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Abstract 

The purpose of this research is to examine which methods the municipality of Örebro 
recommends its schools to use in their work against mobbing and bad treatment, and to see if 
the school investigated follows these guidelines. By means of interviews I will examine which 
methods the Group for Equal Treatment at the school has found effective when dealing with 
these issues. 
 
My conclusions are that the municipality of Örebro clearly states what is important for the 
schools to work with, and a lot of effort has been put into creating a common model for all 
schools to use, in order to fulfill the goals of the law (2006:67) which forbids discrimination 
and any other kind of bad treatment of children and students.  
 
The school investigated follows the municipality guidelines to great extent. Early on the 
Group for Equal Treatment, including both principals, teachers and students, worked out a 
detailed plan for equal treatment. 
 
The Group for Equal Treatment mentioned some successful methods to use against mobbing 
and other forms of bad treatment. One of these methods is the annual theme week where the 
students get to participate in outlining the contents. Another success factor is to establish a 
good atmosphere between teachers and students, which is possible only if the teachers have 
time and opportunity to get to know their students. 
 
My examination shows that it is important to have a well thought-out plan to follow, but it 
must be adjusted to the needs and preconditions of the school in question. 
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Sammanfattning 

Syftet med det här arbetet att se vilka metoder som en Örebro kommun rekommenderar att 
dess skolor använder i sitt arbete mot mobbning och kränkande behandling, och om den 
undersökta skolan ”Kunskapen” följer de riktlinjer som kommunen ger. Med hjälp av 
intervjuer med medlemmar i skolans likabehandlingsgrupp vill jag också undersöka vilka 
metoder de funnit vara framgångsrika i arbetet mot mobbning och annan kränkande 
behandling. 
 
Några slutsatser jag kom fram till är att Örebro kommun är tydlig med vad som skolorna skall 
jobba med och har lagt ner mycket jobb på att ta fram en mall som alla verksamheter kan 
jobba efter för att uppfylla målen som står i Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och 
annan kränkande behandling av barn och elever. 
 
Den undersökta skolan ”Kunskapen” följer kommunens riktlinjer i stort men den brister i att 
uppdatera likabehandlingsplanen varje år. Likabehandlingsgruppen, som består av både 
rektorer, lärare och elever på skolan, var också tidig med att utarbeta en likabehandlingsplan. 
 
Likabehandlingsgruppen talade om några metoder som de tycker fungerar bra för att 
motverka mobbning och annan kränkande behandling. En metod är att anordna en temavecka 
varje år och att låta eleverna vara med och påverka innehållet i den. En annan sak som man 
säger fungerar bra är när man skapar ett bra klimat mellan lärare och elever, och det är möjligt 
bara genom att lärarna har tid att lära känna sina elever. 
 
Min undersökning visar att det är viktigt att man har en plan att jobba efter, men att den måste 
anpassas efter skolans behov och förutsättningar.  
 
�yckelord: skola, mobbning, kommunens riktlinjer, likabehandlingsplan. 
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1 Inledning 
Mobbning är ett stort och allvarligt vardagsproblem för många. Enligt Olweus (1986) kan 
mobbning vara allt ifrån kommentarer om vilka kläder man har på sig, till knuffar och slag. 
Nästan alla har någon erfarenhet av mobbning. Kanske har man blivit mobbad själv, varit med 
och mobbat någon annan eller sett det hända. 
 
Jag tycker att det här alltid är en aktuell fråga och har därför valt att göra mitt examensarbete 
om mobbning på en gymnasieskola, som vi kan kalla ”Kunskapen”. 
 

1.1 Bakgrund 
Det går inte en vecka utan att man hör talas om eller kan läsa om ungdomar som blir utsatta 
för mobbning på ett eller annat sätt. Jag fastnade för en artikel i Nerikes Allehanda för ett tag 
sedan: 
 

”När ”Malin” gick i ettan på gymnasiet började hennes tidigare 
tjejkompisar att mobba henne via e-mobbning. – Vi var ett stort tjejgäng 
som hade jätteroligt tillsammans men jag kände mig ändå utanför. När 
jag berättade det blev det ett stort bråk och vi kallade varandra massa 
fula saker. Efter bråket säger hon att hon kände sig ledsen och stannade 
hemma från skolan en vecka. När hon slutligen kom tillbaka var det 
ingen av klasskompisarna som talade med henne. Hela klassen 
ignorerade mig, säger ”Malin”. Det var då sms och mejl började komma 
från hennes före detta tjejkompisar. – Jag blev kallad hora och fitta och 
de undrade hur min pojkvän ville vara med mig eftersom jag var så ful 
och äcklig. Hon säger att hon låg hemma i sängen flera veckor utan att 
gå upp för att äta eller duscha. Tillsammans med sina föräldrar sökte hon 
hjälp hos skolans kurator men denna sade att det inte fanns något att 
göra. – De såg ju inget eftersom jag inte var i skolan. I stället för att 
hjälpa mig så föreslog rektorn och kuratorn att jag skulle hoppa av 
skolan. Vilket jag också gjorde, säger ”Malin”.” (Eriksson Eleonore 
(2008,  23 april) Hon orkade inte gå kvar i skolan. Nerikes Allehanda, 
sid 11.) 

 
Vi som lärare har en stor uppgift att fullgöra när vi jobbar med unga människor. Orlenius 
(2001) skriver i sin bok Värdegrunden finns den? att skolan har skyldigheter att bekämpa 
mobbing och annan kränkande behandling, vilket framkommer via bl.a. skollagen och andra 
styrdokument. Han skriver också att ”förhindra mobbning är att aktivt kämpa för 
människolivets okränkbarhet”. Han fortsätter ”särskilt skall den som verkar inom skolan 
bemöda sig om att hindra varje försök från elever att utsätta andra för kränkande behandling.” 
(Orlenius 2001. s. 163f.) 
 
Hur vi som lärare skall förhålla oss till det här står skrivet i skollagen och de olika 
läroplanerna. Under senare år har dessa frågor tagit ny fart och frågorna angående mobbning 
och annan kränkande behandling av barn och elever har resulterat i en ny lag som trädde i 
kraft 1 april 2006: Lag 67 - lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande 
behandling av barn och elever. Att ungdomar utsätts för sådant här är något som jag tycker är 
skrämmande och fel. Det här väckte mitt intresse för hur man jobbar mot mobbning på 
kommunal nivå och på min arbetsplats. 
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1.2 Syfte  
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka riktlinjer som kommunen förespråkar att man 
skall jobba efter, angående mobbning och annan kränkande behandling, och hur en av 
skolorna i kommunen lever upp till det, för att få en ökad förståelse för vad som fungerar bra 
och vad som skolan ”Kunskapen” kan förbättra i sitt arbete mot mobbning och annan 
kränkande behandling. Resultatet av undersökningen kan förhoppningsvis hjälpa oss att 
förbättra skolans arbete mot mobbning. 
 

1.3 Frågeställning 
 

• Vilka metoder för att motverka mobbning och annan kränkande behandling 
förespråkar man på kommunal nivå? 
 

•  Lever skolan ”Kunskapen” upp till kommunens riktlinjer? 
 

• Vilka metoder upplever likabehandlingsgruppen på skolan ”Kunskapen” som 
framgångsrika? 
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2 Litteraturgenomgång 
Här tänker jag titta på litteratur som beskriver mobbning och kränkande behandling, och  
undersöka vad styrdokumenten säger om mobbning och annan kränkande behandling. Jag 
kommer också att undersöka ”Kunskapens” likabehandlingsplan för att se om man lever upp 
till det som styrdokumenten säger. Här kommer jag också att förklara begrepp som är viktiga i 
mitt arbete, samt redogöra för kommunens rekommendationer när det gäller att jobba mot 
mobbning och annan kränkande behandling. Jag har också valt att titta lite på vad några olika 
forskare har kommit fram till angående mobbning och hur deras handlingsprogram ser ut. 
 

2.1 Vad är mobbning, kränkande behandling och trakasserier? 
I skolverkets Allmänna råd och kommentarer för arbetet med att främja likabehandling, vilken 
gavs ut år 2006, gör man en särskillnad mellan begreppen trakasserier och mobbning. Likt 
definitionen i Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling 
av barn och elever så menar skolverket att trakasserier är ett uppträdande som kränker ett 
barns eller en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringspunkterna. 
Trakasserier är alltså diskriminering och kan utföras av vuxna gentemot barn eller elever eller 
mellan barn och elever. Skolverket har en egen definition på vad mobbning innebär och man 
definierar mobbning som ”en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och 
med avsikt tillfogat eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.” 
(http://www.skolverket.se, 2006, Allmänna råd och kommentarer för arbetet med att främja 
likabehandling) 
 
I de allmänna råd som Skolverket har gett ut ger man en vidare beskrivning av vad begreppet 
kränkande behandling innebär och man skriver att gemensamt för all kränkande behandling är 
att den strider mot principen om alla människors lika värde. Kränkningar är ofta ett uttryck för 
makt och förtryck. En viktig utgångspunkt är att den enskildes upplevelse av kränkningen 
alltid måste tas på allvar. Skolverket definierar annan kränkande behandling som ”ett 
uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker ett barns eller elevs värdighet”. 
(http://www.skolverket.se, 2006, Allmänna råd och kommentarer för arbetet med att främja 
likabehandling. S.12) 
 
I Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 
elever kan man läsa en kort beskrivning av vad annan kränkande behandling innebär och där 
står det att annan kränkande behandling är ”ett uppträdande som annars kränker ett barns eller 
en elevs värdighet”. ( http://www.riksdagen.se, Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering 
och annan kränkande behandling mot barn och elever) 
 
I Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 
elever finns det inte en begreppsdefinition på just begreppet mobbning utan man väljer att 
kalla det för trakasserier. I 2§, 7:e stycket har man beskrivit trakasserier som: 
 

”ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, och som 
 1) har samband med etnisk tillhörighet (etniska trakasserier), religion 
eller annan trosuppfattning (trakasserier på grund av religion eller annan 
trosuppfattning), sexuell läggning (trakasserier på grund av sexuell 
läggning), funktionshinder (trakasserier på grund av funktionshinder), 
kön (trakasserier på grund av kön), eller 
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 2) är av sexuell natur (sexuella trakasserier).” (http://www.riksdagen.se, 
Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande 
behandling mot barn och elever §2, 7:e stycket 
 

