldigt snävt. När intervjuerna analyserades och tolkades i relation 
till varandra hittades mönster för hur verksamheten arbetar. Det hade dock varit bra för 
resultatet om antalet respondenter hade ökat till ytterligare en intervjuperson, det hade givit 
fler infallsvinkar av den praktiska tillämpningen och gett resultatet en starkare dignitet.  
Respondenterna överlämnades intervjufrågorna i förväg i syfte att informera om 
undersökningen samt förebereda sig. Vid första intervjutillfället visar det sig att 
lärarpedagogen inte hunnit ta del av intervjufrågorna som hade skickats till biträdande rektor. 
Hon uttryckte själv att hon kände sig oförberedd och att hon hade önskat att se frågorna i 
förväg. Hur detta har påverkat resultatet kan jag enbart spekulera i. Hur stor hade risken varit 
att erhålla ”planerade svar”, att alltså få svar om hur situationen bör se ut? Trots att 
respondenterna var medvetna om att övrig skolpersonal kunde känna igen dem i den färdiga 
uppsatsen var min uppfattning att de väldigt öppna under intervjun. Jag anser att de talade 
förtroendeingivande och delade med sig av sina upplevelser.  
 
Vad gäller forskningsresultatens trovärdighet diskuteras frågor om trovärdighet under 
intervjun, utskriften och analysen (Kvale, 1997).  
När jag planerade intervjuguiden hade jag ständigt i åtanke att undvika allt för många ledande 
uppföljningsfrågor. Om det inte kan ske med skickliglighet och oberoende från den egna 
förförståelsen kan det påverka studiens tillförlitlighet och pålitlighet (Kvale, 1997). Utskriften 
av intervjumaterialet bearbetades så tidigt som möjligt då intervjusituationen fortfarande var 
aktuell i minnet. Intervjuerna transkriberades ordagrant men ”konstiga” ord och formuleringar 
valdes då risken för att förlora strukturen i det uttalande var för stor.  Analysen av resultatet 
tar sin utgångspunkt i intervjuguiden om hur skolan arbetar för att motverka negativa 
handlingar.  
 
Validiteten i en kvalitativansats handlar om man har fångat in det som avsetts att undersökas. 
I ett större perspektiv innebär det hur väl den metod som använts för att inhämta kunskap har 
fångat det som undersökningen avsett att undersöka (Kvale, 1997). Det erhållna resultatet från 
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intervjuerna och analysen av handlingsplanen har i detta avseende fångat in det som ämnats 
undersökas. Studiens syfte är att få insyn i verksamhetens arbete mot negativa företeelser. 
Resultatet visar på att frågeställningen är besvarad och att man genom en läsning av resultat 
kan ges uppfattning om hur verksamheten arbetar för att motverka negativa handlingar.  
 
Det har inte varit studiens avsikt att generalisera utifrån det erhållna resultatet. Generalisering 
av resultat kan ske på olika sätt inom kvalitativ forskning och ett exempel är naturalistisk 
generalisering. Generaliseringen framgår ur en tyst kunskap om hur saker förhåller sig och 
leder sedan till förväntningar. Naturalistisk generalisering utvecklas som en funktion av 
personlig erfarenhet, det är alltså läsaren som tillägnar sig forskningen som gör 
generaliseringen (Kvale, 1997).  Arbetet mot negativa handlingar kan variera och yttra sig 
olika från skola till skola. Då de aktuella bestämmelserna i kapitel 14a har funnits i begränsat 
antal år är det sannolikt att tro att de flesta skolor genomgår en förändringsprocess där man 
försöker anpassa sig till de nya bestämmelserna. Med lagstiftningen som utgångspunkt är det 
rimligt att brister i arbetet mot negativa handlingar påträffas. Skolor ”måste” omorganisera 
och tänka om och det är en process som kräver tid. Därför tror jag att många 
skolverksamheter står i samma situation som den undersökta skolan. Genom tid och 
erfarenhet förvärvas kunskap och erfarenheter. Erfarenheter om hur skolverksamhetens arbete 
ska organiseras och struktureras, om vilka metoder som är effektiva och lämpliga för den 
aktuella skolan och om hur ansvarsfördelningen ska se ut. Detta innebär enligt denna form av 
generalisering att personal på andra skolor skulle kunna känna igen sig i den här 
beskrivningen. Förhoppningarna med lagen och det arbete som förespråkas är att skapa en 
trygg och säker skola för alla. En skola fri från negativa handlingar och orättvisa.   
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9. Slutord och förslag på vidare forskning 