En tredje definition finner vi i den likabehandlingsplan som skolan ”Kunskapen” har jobbat 
fram. I begreppsdefinitionen i den står det: ”Mobbning kännetecknas av att någon eller några, 
vid upprepade tillfällen och över tid, utsätter en person för negativa handlingar fysiskt och 
psykiskt. Mobbning innebär att den mobbade är i underläge i förhållande till 
mobbaren/mobbarna – en konflikt med icke jämbördigt styrkeförhållande”. (Bilaga 1, s. 5) 
En definition av kränkande behandling finns också beskriven i skolans likabehandlingsplan 
(Bilaga 1, s. 6), och den lyder så här:  
 

”annan kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs 
värdighet. Under denna definition hamnar allt som upplevs kränkande av 
en elev som inte faller under ovanstående definitioner” (se definition på 
begreppet mobbning). (Bilaga 1, s. 6) 
 

 
En som forskat mycket om mobbning är Olweus, och många har anammat hans definition om 
vad mobbing är, vilket han beskriver i Skolan - en arena för mobbning . Han säger bl.a. att 
man är mobbad när man blir utsatt av en eller flera personer för något som man upplever som 
negativa handlingar och att det pågår under en tid. Det kan vara verbala handlingar eller 
fysiska. Verbala handlingar kan vara hot eller smädelser. Fysiska handlingar kan innefatta 
fula gester, grimaser, slag och knuffar. (Skolan - en arena för mobbning) 
 
Uppslagsverket *ationalencyklopedin förklarar ordet mobbning som: 
 

”att en eller flera individer upprepade gånger och under en viss tid 
tillfogar en annan individ skada eller obehag. Mobbning kan ske direkt, 
med fysiska eller verbala medel, eller indirekt, t.ex. genom social 
isolering ("utfrysning").” 
 

Enligt Svenska Akademins Ordlista betyder det att man utesluts ur kamratkretsen, blir illa 
behandlad och förtrycks. 
 

2.1.1 Sammanfattning av mobbning och kränkande behandling/trakasserier  

När man läser litteratur om vad mobbning är så är det ofta snarlika definitioner man stöter på. 
Det som de flesta har gemensamt är att mobbning uppstår när ett offer blir utsatt flera gånger 
och under tid. En annan faktor är att det råder ett slags obalans mellan minst två parter i 
styrkeförhållandena mellan varandra. Den som känner sig mobbad har också svårt att försvara 
sig mot den eller de som angriper. I min undersökning menar jag att man skall tolka 
mobbning så som det står i skolan ”Kunskapens” likabehandlingsplan som lyder:  
 

”Mobbning kännetecknas av att någon eller några, vid upprepade 
tillfällen och över tid, utsätter en person för negativa handlingar 
fysiskt och psykiskt. Mobbning innebär att den mobbade är i 
underläge i förhållande till mobbaren/mobbarna – en konflikt med 
icke jämbördigt styrkeförhållande”. (Bilaga 1. S. 6) 
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I vissa texter använder man inte begreppet mobbning utan kallar det trakasserier eller 
kränkandebehandling, Bl.a. i skolverkets Allmänna råd och Lag (2006:67) om förbud mot 
diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever så kallar man det:  
”ett uppträdande som annars kränker ett barns eller en elevs värdighet”. 
(http://www.riksdagen.se, Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande 
behandling av barn och elever) 
 
Skolan ”Kunskapens” likabehandlingsplan innehåller också en definition av kränkande 
behandling och den lyder: ”annan kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs 
värdighet.” (Bilaga 1. S. 6) 
 

2.2 Vad säger styrdokumenten om mobbning? 
I den lag som infördes 2006, Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan 
kränkande behandling av barn och elever står det skrivet att huvudmannen eller den som är 
ytterst ansvarig skall se till att verksamheten har en fungerande likabehandlingsplan. Planen är 
till för att hjälpa barns till lika rättigheter oberoende av etisk tillhörighet, sexuell läggning, 
kön osv. Med hjälp av den kan man jobba förebyggande mot trakasserier och annan 
kränkande behandling. I den skall man också redovisa vilka åtgärder man gör, och den skall 
följas upp årligen. 

I skollagen skriver man följande om hur man skall jobba mot mobbning: ”Verksamheten i 
skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.” 
(http://www.skolverket.se, skollagen Kap 1§2) Alla som jobbar inom skolan skall jobba för 
att det skall råda jämställdhet mellan könen och att det inte skall förekomma kränkningar eller 
rasistiska inslag eller mobbning inom verksamheten. Läser man vidare i texten så står det 
samma sak när det gäller skolväsendet för vuxna. (skollagen) 
 
Vad sägs det då i Gymnasieförordningen om detta? Jag hittar inte något om mobbning men 
det står om åtgärder för elevers tillrättaförande. I Regler för målstyrning – gymnasieskolan 
beskrivs hur man kan gå till rätta med elever som gör sig skyldiga till förseelser som skulle 
kunna vara mobbning och trakasserier. Här sägs det att om eleven beter sig olämpligt 
(mobbning, kränkning) så skall läraren försöka få honom eller henna att avbryta sitt 
uppförande. Man kan också vara tvungen att visa ut den eleven från pågående lektion. 
Fortsätter det oönskade beteendet skall rektor försöka utreda orsakerna till beteendet. Vid 
behov kan även skolläkare eller annan företrädare för elevvården vara med i utredningen. Om 
detta inte hjälper så kan man vidta en rad med åtgärder. Det står det mer om i de följande 
punkterna bl.a. avstängning från skolan. (Regler för målstyrning – gymnasieskolan) 
 
I Lpf 94 står det lite mer utförligt hur man ska jobba mot mobbning och även vilka 
skyldigheter vi inom skolan har att rätta oss efter. Under rubriken ”Grundläggande värden” 
sägs det att det viktigt att förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på och man belyser 
också vikten av människors lika värde. Skolan skall jobba för jämställdhet mellan könen och 
solidaritet mellan utsatta och svaga. ( LPF 94)  
Detta backas upp med det som står under ”Förståelse och medmänsklighet”: 
 

”skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till 
inlevelse. Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av 
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling. 
Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt 
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motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med 
kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.” 
(http://www.skolverket.se, LPF 94. S. 3) 
 

Hur skall man kunna påverka ungdomarna i det här arbetet mot mobbning och annan 
kränkande behandling inom skolan? Under rubriken ”Normer och värden” kan man läsa 
följande ” Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 
gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling”. 
(http://www.skolverket.se, LPF 94. S. 12)  
 
För att nå dessa mål tar Lpf 94 upp ”Riktlinjer för alla som arbetar i skolan”, där det räknas 
upp hur man aktivt kan motverka trakasserier mot och förtryck av individer och grupper. Man 
skall lära eleverna att utveckla sin förmåga att ta etiska beslut grundade på kunskap och 
erfarenheter. Ungdomarna måste också respektera varandra och varandras integritet. Skolan 
bör visa att man inte accepterar att andra utsätts för förtryck av något slag utan att man skall 
lära sig att förstå och respektera andra folkslag och kulturer. Empati är en viktig del i det här 
arbetet för att lära eleverna att förstå hur andra kan ha det och få dem att tänka och handla på 
ett sätt som är till fördel för andra en sig själv. Det gäller även miljön där man befinner sig 
och miljön i ett större perspektiv.(LPF 94) 
 
Den som sedan är ytterst ansvarig för att dessa regler följs är rektorn på skolan. Det står under 
rektorns ansvar att verksamheten som helhet når målen. Rektorn är också skyldig att se till att 
man har en plan att arbeta efter och att den följs upp och utvärderas mot de mål som är satta i 
skolplanen. (LPF 94) 
 

2.2.1 Sammanfattning av styrdokumenten 

När man läser vad styrdokumenten säger är det klart och tydligt att man som pedagog och 
eller ledare skall försöka få eleverna att respektera sina medmänniskor, oavsett härkomst 
sexuell läggning eller funktionshinder. I många av styrdokumenten beskriver författarna hur 
man ska kunna nå fram till det lagarna säger. Det som man ser när man läser dessa texter är 
att vi som vuxna måste vara enade i vårt arbete och tydligt markera att vi inte accepterar att 
någon utsätts för mobbning eller trakasserier av något slag. Texterna säger också att det är 
viktigt att det här arbetet pågår kontinuerligt så att det inte bara blir något som är aktuellt när 
det uppstår en mobbningssituation. Dokumenten betonar också vem som är ytterst ansvarig 
för att arbetsplanerna upprättas och att resultaten följs upp. 
 

2.3 Olika åtgärdsprogram mot mobbning 
Dan Olweus jobbar som professor vid Bergens universitet och är den som startade 
Olweusprogrammet mot mobbning och antisocialt beteende. Olweusprogrammet används inte 
bara i Norden utan är ett program som är spritt i världen och används bl.a. i USA. Många 
framhåller det här programmet som effektivt för att förhindra mobbning och våld hos barn 
och ungdomar. Programmet hålls mellan strikta ramar och man försöker utgå från ett lugnt 
och behagligt förhållningssätt till de inblandade.  
 
Det här programmet bygger till stor del på fyra punkter 
 

• Att öka medvetenheten och kunskapen om mobbningsproblem samt att skingra en del 
myter om mobbning och dess orsaker  

• Att få lärare och föräldrar att aktivt engagera sig i problematiken  
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• Att utveckla klara regler mot mobbning  
• Att ge stöd och effektivt skydd till mobboffret  

 
Olweus (1986) skriver att man kan arbeta mot mobbning på olika nivåer som på skol-, klass 
och individnivå. Här nedan följer en beskrivning av dessa: 
 

”Åtgärder på skolnivå: 
• Studiedag 
• Bättre rastvaktsystem och ökat ingripande 
• Översyn över skolgården 
• Attraktivare utemiljö 
• Upprättande av kontakttelefon 
• Allmänt föräldramöte 
• Miljöutvecklingsgrupper för lärare (arbetslag) 
• Studiecirklar i hem- och skola-föreningen 
 
Åtgärder på klassnivå: 
• Klassregler angående mobbning – tydliggörande, beröm och sanktioner 
• Klassråd 
• Inlärning genom samarbete 
• Gemensamma, positiva aktiviteter 
• Klassföräldramöte och enskilda samtal 
 
Åtgärder på individnivå: 
• Allvarliga samtal med mobboffer och mobbare 
• Samtal med föräldrarna till inblandade elever, eventuellt tillsammans med eleverna 
• Användning av fantasi (lärare och föräldrar) för att hjälpa mobbade resp mobbande 
elever 
• Hjälp från ”neutrala” elever i klassen 
• Hjälp och stöd till föräldrar 
• Samtalsgrupper för föräldrar till mobbade resp mobbande barn 
• Byte av klass eller skola”. (Olweus 1986. S. 44) 

 
 
GBm-metoden är en förkortning av namnet Gemensamt Bekymmer metoden. Metoden är 
framjobbad av docent Anatol Pikas i Uppsala, som under många år arbetat med att finna en 
bra metod att lösa mobbningsproblem. Enligt Anatol Pikas hemsida så kom den första boken 
ut 1975 och den senaste presenterades 1998. Metoden bygger på att se att alla inblandade i ett 
mobbningsfall, både mobbare eller den mobbade, har ett gemensamt bekymmer. I ett arbete 
genom fem faser träffar man de inblandade, dels enskilt och dels i grupp. Arbetet bygger på 
att inte anklaga någon utan arbeta för en lösning där båda parter vinner. Den som leder 
samtalen lyssnar mycket och låter parterna hitta lösningar själva. Arbetet är helt inriktat på att 
se framåt och inte gräva i det som varit. Den första åtgärden när man misstänker mobbning i 
en klass är att genomföra en enkät. Resultatet visar om det finns mobbning, och arbetet med 
att lösa problemet startar genast. (www.pikas.se/GBm/) 
 
De fem faserna: 

•  Samtalsledaren (en GBm-utbildad personal) har enskilda samtal med de misstänkta 
mobbarna.  

•  Samtalsledaren har enskilt samtal med den mobbade.  
•  Samtalsledaren har ett förebyggande gruppmöte med de misstänkta mobbarna.  
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•  Samtalsledaren har ett möte med mobbarna och den mobbade tillsammans där man 
gör upp ett kontrakt mellan de inblandade.  

•  Efter en tid kontrolleras, vid ett gemensamt möte, att alla håller sina 
överenskommelser.  
 

Tiden från enkät till och med fas fyra tar inte mer än högst 14 dagar. Föräldrar informeras inte 
under själva arbetet, men erfarenheten är att eleverna själva berättar hemma vad som sker. 
Metodens idé är att ingen ska bli anklagad utan att alla ska vinna på samtalen. 
(www.pikas.se/GBm/) 
 
Ljungström (2003) säger att Farstamodellen bygger till stor del på ett redan tidigare program, 
nämligen på Anatol Pikas program, GBm. Farstamodellen som utvecklades i mitten av 1980-
talet av Karl Ljungström, har använts med blandad framgång i drygt 2000 skolor över hela 
landet.  Den används för att behandla mobbningsfall från åk 1-9 och även i gymnasieskolor. 
Under senare år har man börjat använda den redan i 6-årsverksamheten med lyckade resultat. 
Behandlingsmetoden som beskrivs i den här boken har bara ett syfte, nämligen att den akuta 
mobbningen omedelbart skall upphöra. Man trycker på att det inte är fråga om någon 
psykoterapibehandling eller liknande. I boken Mobbning i skolan (2003) beskriver man 
kortfattat hur man jobbar med ett fall: 
 

• ”skolan får besked om misstänkt mobbning. Någon från 
behandlings teamet (bt) kontaktas. 

• Bt samlar försiktigt information om mobbning. Först samtalar 
man med den som kom med beskedet om mobbning och sedan med 
mobbingoffret. Det är samtalet med mobbingoffret som är det 
viktigaste. 

• När kan behandlinssamtalen ske? Under vilken lektion? 
Undervisande lärare informeras i förväg (påminn om tystnadskravet) 
om att man kommer och hämtar elever/mobbare. 

• Behandlingssamtal med mobbarna. 
• Ev ett ytterligare behandlingssamtal. (tiden från första besked 

om misstänkt mobbning till inledda behandlingssamtal bör om 
möjligt vara max 3-4 dagar.) 

• ”kontroll” av mobbarna och klassen. Kontakt med det f d 
mobbingoffret. 

• Uppföljningssamtal med mobbarna efter 1-2 veckor.” 
(Ljungström 2003. S. 17) 

 
Ljungström (2003) beskriver också hur varje lärare kan jobba förebyggande mot mobbning 
genom små insatser, t.ex. genom att föra samtal om mobbning och uppmana elever att ingripa 
mot trakasserier. Han förespråkar också att eleverna själva ska ta ansvar för att 
klasskamraterna inte skall bli utsatta eller utsätta andra för det, och uppmanar att förbjuda att 
man ger nedlåtande kommentarer och stönande när någon säger eller svarar fel. Detta därför 
att det nästan enbart är elever med lägre status som hamnar i de situationerna, och att det är 
oftast är de som blir utsatta för mobbning. Man har också ett ansvar som lärare att styra de 
som är blyga och tysta så att de också hamnar i gemenskapen i klassen. Man bör också 
undvika fria val när det är gruppindelningar. Ett sätt att undvika det är genom att lotta 
grupperna och få det till ett spännande moment. Viktigt även i detta sammanhang är att inte 
acceptera kommentarer och ljudutstötningar (Ljungström, 2003). 
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Angående kontakter med föräldrar till den mobbade säger Ljungström (2003) att det kan 
medföra vissa risker att informera föräldrarna i ett tidigt stadium. Man menar att den 
kontaktade föräldern i värsta fall kan komma att spoliera hela behandlingen. Det är inte 
ovanligt att den kontaktade föräldern blir så upprörd, att den berörda personalen inte kan 
hantera situationen som uppstår. Om föräldrar reagerar kraftigt, och kanske till och med 
kontaktar den eller de som mobbar, så kan hela behandlingsresultatet gå förlorat och 
mobbningen kanske fortsätter. Förfaringssättet kan variera beroende på skolans policy. Men 
man är tydliga i att man inte skall informera innan man haft det första behandlingssamtalet 
med mobbaren. Man behöver också ha pratat med den berörda eleven om han eller hon vill att 
man tar kontakt med föräldrarna.  
 
 
2.3.1 Ansvarsområden 
Enligt Likabehandlingslagen (2006:67) har huvudmannen, alltså kommunen, ansvar för att: 
 

”Huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen bestämmer 
skall se till att det finns en likabehandlingsplan för varje enskild 
verksamhet. Planen skall 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. I planen 
skall planerade åtgärder redovisas. Planen skall årligen följas upp och ses 
över.”(http://www.riksdagen.se, Lag (2006:67) om förbud mot 
diskriminering och annan kränkande behandling mot barn och elever) 
 
 

Kommunen har också skyldighet att förebygga trakasserier och annan kränkande behandling. 
Det står så här i Lag (2006:67): 
 

”Huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen bestämmer 
skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever 
utsätts för trakasserier och annan kränkande behandling.” 
(http://www.riksdagen.se, Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering 
och annan kränkande behandling mot barn och elever) 

 
Vilket ansvar har då skolan? Enligt skolverket har varje skola ett ansvar att upprätta en 
likabehandlingsplan. Den planen skall innefatta ett tydligt avståndstagande från alla former av 
trakasserier och annan kränkande behandling. Den ska ange en tydlig fördelning av 
ansvarsområden inom skolans verksamhet. Den ska också innefatta alla planerade åtgärder 
under det kommande läsåret och ha en koppling till varje diskrimineringsgrund. Den ska 
dessutom klart beskriva hur personalens och elevernas delaktighet ska se ut. Den ska också på 
ett tydligt sätt beskriva rutiner vid akuta insatser samt hur det sedan ska dokumenteras. Planen 
skall innefatta ett krav på årlig uppföljelse, utvärdering och vid behov revidering. Den som 
har det huvudsakliga ansvaret inom likabehandlingsplanen och skolans arbete mot mobbning 
och annan kränkande behandling är kunnig och engagerad personal 
(http://www.skolverket.se, Skolverkets allmänna råd) 
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3 Metod 
För att kunna få svar på mina frågor har jag valt att arbeta med textanalys och intervjuer. 
Enligt Johansson & Svedner (2006) är textanalyser vanliga inom litteraturvetenskapliga 
sammanhang, såsom i att försöka förstå religiösa skrifter, och inom historievetenskapen, där 
man bara har texter att undersöka. En fördel med textanalys är att det är lätt att få tag på 
skriftliga källor. Och Kjeldstadli (1998) säger att nästan allt man behöver finns på Internet, 
men man måste vara noga med att kolla att källorna stämmer. Vi måste bland massan av rester 
välja vad vi skall använda. Det är problemställningen som avgör vad vi kan och ska använda 
som källa, vad vi söker i mängden lämningar efter det förflutna. En annan fara säger 
Denscombe (2000) med Internet är hur vi skall kunna veta att dokumentet är vad det utger sig 
för att vara – inte en förfalskning eller omskrivning. Det innebär att man måste vara mer 
noggrann när man jobbar med källor som man tar från ”nätet” än med andra källor som finns i 
tryckt form. 
 
Johansson och Svedner (2006) menar att det är viktigt hur man läser när man gör en 
textanalys, det är viktigt att göra en närläsning. De menar att det är skillnad på att läsa en text 
med så kallad normalläsning, sådan läsning man gör varje dag. Närläsningen innebär att man 
vill klarlägga vad som står i texten, vilket man aldrig kan göra med en normalläsning. Detta är 
inte alldeles lätt, säger författarna, eftersom det finns en stor portion av subjektivitet även i 
läsningen, och då blir även tolkningen subjektiv. Närläsningen syftar till att klarlägga 
innehållet i stoffet. Till sist tar de upp om den kritiska närläsningen där man ställer frågor till 
texten som man sedan söker svar på. Författarna tar också upp några förslag på frågor som 
man kan ställa till texten eller texter som man skall undersöka. Vem har skrivit texten och i 
vilket syfte är texten skriven? är normala frågor, men även frågor som: Vad har tagits med, 
vad har uteslutits, vad betonas och vad tonas ned? och Vad mer än det som direkt sägs ut i 
texten kan man finna i den? Jag har valt analysera kommunens dokument som behandlar 
arbetet mot mobbning och annan kränkande behandling för att få svar på vad deras riktlinjer 
säger. Det är framför allt två dokument som var intressanta att analysera. Titlarna på 
dokumenten lyder: Verktyg för arbetet med likabehandling i Örebro kommuns förskolor och 
skolor och Upprättandet av likabehandlingsplaner i grundskola och gymnasieskola i Örebro 
kommun. Jag har också analyserat skolans likabehandlingsplan för att se om den uppfyller 
kommunens riktlinjer. 
 