  
Rapportskrivningen har varit omfattande och energikrävande men mycket lärorik. Jag har fått 
fördjupade kunskaper om skollagstiftningens ändamål och hur det bör tillämpas av det 
svenska skolväsendet. Lagen innebär mycket mer än bara text, lagtexten bygger på normer 
och värderingar som speglar den värdegrund som samhället vilar på. Den talar också om hur 
man ska förhålla sig i olika situationer. All skolverksamheten har därför också ålagts att 
bedriva undervisning utifrån en given lagstadgad värdegrund. Genom intervjuerna fick jag 
insyn i hur verksamheten bedriver det praktiska arbetet i att motverka negativa handlingar. 
Undersökning genomfördes i förhållande till skolans skyldighet och ansvar som framhålls i 
bl.a. skollagstiftningen.  
 
Ett intressant perspektiv som också har en tydlig koppling till det praktiska arbetet är 
personalens inställning och allmänna attityder i frågan. På vilket sätt påverkar den enskilde 
pedagogens inställning/attityd dennes agerande i att motverka negativa handlingar?   
En annan fråga som jag funderade mycket över var hur lärarutbildningen förbereder 
nyexaminerade lärare inför den problematik som de kan komma att påträffa, i vilket 
prioriteringssammanhang behandlas mobbnings- och andra utsatthetsfrågor under 
utbildningens gång? Då trakasserier och kränkningar i allmänhet är en del av 
skolproblematiken skulle det vara intressant att undersöka hur man tar detta i beaktande i 
utbildningen.  
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11. Bilagor 
 

 

 
Intervju guide  

 
Teman: 

• Utformning 
• Tillämpning   
• Resultat    

Syftet med intervjun är att få kunskap om bakomliggande faktorer till vad som kan påverka 
skolans arbete mot trakasserier och annan kränkande behandling i förhållande till kapitel 14a i 
skollagen. Vad har varit till följd sedan lagen träddes i kraft, lagens effekt? 
Lagen har till syfte att förtydliga och öka skolans ansvar och skyldighet, med hjälp av 
intervjuerna hoppas jag ges insyn på vilket sätt verksamheten organiserar och strukturerar 
arbetet mot negativa handlingar.  
 
Intervju: Lärare  
 

1. Kan du berätta för mig om skolan och hur länge har du jobbat här? 
2. Har du fått genomgå någon form av utbildning(kurs) i hur de nya bestämmelserna i 

barn- och elevskyddslagen, som idag är fördelade i skollagen och 
diskrimineringslagen, ska tolkas och tillämpas i praktiken?   

3. Kan du berätta för mig hur en arbetsdag kan se ut, från det att barnen börjar till att 
de går hem? 
 

4. Har skolan alltid haft handlingsplaner mot företeelser såsom trakasserier och 
annan kränkande behandling (före 2006)? 

a. Om ja, vad skiljer dagens planer mot de som utformades före 2006? 
5. Tycker du att skolan behöver en likabehandlingsplan?  
6. Hur ser ansvarsfördelningen i skolan ut och hur anser du att det fungerar? 
7. Kan du berätta hur utformningen av likabehandlingsplanen går till? 
8. Hur tror du att situationen ser ut idag, förekommer trakasserier eller annan 

kränkande behandling på skolan? 
9. På vilket sätt implementeras handlingsplanen i det dagliga arbetet? 

a. Vad upplever du som svårigheter med detta? 
 

10. På vilket sätt har skolans arbete mot trakasserier och annan kränkande behandling 
påverkats av barn- och elevskyddslagen sedan 2006, (kapitel 14a) 

a. Upplever du någon minskning av trakasserier och annan kränkande 
behandling sedan skolan införde en likabehandlingsplan enligt vad lagen 
framhåller? 
 