Jag har dessutom genomfört en kvalitativ intervju med fyra medlemmar i 
likabehandlingsgruppen på den undersökta skolan ”Kunskapen”. Trost (2005) säger att 
kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på 
dessa får man komplexa svar, innehållsrika svar. Syftet med intervjuerna är att förstå hur den 
intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter den har, hur den intervjuades 
föreställningsvärd ser ut. Man kan också komplettera med följdfrågor för att få svar 
förtydligade. Intervjuerna syftar inte till sensationella avslöjanden eller informera eller roa sin 
publik. Våra forskningsmässiga intervjuer bygger alltid på konfidentialitet och har som syfte 
att föra forskningen framåt, att lära oss mer om den sociala verkligheten i vilken vi lever. 
Intervjuer är också en bra metod enligt Denscombe (2000) för att man får fram 
informanternas prioriteringar. Man får också fram data som bygger på deras idéer och de får 
också möjlighet att förklara sina synpunkter och vad de anser vara det viktiga och centrala i 
frågorna man behandlar. Genom att man använder sig av intervjuer är man garanterad en hög 
svarsfrekvens eftersom man har avtalat om tid och plats i förväg.  
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Jag valde den här undersökningsmetoden för att få svar på vilka metoder som 
likabehandlingsgruppen på skolan ”Kunskapen” tycker är framgångsrika i arbetet mot 
mobbning. Beslutet att använda mig av två undersökningar tog jag därför att det inte skulle gå 
att få svar på de tre olika frågorna med endast en metod. Alla i likabehandlingsgruppen är 
troligtvis inte insatta i vad styrdokumenten från kommunen säger och kan därför inte svara på 
hur man skall jobba mot mobbning för att uppfylla deras krav. 

3.1 Urval 
För att få svar på frågan vilka riktlinjer kommunen ger till skolorna tog jag kontakt med en 
representant från kommunen som hade hand om barn och utbildning. Hon skickade via mejl 
över två länkar till dokument som beskriver kommunens arbete mot mobbning och vilka krav 
som man ställer på de olika verksamheterna. Jag valde att jobba med dessa dokument för att 
de är de aktuella riktlinjerna som kommunen ger till skolorna. Dokumenten som jag fick 
ligger på kommunens hemsida och heter Verktyg för arbetet med likabehandling i Örebro 
kommuns förskolor och skolor och det andra Upprättandet av likabehandlingsplaner i 
grundskola och gymnasieskola i Örebro kommun. 

För att få svar på frågan om den undersökta skolan ”Kunskapen” uppfyller kommunens 
riktlinjer valde jag att analysera skolans aktuella likabehandlingsplan. Varje skola och 
verksamhet är enligt lag skyldig att utarbeta en egen sådan sedan 2006.  

För att få svar på frågan angående vilka metoder likabehandlingsgruppen på skolan 
”Kunskapen” upplever som framgångsrika, har jag valt att genomföra intervjuer med fyra av 
dess elva medlemmar. Jag har valt att intervjua dessa eftersom de har varit med och utformat 
de olika förfaringssätten och metoderna som skolan skall rätta sig efter. Urvalet är begränsat 
till ett fåtal medlemmar, vilket ger utrymme för djupare förståelse och bättre kvalitet på 
undersökningen enligt Trost (2005). Respondenterna som jag har valt har olika positioner och 
verksamhetsområden på skolan. De jag valt har skiftande ålder och bakgrund. Respondent 1 
som vi kan kalla Kent, som jobbat på skolan sedan man tog fram likabehandlingsplanen 2006. 
Respondent 2 som vi kan kalla Mia, en rektor som har kommit till skolan för några år sedan 
med ett förflutet från den offentliga sektorn. Respondent 3 som vi kan kalla Klara, ett 
elevombud som går i tvåan för att få med elevperspektivet. Och slutligen respondent 4 som vi 
kan kalla Bert, den som är ansvarig för skolan likabehandlingsarbete, som också har varit med 
från start.  
 

3.2 Avgränsning 
Det finns många texter att välja bland som behandlar hur man skall jobba mot mobbning, men 
för att få svar på mina frågor valde jag att titta på de texter som kommunen särskilt jobbat 
fram. Skolorna är pålagda enligt lag att ha en likabehandlingsplan som beskriver hur man 
jobbar mot mobbning och annan kränkandebehandling, därför valde jag att undersöka den. 
Genom att jämföra dessa texter kan jag få svar på om skolan lever upp till det som 
kommunens riktlinjer säger. 

Från början var tanken att intervjua elever som hade blivit utsatta för diskriminering eller 
annan kränkande behandling. Jag pratade med ett av elevombuden, som trodde att det inte 
skulle vara några problem att få tag på några elever som ville ställa upp. Men det blev svårt att 
få tag på elever som ville ställa upp på någon intervju, jag fick bara tag på en som ville delta. 
Skolan ”Kunskapen” har ganska få ärenden att behandla och de elever som var aktuella var 
nya fall som man höll på att bearbeta, så att de tackade nej är förståeligt. Där för valde jag att 
prata med dem som ligger bakom likabehandlingsplanen i stället. 
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3.3 Genomförande 
För att kunna analysera kommunens riktlinjer läste jag dem flera gånger för att urskilja det 
som är viktigt för den här undersökningen. Jag hade också frågeställningen framför mig om 
vilka metoder som kommunen förespråkar i sina rekommendationer. Jag undersökte vad som 
betonades mer än annat i texten och vad som myndigheten tycker är viktigt att föra fram. 
Skolans likabehandlingsplan har jag också läst flera gånger för att se hur man har lever upp 
till det som är kommunens riktlinjer. Genom att jämföra dokumenten som jag nämnt ovan kan 
man få svar på mina två frågor: vilka är kommunens riktlinjer? och följer skolan ”Kunskapen” 
dem? 

För att sedan kunna göra den här intervjuundersökningen var jag tvungen att sätta mig in i 
ämnet genom att läsa litteratur och Internet-sidor som behandlar ämnet mobbning och 
kränkande behandling samt lagtexter om likabehandling. Utifrån vad de sagt i ämnet så har 
jag utarbetat frågor som jag sedan kunde ställa till de utvalda respondenterna i 
likabehandlingsgruppen. Jag avtalade om tid och plats där vi i lugn och ro kunde utföra 
intervjuerna. Jag hade i förväg meddelat frågorna och syftet med intervjuerna och också frågat 
om det var okej att intervjun spelades in på en ipod-spelare. Intervjuerna tog 15-20 minuter att 
genomföra och alla respondenter var glada att få vara med på en intervju angående 
likabehandlingsarbetet. Inför den första intervjun var jag lite nervös för att det inte skulle gå 
bra att genomföra intervjun och om ipod-spelaren skulle fungera. Men när intervjun väl var 
igång flöt det på bra och det kändes inte så svårt som jag trodde innan. Inspelningen blev 
också bra och ljudkvaliteten över förväntan. 
 

3.4 Bortfall 
När jag skulle bestämma tid för intervjuerna visade det sig att några deltagare i 
likabehandlingsgruppen hade slutat och att nya hade tillkommit. Så ett par av de tänkta 
respondenterna fick bytas ut mot nya medlemmar. De som hade varit med från början hade 
kanske kunnat svara mer på hur man tänkte när man startade arbetet och om man följde 
riktlinjerna från kommunen. Då de nya medlemmarna kom med var planen färdig och de har 
inte kunnat påverka planens uppbyggnad. De fyra aktiva medlemmarna i 
likabehandlingsgruppen som jag sedan avtalade tid med samarbetade utmärkt. Ingen avbröt 
eller hade några invändningar mot att fullfölja intervjuerna. 
 

3.5 Etiska frågor 
Som Winter (1985) skriver om i sin bok hade jag innan intervjuerna startat informerat 
undersökningspersonerna om undersökningens generella syfte och hur undersökningen är 
upplagd. Jag informerade också om att de närsomhelst kunde avbryta intervjun om de inte 
önskade fullfölja undersökningen. De som medverkade i undersökningen kommer att hållas 
anonyma, och de erbjöds också att ta del av resultatet innan den färdiga rapporten skickas in. 
 

3.6 Reliabilitet 
Enligt Winter (1985) anger reliabiliteten i hur hög grad resultaten från ett visst mätinstrument 
eller mätmetod (observation, intervju, test osv.) inte påverkas av tillfälligheter, eller mäter det 
man syftar till att mäta. En undersökning av det här slaget påverkas av vilka värderingar och 
erfarenheter vi har varit med om, så det är något som man får ha i beaktande. Resultaten av 
min textanalys och intervjuerna ser jag som tämligen riktiga, textanalyserna bygger på 
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dokument som är erkända och används i dag av både kommunen och skolorna i kommunen. 
Intervjuerna ger också svar på de frågor som undersökningen avser att undersöka, och svaren 
på frågorna kommer också från ett tvärsnitt av de medlemmar som ingår i 
likabehandlingsgruppen. De intervjuade har olika befattningar på skolan ”Kunskapen” och ger 
en bred bild över arbetet, vilket är bra och gör att undersökningarna svarar på de frågor som 
jag vill få svar på genom mitt examensarbete.  
 

3.7 Validitet  
Enligt Winter (1985) innebär validiteten mätinstrumentets förmåga att mäta just det som man 
avser att mäta. När man jämför olika texter med varandra kan man se om de överensstämmer 
med varandra och säger samma saker. 
 
En fördel med intervjuer är enligt Denscomble (2000) att man har direktkontakt med den man 
intervjuar och kan under tiden intervjun pågår kontrollera att de upplysningar man får är 
riktiga och relevanta, och i mitt fall så var alla respondenter glada att få hjälpa till, uppvisade 
en öppenhjärtlig inställning under intervjuerna och var villiga att utveckla sina svar och ge 
upplysningar om de frågor de besvarade. Jag kunde också ställa följdfrågor om något var 
oklart för att få ett bredare och tydligare svar. 
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4 Resultat 
Här kommer jag att först presentera resultaten av textanalysen och sedan redovisa 
intervjusvaren. Frågorna som besvaras i textanalysen är:  

• Vilka är kommunens riktlinjer?  

• Lever skolan ”Kunskapen” upp till kommunens riktlinjer? 