11. När är det lämpligt att utreda om någon elev utsätts för trakasserier eller annan 
kränkande behandling? 

12. På vilket sätt och vilka sammanhang diskuteras värdegrundsfrågor? 
13. Om ni upptäckt eller fått kännedom om att någon blivit kränkt, används någon 

form av metod/modell som verktyg för att få stopp på företeelserna?  
14. Vad anser du kan vara fördelar och nackdelar med att ha en likabehandlingsplan? 
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15. Kan du konkret beskriva hur du arbetar för att främja, förebygga och förhindra 
trakasserier och annan kränkande behandling?(Hur tillämpas detta i det dagliga 
arbetet) 

16. Vad har ni för kartläggningsmetoder, hur går ni till väga för att ta reda på hur läget 
ser ut för att därifrån kunna gå vidare? 

17. På vilket sätt kan barnen vara delaktiga i upprättande av likabehandlingsplanen? 
18. Anser du att samtliga lärare arbetar utifrån ett gemensamt system för att upptäcka, 

utreda och åtgärda trakasserier och annan kränkande behandling? 
19. Vad har ni för rutiner för att: 

a. Upptäcka 
b. Utreda  
c. Åtgärda, trakasserier och annan kränkande behandling? 

20. På vilket sätt anser du att det kan vara till fördel med ett fungerande samarbete 
mellan skolan, elev och vårdnadshavare? 

21. Vad tror du behöver göras annorlunda för att likabehandlingsplanen ska bli bättre?  
 
Intervju: Biträdande rektor (skolledning) 
 

1. Kan du berätta lite för mig om skolan? 
2. Hur länge har du jobbat här och vad är dina arbetsuppgifter (ansvarområde)? 
3. Har du genomgått någon form av utbildning(kurs) i hur de nya bestämmelserna i 

barn- och elevskyddslagen, som idag är fördelade i skollagen och 
diskrimineringslagen, ska tolkas och tillämpas i praktiken?   

4. Har skolan alltid haft handlingsplaner mot företeelser såsom trakasserier och 
annan kränkande behandling (före 2006)? 

a. Om ja, vad skiljer dagens planer mot de som utformades före 2006? 
b. Om nej, tycker du att skolan behöver en handlingsplan? varför? 

5. Vad anser du kan vara fördelar och nackdelar med att ha en likabehandlingsplan? 
6. Kan du berätta för mig på vilket sätt ni hoppas att handlingsplanen ska påverka 

verksamheten? 
7. På vilket sätt kan barnen vara delaktiga i upprättande av likabehandlingsplanen? 
8. Hur ser ansvarsfördelningen i skolan ut och hur anser du att det fungerar?(ex. 

antimobbinggrupp) 
9. Kan du berätta om utformningen(upprättandet) av likabehandlingsplanen? 
10. Hur kan ni säkra att handlingsplanen implementeras i det dagliga arbetet av all 

skolpersonal?  
11. Kan du berätta hur utformningen av likabehandlingsplanen går till? 
12. Hur tror du att situationen ser ut idag, förekommer trakasserier eller annan 

kränkande behandling på skolan? 
13. På vilket sätt har skolans arbete mot trakasserier och annan kränkande behandling 

påverkats av barn- och elevskyddslagen sedan 2006, (kapitel 14a)? 
a. Upplever du någon minskning av trakasserier och annan kränkande 

behandling sedan skolan införde en likabehandlingsplan enligt vad lagen 
framhåller? 

14. Kan du konkret beskriva hur skolan arbetar eller bör arbeta för att främja, 
förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling? 

15.  
16. Vad har ni för kartläggningsmetoder, hur går ni till väga för att ta reda på hur läget 

ser ut för att därifrån kunna gå vidare? 
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17. Hur kan ni ta reda på om all skolpersonal arbetar utifrån ett gemensamt system 
(förhållningssätt)för att upptäcka, utreda och åtgärda trakasserier och annan 
kränkande behandling? 

18. På vilket sätt anser du att det kan vara till fördel med ett fungerande samarbete 
mellan skolan, elev och vårdnadshavare? 

19. Vad tror du behöver göras annorlunda för att likabehandlingsplanen ska bli bättre? 
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LIKABEHANDLINGSPLAN (Bilaga 1)   2009 08
    
A Vision Att möta alla med vördnad och respekt 
Alla inom verksamheten skall arbeta aktivt för barns lika rättigheter, motverka diskriminering 
samt motverka annan kränkande behandling. Eleverna skall ha lika rättigheter oavsett kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 
Skolan skall också förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. 
 
   Syfte 
Denna plan ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att 
förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. 
 