I intervjusvaren besvaras frågan om vilka metoder som likabehandlingsgruppen upplever som 
framgångsrika. 

4.1 Textanalys av Kommunens övergripande riktlinjer 
Här kommer jag att redovisa vad textanalysen säger att kommunens riktlinjer som alla verksamheter 

skall följa är. 

År 2001 antog kommunfullmäktige i kommunen en Barnvision som har FN:s konvention om 
barns rättigheter som grund och år 2002 antog kommunstyrelsen en Trygghetsvision för 
förskolor och skolor, man antog också en annan vision, kommunens Barnvision. De lyder så 
här: 
 

”Varje barn i kommunen utan undantag, har rätt att leva och att utvecklas under 
omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som, beroende på barnets ålder och 
mognad, tar hänsyn till dess egen vilja och åsikter.” (http://www.orebro.se/ Verktyg för 
arbetet med likabehandling i Örebro kommuns förskolor och skolor s. 5.) 
 

Vidare står det i kommunens Trygghetsvision:  
 

”Alla barn och ungdomar i kommunen har rätt till en trygg miljö i förskolor och skolor. 
Ingen ska bli utsatt, kränkt eller mobbad. Detta är ett ansvar för varje vuxen, liksom för 
alla barn och ungdomar.” (http://www.orebro.se/ Verktyg för arbetet med 
likabehandling i Örebro kommuns förskolor och skolor s.5.) 
 

På kommunens programkansli Barn- och utbildning så har man tagit initiativet att bilda en 
arbetsgrupp för trygghet, respekt och ansvar (”TRA-gruppen”). Den här arbetsgruppen stödjer 
skolorna i kommunen i arbetet med likabehandling genom: 
• Informationsinsatser 
• Rådgivning 
• Utbildningar 
• Tillhandahållande av ett verktyg för likabehandlingsplaner 
• Kunskapsutveckling inom området likabehandling 
 
TRA-gruppen jobbade fram ett verktyg i augusti 2006. Det här verktyget är tänkt att alla 
skolverksamheter som omfattas av skollagen ska kunna använda. Syftet med verktyget är att 
underlätta arbetet med att ta fram likabehandlingsplaner som uppfyller lagens krav. En 
revidering gjordes i januari 2007. I september 2007 omarbetades verktyget och det är den 
versionen som man jobbar efter nu. 
 
Verktyget består av fyra delar: 
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”1) Likabehandlingsarbete som innehåller fördjupad information om vad 
man ska tänka på i arbetet med att ta fram en likabehandlingsplan. En 
likabehandlingsplan måste vara anpassad för varje enskild verksamhet 
och dess årskurser samt utgå från en nulägesbeskrivning av 
verksamheten.  
2) Mallen är ett underlag som kan användas för att förenkla arbetet med 
att upprätta en likabehandlingsplan som uppfyller lagens krav.  
3) Råd och stöd-delen innehåller information om andra källor till stöd för 
framtagandet av likabehandlingsplaner, tips på kontaktpersoner och 
länkar. Vi vill gärna uppmuntra skolorna att ta hjälp av andra i arbetet 
med likabehandling. 
4) Lagtext-delen innehåller lagen (2006:67) om förbud mot 
diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, 
förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med 
en likabehandlingsplan och förordningen (1997:702) om 
kvalitetsredovisning inom skolväsendet.” (http://www.orebro.se/ Verktyg 
för arbetet med likabehandling i Örebro kommuns förskolor och skolor 
s.5) 
 

Från kommunens sida rekommenderar man ingen speciell metod utan det är upp till skolorna 
att välja hur man vill jobba, och det finns skolor som använder sig av flera olika åtgärdande 
metoder. Enligt en rapport från 2007 säger Örebro kommun (Upprättandet av 
likabehandlingsplaner i grundskola och gymnasieskola i Örebro kommun) att de fyra 
vanligast förekommande metoderna är livskunskap, kamratstödjare, en modifierad 
Farstametod samt Gemensamt Bekymmermetoden av Anatol Pikas.  
 
Rapporten fortsätter med att säga:  
 

”att i stort sett alla metoder som idag används i skolorna inte är 
tillräckligt utvärderade för att man ska kunna säga att de har 
vetenskapligt dokumenterad effekt. Enbart Olweusprogrammet anses 
vara tillräckligt utvärderat men i de flesta fall har utvärderingarna 
genomförts av grundaren själv eller hans medarbetare. Under kommande 
år ska ett flertal metoder utvärderas och inte förrän det är gjort går det att 
uttala sig ytterligare om metodernas ”vetenskaplighet”. Krasst kan sägas 
att ingen av de skolor som ingår i denna utvärdering arbetar med metoder 
som har tillräckligt vetenskapligt stöd bakom sig men detta blir 
förklarligt just pga. ovan nämnda orsaker och gäller för all 
skolverksamhet i landet”. (http://www.orebro.se/ Upprättandet av 
likabehandlingsplaner i grundskola och gymnasieskola i Örebro 
kommun. S. 33) 
 

 Enligt kommunens rekommendation är det viktigt är att man utarbetar specifika åtgärder för 
varje område. Dessa åtgärder skall vara konkreta och skall också innehålla 
 

• Mål – vad ska uppnås? 
• Aktivitet  –  vad ska göras? 
• Tidpunkt – när ska det göras? 
• Ansvar – vem är ansvarig för att det genomförs och följs upp?  
 

Det bästa sättet att jobba enligt kommunen är att inkludera sådana här frågor om kränkningar 
och likabehandling i det vanliga vardagsarbetet. Temadagar och projekt kan göra nytta, men 
är inte tillräckligt för långsiktiga resultat. För att nå långsiktiga resultat behövs bredd och 
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regelbundenhet. Om man inte jobbar och följer planen så riskerar man att inte uppfylla lagens 
krav och likabehandlingsplanens syfte. (http://www.orebro.se/ Verktyg för arbetet med 
likabehandling i Örebro kommuns förskolor och skolor) 

 

4.2 Textanalys av skolan ”Kunskapens” likabehandlingsplan 
Nedan kommer jag redovisa resultatet på min textanalys på frågan om skolan ”Kunskapen” 
lever upp till kommunens riktlinjer. 

På den undersökta skolan ”Kunskapen” jobbar man efter den likabehandlingsplan som 
beslutades om 2006 när lag 67 trädde i kraft. När det här beslutet var klart sammankallades en 
grupp (likabehandlingsgruppen) på 11 personer bestående av elever, lärare, kurator och 
rektor. Samtliga sektorer på skolan har funnits representerade i gruppen. Gruppen har träffats, 
både helt och delvis, vid ett tiotal tillfällen under hösten 2006. När planen var klar började 
man informera både elever och personalen på skolan. (Bilaga 1) 
 
I den här planen finns det några rutiner beskrivna som gör det lättare att upptäcka eventuell 
mobbning. Under de första veckorna på hösten informerar kurator alla nya ettor om 
antimobbningsteamet, och lite senare så blir alla ettorna kallade till ett hälsosamtal, där 
skolsköterskan bl.a. tar upp frågor angående mobbning. Trivselfrågor tas också upp på 
utvecklingssamtalen. Antimobbningsteamet, som består bl.a. av elever, gör i årskurs två en 
enkätundersökning för att undersöka förekomsten av mobbning. Föräldrar och 
vårdnadshavare får också information om skolans arbete med likabehandling och skolans 
rutiner. (Bilaga 1) 
 
I skolans likabehandlingsplan finns också rutiner för hur man skall agera när man misstänker 
eller upptäcker mobbning eller annan kränkande behandling. Planen beskriver sex steg som 
man skall följa:  
 

1. ”Den som misstänker eller får information om mobbning eller annan 
kränkande behandling tar omgående kontakt med rektor eller om det 
inte är möjligt någon i antimobbningsteamet. Använd också 
blanketten: Dokumentation av iakttagelse. 

2. Rektor bedömer vilka åtgärder som ska vidtas och i förekommande 
fall uppdrar till antimobbningsteamet att arbeta vidare. 

3. Personal i antimobbningsteamet och de mentorer som är berörda 
dokumenterar och informerar fortlöpande rektor och berörda 
mentorer om sitt arbete. 

4. Antimobbningsteamet informerar de föräldrar och vårdnadshavare 
som eventuellt blir berörda. 

5. Om skolan av någon anledning inte kommer tillrätta med 
kränkningarna så ansvarar rektor för att eventuell polisanmälan görs. 
I vissa fall kan rektor enligt gymnasieförordningen interimistiskt 
stänga av en elev som kränkt andra elever. 

6. All dokumentation i ärenden diarieförs och arkiveras i elevmappen. 
Ansvaret för detta ligger på respektive person som blir inblandad i 
ärendet. (Bilaga 1. S. 11-12) 

 
När ett fall av mobbning blir anmält av en elev eller lärare startar en process som kan liknas 
vid en kedja. Likabehandlingsplanen (Bilaga 1) beskriver förloppet så här: Den utsatta eleven 
informerar läraren om att denne blir utsatt för mobbning eller trakasserier. Läraren informerar 
rektorn om det hela och tar sen med sig den utsatta eleven till skolans specialpedagog. Denne 
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för samtal med den mobbade eleven för att få en djupare förståelse i det aktuella fallet. 
Förslag på åtgärder mellan den mobbade eleven och specialpedagogen läggs fram. Läraren 
som är inblandad informerar även specialpedagogen om vem den misstänkte mobbaren är och 
denne förs också till specialpedagogen för samtal, detta sker enskilt och oannonserat. 
Specialpedagogen undersöker om misstanken stämmer och gör den det försöker 
specialpedagogen komma tillrätta med varför mobbningen uppkommit och vad som kan göras 
för att den ska upphöra. I vissa fall förs samtal efteråt med bägge parter i rummet, kan dock 
vara känsligt för den utsatte. Skolans antimobbningsteam informeras om det aktuella fallet 
och har till uppgift att hålla ett extra öga på mobbaren och mobbningsoffret för att se om 
mobbningen upphört. Gör det inte det blir det, som jag tidigare nämnt, rektorn kopplas in och 
gör en polisanmälan. (Bilaga 1) 
 
Utöver att man följer likabehandlingsplanen framgår det i texten att man också jobbar med att 
förebygga mobbning och annan kränkande behandling genom att anordna aktiviteter som 
behandlar dessa frågor. Under en temavecka på våren inbjuds olika föreläsare och 
teatergrupper att föreläsa om sådana här frågor. Detta syftar till att få eleverna att fundera på 
hur andra ser på sådana här frågor som bl.a. rör mobbning och andra stora frågor. 
 
Texterna i likabehandlingsplanen på skolan beskriver också de olika ansvarsområden som de 
olika aktörerna på skolan har, från rektors ansvarsområden till lärare och personal, 
elevombud, antimobbningsteamet till elevernas ansvar och skyldigheter. (Bilaga 1) 
 

4.3 Resultatsammanfattning av textanalysen 
Textanalysen av kommunens riktlinjer visar att de är enkla, raka och tydliga i hur man bör 
jobba efter likabehandlingslagen, som trädde i kraft 2006. Man har också beslutat att en grupp 
– ”TRA -gruppen” – skall jobba med dessa frågor och att ta fram en mall som alla skolor i 
Örebro kommun skall följa.”TRA” står för Trygghet, Respekt och Ansvar. Verktyget som 
man jobbat fram innehåller fyra olika delar som är till hjälp för de verksamheter som skall 
utarbeta en likabehandlingsplan. De fyra stegen innebär i stort sett att man börjar med att 
beskriva ett nuläge för att man sedan skall kunna jobba fram en plan utifrån nuläget. Steg två 
består av att man använder mallen som uppfyller lagarnas krav. Steg tre och fyra består av 
hjälpmedel för att man lättare skall kunna arbeta fram en plan som fungerar för verksamheten, 
den innehåller även regler och lagtexter. Man rekommenderar också att man samarbetar med 
andra skolor. Kommunen rekommenderar ingen speciell metod att jobba efter, men betonar 
att det är viktigt att sätta upp mål och beskriva vad som skall göras och när det skall vara 
klart, och vem som har ansvaret för att det blir gjort. Kommunen rekommenderar att man 
inkluderar arbetet mot kränkningar och för likabehandling i det vardagliga arbetet. 
  
Textanalysen av ”Kunskapens” likabehandlingsplan visar att den är utarbetad efter lagen som 
kom 2006 och man var snabb att informera både personal och elever på skolan om det här 
arbetet. Likabehandlingsplanen beskriver också rutiner som man skall följa om det 
uppkommer något fall. Den beskriver också vem som är ansvarig och vilken gång ärendet 
kommer att ta. Man har också utarbetat ett program för att motarbeta mobbning och 
kränkande behandling. Man satsar också tid och pengar på en temavecka som behandlar 
likabehandling varje vår där elever också är med och påverkar innehållet. Varje år genomförs 
dessutom en enkätundersökning om förekomsten av diskriminering och kränkande 
behandling. Elever inbjuds också att vara med i likabehandlingsgruppen för att kunna vara 
med och påverka arbetet. Skolan har också elevombud som får en särskild utbildning för att 
kunna vara en länk mellan eleverna och lärarna. 
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4.4 Resultat av intervjuerna 
Här kommer jag presentera resultatet av intervjufrågorna, som visar vilka metoder som 
likabehandlingsgruppen upplever som framgångsrika samt beskriver utarbetandet av 
likabehandlingsplanen och vad som kan göra den bättre. Jag har valt att presentera svaren jag 
fick under fem olika rubriker som är de mest framträdande när man analyserar de utskrivna 
intervjusvaren. (Johansson & Svedner 2006) 

 
4.4.1 Utarbetandet av likabehandlingsplanen 
Alla fyra respondenterna var tydliga i att man behövde en plan att följa för att nå ett lyckat 
resultat i kampen för likabehandling. ”Klara” uttryckte det så här: 

”att skolan skall jobba mot likabehandling är ett av de 
grundläggande i undervisningsmomenten för att få ordentliga 
människor, och för det kan man behöva en plan” 

 
 En annan tanke är att man kan förändra människor attityder och på så vis förändra deras sätt 
att handla genom att ge dem upplysning om likabehandling. ”Bert” menar att genom att man 

 ”strukturerar det långsiktiga arbetet så kan man förändra 
ungdomarna, antingen genom förbud eller att få dem att inte vilja 
slåss på skolgården. Så frågan är hur vi kan jobba förebyggande 
för att förhindra att sådant händer”. 

 
 Skolan har också jobbat efter de riktlinjer som kommunen har gett. ”Kent” säger:  

”Ja, vi har använt oss av mallen som kommunen har gett ut. Och vi 
har i stort sett gått igenom alla steg i den”. 

 
”Klara” säger: 

 ”Det är viktigt att vi är på bettet och är pålästa om det här arbetet”  
 
4.4.2 Tydlighet! 
För att ett sådant här arbete skall fungera i praktiken så är det viktigt enligt respondenterna att 
ansvarsområdena är tydliga och att alla vet vem som gör vad. ”Klara” säger: 

”Det skall sitta i ryggraden hos alla anställda hur man reagerar när 
det dyker upp ett ärende, man ska veta vart man skall vända sig 
och hur man skall handla. Det är viktigt med tydliga 
ansvarsområden så man kan backa och kolla vad som gäller”. 

 
 Det är också viktigt att föräldrar kan hitta information om hur skolan arbetar och var man får 
tag på den information som man söker. ”Klara” säger: 

 ”Föräldrar kan titta i den (likabehandlingsplanen) och få svar på 
frågor och varför vi gör som vi gör.”  

 
”När alla följer de rutiner som planen säger så fungerar arbetet på 
ett ganska bra sätt och eleverna känner sig trygga i sin situation på 
skolan. Eleverna vet att de kan prata med en vuxen, vilken som 
helst eller något elevombud, och man vet att det kommer att följa 
bestämda mönster och att ärendet kommer att bearbetas enligt 
planen på skolan”, säger ”Kent” 
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4.4.3 Klimatet på skolan ”Kunskapen” 
Alla respondenter har talat om en stor orsak till varför det inte förekommer särskilt mycket 
mobbning på skolan, och det är en speciell anda mellan lärare och elever. De elever som går 
på ”Kunskapen” har nära till sina lärare genom att man jobbar i arbetslag och man hinner lära 
känna varandra vilket leder till ett bra klimat. ”Klara” säger:  

”att en av nycklarna till att man kan uppnå det är genom att vi har 
bra lärartäthet. Genom det så får varje elev mer tid att bli sedd och 
uppmärksammad”. 

 
 En annan del som är utmärkande säger respondenterna är det förhållningssätt som finns 
mellan elever och lärare, ”Bert” säger att  

”det är ett sätt att jobba som sitter i väggarna. Lärarna har tid till 
relationer med eleverna”. 

 
Respondenterna säger att skolan har kommit långt i det här arbetet. ”Klara” säger att: 

”Det har blivit ett förhållningssätt man lever efter när elever själva 
kommer till vuxna och berättar att de är oroliga för en kille i 
klassen och meddelar det till mig” Att sådant här blir till en 
naturlig del i det vardagliga arbetet är ett bevis på att det är viktigt 
att ha ett öppet klimat”. 

 
 ”Kent” säger också att det är viktigt att: 

 ”skapa goda förhållanden mellan grupperna och att lära känna 
eleverna”. 

 
Respondenterna uttrycket att det är viktigt och en styrka i att man tar tillvara på 
eleverna och deras tankar och synpunkter när man jobbar efter en likabehandlingsplan. 
”Bert” säger:  

”Elevombuden är ofta ivriga och vill gå ut hårt. De ville typ gå 
runt med batonger på skolgården”. 

 
”Mia” säger: 

”Elevombuden får också vara med och påverka deras utbildning, 
man har t ex önskemål om teckenspråksutbildning för att kunna 
göra sig förstådd med de hörselskadade. Eleverna är också med 
och påverkar innehållet i temaveckan som man genomför varje 
vår.”  

 
Respondenterna var alla överens om att temaveckan är bra och att det leder till att få 
eleverna mer medvetna om olikheter och likheter med handikappade eller människor 
från andra kulturer. Man tror att det skapar en större tolerans mot det som är lite 
annorlunda. ”Mia” säger: 

 ”Jag tror att det är bra med temaveckor som berör teater för att 
starta en tanke. Den här tanken leder kanske inte direkt till att man 
mobbar mindre men den kan leda till att man längre fram förstår 
att man handlat fel när man gör det”. 

 
4.4.4 Vad kan göra skolan ”Kunskapens” likabehandlingsplan bättre? 
De intervjuade tycker att det är viktigt att arbetet med att jobba mot diskriminering och 
mobbning skall synas. Idag ser alla de punktinsatser som görs varje år och det är lätt för dem 
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som inte är involverade direkt i arbetet att tro att det mellan de synliga aktiviteterna inte 
händer så mycket. ”Bert” säger: 

”Likabehandlingsplanen är bara aktuell en gång när den skickas ut, 
sedan glömmer man bort den och sitter och gnäller i arbetslagen 
om vad som gäller och vilka rutiner som gäller”. 

 
 ”Klara” säger: 

”Det är också viktigt att synliggöra att arbetet verkligen pågår hela 
året”. Jag tror också att arbetet pågår mycket mer i det tysta utan 
att alla märker att skolan jobbar med de här frågorna varje dag med 
sina elever.” 

 
”Bert” säger: 

”Att involvera fler i arbetet är något man jobbar med. Man har till 
och med skickat ut inbjudningar till alla föräldrar med barn på 
skolan om att vara med att utarbeta likabehandlingsplanen, men 
det var inte en enda förälder som gav ett positivt gensvar på 
frågan.” 

 
 En annan tanke som kommer fram i intervjuerna är att man har varit lite dålig på att 
uppdatera planen varje år som det står i lagen att man skall göra. ”Kent” berättar att: 

”Man kommer nu att ta nya tag med det och det kommer ut en ny 
revision nu till januari. Den kommer att innehålla en del nyheter 
med tanke på att Lag 2006:67 om förbud mot diskriminering och 
annan kränkande behandling mot barn och elever kommer att 
uppdateras från och med 1 januari 2009”. 