   Ansvar 
Huvudmannen har det formella ansvaret för att det aktiva främjandearbetet bedrivs enligt 
likabehandlingsplanens intentioner.  
Rektor har huvudansvaret för att det finns en likabehandlingsplan på skolan och att den följs. 
Personalen har ansvar för att planen tillämpas och blir en naturlig del av arbetet. 
Det är allas vårt ansvar vuxna som barn, att behandla varandra lika. 
 
   Lagen 
Enligt barn- och elevskyddslagen (2006:67) ska huvudmannen/styrelsen jämte rektor se till att 
det finns en likabehandlingsplan för verksamheten. 
Lagen i dess helhet, se längst bak i likabehandlingsplanen. 
 

B Delaktighet och inflytande 
Personalen jämte skolans ledning arbetar fram en likabehandlingsplan för verksamheten. Barn 
och föräldrar ska involveras i arbetet med att ta fram, följa upp och utvärdera verksamhetens 
likabehandlingsplan. Möjligheter ska ges till att samtala och reflektera kring förhållningssätt, 
värderingar, normer och relationer. 
Skolans ledning ska visa ett tydligt och konsekvent ställningstagande och ansvaret ska vara 
tydligt fördelat. 
 

C Nulägesanalys/kartläggning 
Denna kartläggning utgår från de lokala förutsättningarna och behoven. 
Denna nulägesanalys utgör underlag för målformuleringen och utformningen av aktiva 
åtgärder. 
 
Innehåll 
Hur har vi det på vår skola inom följande områden: 
 

1. Trakasserier och annan kränkande behandling 
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Vad menas med annan kränkande behandling och trakasserier? 
Hur arbetar vi för att förebygga och förhindra uppkomsten ..? 
Planen ska innehålla rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärder följa upp kränkningar. 
Kränkningar kan upptäckas tidigt. 
Rutiner för god uppsikt över hela skolområdet. 
Kränkningar:  barn - barn 

personal – barn, barn – personal,  
föräldrar – personal, personal - föräldrar  
föräldrar – föräldrar 

Rutiner för hur kommunikationen ska ske mellan rektor – personal – elever – 
föräldrar. 
Vårdnadshavaren bör informeras omgående. 
Inblandade elever bör informeras. 
Riktlinjer för hur utredningen ska gå till, dokumentation, anmälan till socialtjänsten… 
ska finnas. 
Hur ska skolan agera närkränkningar uppstått? 
 

2. Studieklimat, psykosocial- och fysisk studiemiljö 
Bygger ofta på fördomar. 
Redovisa specifika åtgärder som vidtas för att skapa en fysisk och psykosocial 
studiemiljö. 
Finns det jargonger  
Elevens frånvaro 
Religiösa attribut 

     Nedsättande föreställningar     
 
3. Rekrytering 

Ev annonsering sker i tidningen ”Mitt i Huddinge” som går ut till alla hushåll i 
området. 
 

4. Antagning 
Antagningen av elever sker är godkänd av Skolverket och sker enligt fasta rutiner: 
datum, syskonförtur, närområdesprincipen. 
 

5. Introduktion 
Föräldrar och elever får vid skolstarten ett faktahäfte innehållande faktauppgifter där 
bl a planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen finns beskrivna. 
  

6. Schemaläggning 
Schemaläggningen ska ta hänsyn till elever med funktionshinder. 
 

7. Betyg  
Provtillfällen ska i möjligaste mån förläggas till tidpunkter som inte kollideras med 
religiösa högtider. Om så sker ska eleven få möjlighet att göra provet vid annat 
tillfälle. 
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8. Undervisning 

Använder skolan läromedel som har ett stereotypt, fördomsfullt eller på annat sätt 
kränkande innehåll. Har verksamheten i övrigt en negativ inverkan på förekomsten av 
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 
 
Skolan ska arbeta med främjandeåtgärder som berör både undervisningens form och 
dess innehåll. Rutiner ska finnas för att granska läromedlen. 

 
 

D Tydliga mål 
- Förebygga och förhindra annan kränkande behandling. 
- Förhållningssätt, värderingar, normer, relationer. 
 
Konkreta åtgärder 
Det ska framgå vilka åtgärder som påbörjats eller genomförts under året. 
Det ska framgå vem som är ansvarig för åtgärdernas genomförande och upp-följning. 
Det ska finnas konkreta rutiner för akuta åtgärder. 
Budget 
Behöver vi ta hjälp utifrån. 
 

Omedelbara åtgärder 
Vid förekomst av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling agerar 
skolans personal och ledning omgående. 
Information samlas in, kontakter tas med berörda parter och föräldrarna kontaktas. Skolans 
ledning kallar till möte och ett uppföljningsmöte bokas också in. 
 

Långsiktiga åtgärder 
Framgå hur vi främjar likabehandling och förebygger trakasserier och diskriminering. 
Förebygga och förhindra annan kränkande behandling. 
Varje läsår arbetar skolans personal och elever med planen som underlag för temat: ”lika 
behandling”. 
Naturlig del av skolans övriga arbete. 
Elever deltar i antimobbningsteam, kamratstödjare.. 
 

E Utvärdering 
Uppföljning och utvärdering av planen kommer att göras årligen av elever och personal på 
framför allt elevråden och skolråden. 
Planen ska vara ett levande verktyg i det dagliga arbetet. 
Nya målsättningar och åtgärder ska upprättas. 
Likabehandlingsplanen ska omnämnas i verksamhetens kvalitetsredovisning. 
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F Kommunikation 
Personal, elever och föräldrar får information om barn- och elevskyddslagen och om 
likabehandlingsplanen. Planen ska förankras hos alla. 
Upprätta en kommunikationsplan för det interna förankringsarbetet, så att alla är motiverade 
till att ta ansvar för sin del av arbetet. 
 

G Övrigt 
Verksamheten arbetar med frågor som rör jämställdhet och genus. 
Samplanering med underhållsplaner och arbetsmiljöplaner.  
Information 
Om man har frågor som rör planen och skolans policy kan man vända sig till skolans 
personal, skolans ledning eller ordföranden i styrelsen. 
Att göra en anmälan 
Har en elev eller en kamrat utsatts för trakasserier, diskriminering eller annan kränkande 
behandling kan man vända sig till skolans personal, skolans rektor eller ordföranden i 
styrelsen.  
Vill man göra en anmälan till Skolverket eller elevombudsmannen kan man få råd och 
information av rektor/ordföranden om hur man ska gå till väga.  
 
HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING (Bilaga 2) 
 

• All form av kränkande behandling är oacceptabelt. 
• All form av kränkande behandling ska aktivt bekämpas. 
• Elever och personal ska arbeta aktivt med att förebygga kränkande behandling och 

mobbning. 
•  All personal ska vara observant och ingripa vid minsta misstanke på att elev är utsatt 

för trakasserier eller kränkande behandling. 
• Föräldrar, skolsköterska och personal ska vara observanta och lyhörda inför kränkande 

behandling av elev- elev och elev- vuxen.   
 
Vid misstanke om kränkande behandling kontaktas ansvarig lärare eller fritidspersonal 
omedelbart. Därefter informeras elevansvarig personal, biträdande rektor/rektor samt annan 
berörd personal. Detta personalteam inhämtar information om kränkningen/mobbningen. 
Därefter påbörjas samtal omedelbart, först med den som blivit utsatt och därefter med övriga. 
Oftast görs också samtal med alla inblandade samtidigt. Personalteamet talar tydligt om att 
man inte accepterar den kränkande behandlingen eller mobbningen och att den ska upphöra 
omedelbart. Mobbarna ges också en chans att ge förslag på hur d kan hjälpa till så att 
mobbningen upphör. Uppföljning på samtaket sker efter 2-7 dagar då ansvarig i 
mobbingteamet utreder hur det gått. Därefter sker uppföljning tills mobbningen upphört.  
Mobbarna ges också möjlighet att själva först få berätta det för sina föräldrar. Skolan 
kontaktar berörda föräldrar vid mobbning. Upphör inte den kränkande 
behandlingen/mobbningen kallas föräldrarna och eleverna till skolan för samtal. Den 
kränkande behandling/mobbning som inte upphör polisanmäls. Föräldrarna får information 
om polisanmälan innan den görs.  
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FÖREBYGGANDE MOD KRÄNKANDE BEHANDLING OCH MOBBNING 
Skolrådet (två elevrepresentanter från varje grupp och rektor) sammanträder ungefär en gång i 
månaden och där diskuteras om någon på skolan är utsatt för kränkande behandling eller 
mobbning. Elever på skolan arbetar som kamratstödjare tillammans med rastvakten.  
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