 

4.5 Resultatsammanfattning av intervjuerna 
Likabehandlingsarbetet på skolan ”Kunskapen” följer likabehandlingsplanen och innehåller 
flera olika aktiviteter som fungerar på olika sätt. Intervjuerna visar också att skolan varit 
noggrann i att följa kommunens riktlinjer vid framtagandet av skolans likabehandlingsplan. 
Man har följt kommunens mall när man tog fram skolans likabehandlingsplan Man upplever 
att temaveckan är en bra vecka som engagerar både elever och personal både före och efter att 
veckan har gått av stapeln. Verkningarna av den kanske man inte kan se på en gång, men i det 
långa loppet tror man att det är en bra aktivitet. Att skolan valt att ha elevombud som alltid 
finns i lokalerna underlättar också för elever som är utsatta att lätt kunna vända sig till någon 
om man vill tala om de problem som man kan ha. Elevombuden är också ivriga i sitt arbete 
och är villiga att ta en del besvärliga situationer för att lösa problem som ibland kan dyka upp. 
Men den bästa metoden tycks vara den att ”Kunskapen” har en hög lärartäthet. Det leder till 
att elever och lärare hinner lära känna varandra och bygga upp ett förtroende, som i sin tur 
skapar ett bra klimat på skolan. När det råder ett bra klimat med öppna kommunikationer 
elever och lärare emellan så pratar man öppet när det förkommer problem och diskriminering 
av något slag. Det man kan förbättra i likabehandlingsarbetet är att följa upp mål och att 
uppdatera likabehandlingsplanen varje år. ”Kunskapen” behöver också jobba på att synliggöra 
arbetet med planen så att alla kan se att det på går ett fortskridande arbete. 
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5 Diskussion 
Här kommer jag diskutera mina resultat i förhållande till mitt syfte och mina frågeställningar 
som var: Att undersöka vilka riktlinjer som kommunen förespråkar att man skall jobba efter, 
angående mobbning och annan kränkande behandling, och hur en av skolorna i kommunen 
lever upp till det. Frågorna som jag ville ha svar på var vilka metoder för att motverka 
mobbning och annan kränkande behandling förespråkar man på kommunal nivå? Och lever 
skolan ”Kunskapen” upp till kommunens riktlinjer? Och vilka metoder upplever 
likabehandlingsgruppen på skolan som framgångsrika? Jag kommer att diskutera svaren under 
tre rubriker, kommunens riktlinjer, skolans likabehandlingsplan och framgångsrika metoder.  

5.1 Kommunens riktlinjer 
I min textanalys kom jag fram till att kommunen (huvudmannen) bär huvudansvaret för att 
alla verksamheter skall ha och jobba efter likabehandlingsplanen, som trädde i kraft 2006. 
Örebro kommun är tydlig i att man skall följa de regler som gäller och har satsat mycket tid 
och resurser på att jobba fram riktlinjer som följer de lagar och regler som finns för att jobba 
mot mobbning och diskriminering i dess olika former. Kommunen har varit noga med att följa 
lagtexten som finns i Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande 
behandling av barn och elever. Jag tycker att det är bra att kommunen är ansvarig för att 
arbetet skall bli gjort vid alla verksamheter i hela kommunen och även att det görs 
uppföljningar av att det verkligen blir genomförda. 
 
Enligt textanalysen så är kommunens riktlinjer angående mobbningsarbetet tydliga och 
skolorna har ett bra verktyg att jobba efter när man skall ta fram en likabehandlingsplan. 
Genom att kommunen var tidig med att sätta stort fokus på de här frågorna och att 
”Kunskapen” också var tidig med att arbeta fram planer och rutiner, så har man kommit långt 
i arbetet. Kommunen rekommenderar inte någon speciell metod för att jobba mot mobbning 
på skolorna utan det är upp till varje skola och verksamhet att själv avgöra hur man skall 
jobba och vilka ramar som gäller. Det tror jag är bra för då kan skolorna själva välja de 
metoder och verktyg som passar bäst för verksamheten. Det viktigaste är att man tar starkt 
avstånd mot mobbning och annan kränkande behandling. Skollagen säger att skolan skall 
utformas ”i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som 
verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 
gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 1. Främja jämställdhet mellan 
könen samt 2. Aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och 
rasistiska beteenden”. (http://www.skolverket.se, skollagen Kap 1§2) 
 
Kommunen säger att alla verksamheter skall jobba förebyggande, eftersom det kan ge bra 
effekter både på kort sikt och på lång sikt. Genom att man arbetar förebyggande så kan man 
säkert undvika problem som med stor sannolikhet annars skulle komma. Att man genomför en 
rad återkommande aktiviteter synliggör arbetet för alla på skolan och det tror jag är en bra 
metod. I Olweus (1986), som behandlar Olweusprogrammet, sägs det att man kan ordna 
studiedagar. Att göra saker som engagerar både elever och lärare är något som gör att man lär 
känna varandra och bygger då upp förhållanden som leder till ett bättre klimat. (Olweus 1986) 
Intervjuerna styrker också att det kan vara på det sättet. Man betonade att det var bra med 
temadagar som eleverna får vara med och planera. 
 
Alla små insatser tillsammans ger nog större effekter än att man bara gör en eller ett par större 
insatser mot mobbningsarbetet, som intervjuerna visade, där man sade att det var viktigt med 
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det tysta arbetet som man gör med eleverna varje dag. Farsta-metoden förespråkar att man 
jobbar med många olika saker hela tiden, vilket enligt den metoden fungerar på ett bra sätt. 
(Ljungström, 2003) Jag tror också att det är så att många bäckar små ger bättre resultat än att 
man gör en stor insats en gång om året.  
 
Textanalysen påvisar en viktig bit i anvisningarna från den undersökta kommunen och det är 
att man sätter mål och anger vem som är ansvarig för att målen nås. Det här stämmer väl 
överens med vad styrdokumenten säger hur man bör jobba mot mobbning och kränkande 
behandling. Enligt LPF 94 så är det rektorn som ansvarar för att arbetsplaner och resultaten 
följs upp och utvärderas efter de mål som man satt upp. ( http://www.skolverket.se, LPF 94) 
Det här behöver inte bara vara bra, för om man själv skall granska sitt eget arbete så är det 
nog lätt att vara lite själv god och inte se alla brister som eventuellt finns. Man kanske 
underlåter att vidta åtgärder som skulle behöva åtgärdas. 
 

5.2 Skolan ”Kunskapens” likabehandlingsplan 
Enligt min analys av ”Kunskapens” likabehandlingsplan lever den upp till det ansvar som är 
pålagt av kommunen när det gäller att utarbeta en likabehandlingsplan och att följa de 
anvisningar som skall finnas med i den. Arbetet mot mobbning och kränkande behandling är 
inget nytt på skolan, men ett ökat fokus på dessa frågor kom i och med Lag (2006:67) om 
förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling mot barn och elever.  Jag tycker 
det är bra att skolor är tvungna att jobba fram en likabehandlingsplan, där man måste tänka till 
hur man jobbar aktivt för att förhindra att mobbning och annan kränkande behandling. Det gör 
det lättare för alla inblandade att veta vart man skall vända sig och vilken turordning som 
gäller. Men det är också viktigt att detta dokument inte bara blir en hyllvärmare, utan ett 
levande dokument som används och uppdateras allteftersom. Följer man riktlinjerna från 
kommunen så blir det här dokumentet aldrig föråldrat utan uppdateras hela tiden alltefter som 
man utvärderar hur man når de mål som man satt upp. Det är också ett krav som man kan läsa 
i litteraturen. (http://www.skolverket.se, LPF 94) 
 
I min textanalys kom jag fram till att ”Kunskapen” följer de lagar som finns och att man 
verkligen använder sig av likabehandlingsplanen, som man har lagt ner mycket jobb på. Men 
enligt de intervjuer jag gjort så påpekar man att uppdateringen av planen inte fungerat riktigt 
enligt vad planen säger. Man kommer att ta nya tag med att göra uppdateringar nu när den nya 
uppdaterade versionen på Likabehandlingslagen träder i kraft, sa ”Kent” Jag tycker att det är 
viktigt att man håller ett sådant här dokument levande, för ingenting är statiskt utan förändras 
från år till år. Skolan får nya elever och samhället förändras och då måste en sådan här plan 
hänga med i utvecklingen. 
 
Jag upplever att det i arbetslagen pratas om dessa frågor varje vecka och alla är väl medvetna 
om hur planen skall användas. Skolledningen är också med på noterna eftersom man satsar 
mycket tid och arbete på temaveckor, som i sin tur kostar mycket pengar. Enligt intervjuerna 
säger elever som kommer från andra skolor att det är lugnt beträffande mobbning jämfört med 
tidigare erfarenheter. All tid som skolan lägger ner tycker jag märks på eleverna som går på 
skolan ”Kunskapen”, för det råder en bra stämning och man märker inte av att det 
förekommer spänningar mellan elever eller mellan lärare och elever. (Men det kanske 
förekommer mer än vad som syns utåt.) Det här stämmer väl överens med det som beskrivs i 
Ljungströms bok om att jobba aktivt och att skapa förutsättningar för att få ett bra klimat 
innan problemen kommer. (Ljungström 2003) 
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5.3 Framgångsrika metoder 
Enligt de representanter för likabehandlingsgruppen som jag intervjuat så finns det flera 
framgångsfaktorer som är värda lite mer eftertanke. Något som var utmärkande för 
intervjuerna var att respondenterna var mycket positiva till de olika aktiviteterna som 
anordnas på skolan. Man lyfter fram temaveckan som en vecka som berör och engagerar 
många på skolan. Att man låter elever vara med och bestämma innehållet tror man bidrar till 
att man når fler elever och får större nytta av programmet. Det här sättet att arbeta får också 
stöd av vad Olweus skriver i sin bok. (Olweus 1986) Jag tror också att det är ett bra sätt att 
jobba, för att låta ungdomarna själva vara med gör att de känner sig delaktiga och då är det 
lättare att få ett bra resultat än att man tvingar någon till något som man själv inte vill.  
 
En annan faktor som påverkar arbetet mot mobbning positivt är att låta eleverna vara med i 
arbetet mot mobbning och kränkande behandling. Intervjuerna visar att elevombuden på 
”Kunskapen” är ivriga att engagera sig och att hjälpa till med att påvisa att det är viktigt med 
ett aktivt avståndstagande mot ett sådant beteende. Jag tror att när elever vågar ställa sig upp 
och säga att det här är ett beteende som vi inte accepterar, kan göra det lättare att bryta en 
mobbning eller diskriminering innan det har fått gått alldeles för långt. Att elever vågar och 
vill stå upp för det som är rätt visar att de har förståelse och medmänsklighet. Litteraturen 
säger att det är viktigt att få eleverna att just visa förståelse och medmänsklighet och det är 
något som LPF94 säger att skolan skall jobba för och man beskriver också i några steg mål att 
sträva mot. ( http://www.skolverket.se, LPF 94) 
 
Den metod som respondenterna tryckte hårt på för att minska problemen med mobbning och 
annan kränkande behandling och för att skapa ett bra klimat på ”Kunskapen” är att lärarna och 
eleverna hinner lära känna varandra. Jag tror också att det påverkar klimatet på skolan när de 
vuxna på skolan har tid att vara med eleverna och att prata om vardagliga saker, sådant som 
eleverna tycker är viktigt. En förutsättning för att det skall vara möjligt är att ha en relativt 
hög lärartäthet. Om man har det så har lärare mer tid till att vara tillgängliga och att engagera 
sig i eleverna. När det finns utrymme för sådant så får man engagerade elever som tycket det 
är roligt att gå till skolan och man får då också mer positiva lärare. När elever och lärare 
skapar det här öppna klimatet så leder det till att man får lätt att prata om allt och även då 
sådant som rör mobbning och kränkande behandling. Att man skapar en positiv anda är något 
som Olweus under stryker i sin bok, Mobbning - Vad vi vet och vad vi kan göra. Där han 
beskriver vikten av att uppodla bra kamratrelationer. (Olweus. 1986) 
 
I min undersökning kommer jag fram till att kommunen inte rekommenderar någon speciell 
metod att jobba efter. På ”Kunskapen” använder man sig inte konsekvent av någon metod i 
sitt arbete. Man lånar lite från olika metoder som passar till det sätt man valt att arbeta efter. 
Det program som ”Kunskapen” använder sig av mest är Farstamodellen. Den del man 
använder sig av är det som beskrivs i Mobbning i skolan (Ljungström 2003). Jag tror att om 
man är öppen och vaken för olika sätt att jobba gör att arbetet får bredd och kan nå önskat 
syfte från gång till annan. Vilken metod som är bäst är ju svårt att säga. Frågar man grundarna 
till Farsta, GMb och Olweus-programmet vilken som är bäst så svarar troligen alla att deras är 
den bästa. Men jag tror nog att man får ta det bästa från de olika metoderna och använda sig 
av det man tror på för att nå ett bra resultat. Det stämmer också med vad olika 
forskningsresultat säger angående de olika metoderna, som man kan se i dokumentet 
Upprättandet av likabehandlingsplaner i grundskola och gymnasieskola i Örebro kommun 
(http://www.orebro.se) 
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5.4 Kritisk granskning av det egna arbetet 
Här reflekterar jag över min undersökning angående vad som har fungerat bra och vad som 
fungerat mindre bra. För det första så är det första gången jag skriver en uppsats av den här 
sorten. Från början så kändes det som det skulle bli roligt och intressant, men efter ett tag så 
tycktes det vara ett stort och oövervinnerligt jobb som måste göras. Från början var tanken att 
bara göra en textanalys men med inrådan av handledaren så förändrades arbetet lite. I och 
med tipsen från handledaren så fick jag struktur på arbetet och det rullade på enligt planerna. 
Att jag gjorde två undersökningar, en textanalys och en intervjuunderökning, tyckte jag var 
bra, för jag fick lära mig två olika sätt att göra en undersökning på. Jag tycker också att de två 
undersökningarna kompletterade varandra för den ena svarade på vad olika lagtexter säger 
och intervjuerna hur personer som jobbar i verksamheten tycker och upplever. I och med att 
det här arbetet har tagit en hel del tid på både dagar och kvällar så är jag tacksam för det stöd 
jag fått av familjemedlemmar och jobbarkompisar. 
 
Inledningsvis var tanken att se hur eleverna upplevde att likabehandlingsplanen fungerade på 
”Kunskapen”, men av förklarliga skäl så var det inte några som ville ställa upp på intervjuer. 
Så jag bytte inriktning och vände mig till dem som jobbat med att ta fram planen på skolan. 
Det finns en liten risk att resultatet på mina frågor kan vara lite färgade efter som de 
intervjuade har tagit fram planen, men jag anser att de har varit ärliga i sina svar och att 
resultatet är korrekta. 
 
Om jag skulle gjort om min undersökning så skulle jag nog vilja göra en stor 
enkätundersökning bland eleverna på ”Kunskapen”, för att få deras version av hur de upplever 
skolans arbete mot mobbning och annan kränkande behandling. 
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6 Slutsats 
Syftet med den här undersökningen är att undersöka vilka riktlinjer kommunen säger att man 
skall jobba efter för att förhindra mobbning och kränkande behandling och hur man på den 
skolan jag undersökt lever upp till det. Genom intervjuerna med medlemmar i 
likabehandlingsgruppen så ville jag få svar på vad som fungerar bra med skolans 
likabehandlingsplan och vad som kan förbättras. 
 
Min slutsats av undersökningen blir att kommunens riktlinjer är klara och tydliga och att man 
lagt ner mycket tid och resurser på att följa de lagar och riktlinjer som står i styrdokumenten, 
skollagen, LPF94 och Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande 
behandling mot barn och elever. Genom att ta fram en mall till hjälp för alla verksamheter så 
har man under lättat för skolorna att ta fram och genomföra likabehandlingsplanen som det 
sedan 2006 är lag att alla verksamheter skall ha. Kommunen följer också upp att alla 
verksamheter i kommunen har en likabehandlingsplan med återkommande undersökningar. 
 
I min textanalys så kommer jag fram till att den undersökta skolan ”Kunskapen” väl följer de 
riktlinjer man får från huvudmannen. ”Kunskapen” var tidigt ute med att införa 
likabehandlingsplanen och har också uppmärksammats på olika vis för sitt fina arbete från 
olika håll.  
 
I intervjuerna med likabehandlingsgruppen framkom det många intressanta upplysningar om 
skolans arbete mot mobbning och kränkande behandling. Man upplever att aktiviteter som ger 
upplysningar om hur andra människor har det och blir utsatta ger eleverna större 
medmänsklighet och större acceptans för att man är ”annorlunda”. Att involvera eleverna i så 
stor utsträckning som det är möjligt gör arbetet lättare. Men det som sticker ut som det som 
fungerar bäst är att elever och lärare har ett öppet klimat och att man är nära varandra. Man 
undviker vi-och-dom-känslorna genom att odla bra kamratrelationer. Genom att det råder ett 
öppet klimat så förekommer det ganska lite mobbning och trakasserier på ”Kunskapen”. På 
det stora hela så fungerar skolans arbete med likabehandlingsplanen bra, men man behöver 
jobba lite mer på uppföljning och uppdatering av den årligen. Nu vet jag att man jobbar med 
det inför den nya versionen av Likabehandlingslagen som träder i kraft i januari 2009. 
 
Den här undersökningen gäller bara på skolan jag undersökt och jag tror att det kan se helt 
annorlunda ut på andra skolor. Om flera skolor jobbade som den här, så skulle nog mobbning 
och annan kränkande behandling förekomma i mindre skala än vad det gör i dag. Om 
”Malin”, som jag nämnde om i början, hade gått på den undersökta skolan skulle scenariot 
kunna varit ett annat. Enligt mina erfarenheter så är detta tyvärr en alltför vanlig situation på 
många skolor men med hjälp av nya styrmedel och ett aktivt jobb mot mobbning och annan 
kränkande behandling så kan vi alla hjälpas åt att förhindra att detta blir en allt vanligare syn 
på våra skolor.  
 

6.1 Framtida forskning 
Ett intressant ämne att forska vidare kring hade varit att se om likabehandlingslagen har haft 
den effekt som man hoppats på. Har mobbning och trakasserier minskat i och med att man 
infört likabehandlingsplaner på skolorna? Om det minskat, vad beror det då på? Om man inte 
kan se någon skillnad, vad beror det på? En annan fråga är om man kan se om det är mindre 
mobbning på skolor med hög lärartäthet gentemot när det är få lärare per antal elever. Det är 
några frågor som jag skulle tycka vore intressant att undersöka lite närmre.
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Sammanfattning 
 
Denna likabehandlingsplan innehåller en beskrivning av hur Skolan arbetar med 
att motverka diskriminering och kränkande behandling. Den beskriver också 
personalens ansvarsområden, våra rutiner för att upptäcka och åtgärda 
kränkningar, samt våra specifika åtgärder för att motverka diskriminering och 
kränkande behandling under 2007. 
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Likabehandlingsplan på Skolan – Hur blev den till? 
 
Arbetet med att ta fram denna likabehandlingsplan har utförts av en grupp på 11 
personer bestående av elever, lärare, kurator och rektor. Samtliga sektorer på 
skolan har funnits representerade i gruppen. Gruppen har träffats, både helt och 
delvis, vid ett tiotal tillfällen under hösten 2006. Följande insatser har 
genomförts: 
• I samband med terminsstart så informerades all personal på skolan om den nya 
lagen. Då gjordes också en första inventering av diskriminerande strukturer i 
verksamheten. 
• Medlemmarna i likabehandlingsgruppen har informerat om - och diskuterat 
med elever och kollegor om lagen. 
• Under en förmiddag befann sig representanter ur likabehandlingsgruppen i 
skolans café för att spontant prata med elever och diskutera hur de upplevde sin 
skolmiljö. 
• Samtliga föräldrar/vårdnadshavare har blivit informerade om lagen och 
samtidigt blivit inbjudna till att delta i gruppens arbete. 
• Gruppen har organiserat skolans övergripande åtgärder för att informera om– 
och implementera skolans aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och 
främjande av likabehandling. 



4 
 

 

Vad innebär lagen om diskriminering och kränkande 
behandling? 
 
Denna lag har till uppgift att främja elevers lika rättigheter samt att motverka 
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Syftet med lagen är 
också att motverka annan kränkande behandling. Huvudmannen för 
skolverksamheten ansvarar för att anställda och uppdragsgivare följer de 
skyldigheter som anges i denna lag när de handlar i tjänsten eller inomramen för 
uppdraget. 
 
 
 
Definitioner 
 
I lagtexten görs följande definitioner: En elev är den som utbildas eller söker 
utbildning i verksamhet som omfattas av skollagen. Personal är de som är 
anställda och uppdragstagare i utbildning eller i annan verksamhet. Etnisk 
tillhörighet innebär att någon tillhör en grupp av personer som har samma 
nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg. Sexuell läggning är antingen 
homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Funktionshinder 
definieras som varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en 
sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 
Trakasserier definieras som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet 
som har samband med… 
• Etnisk tillhörighet 
• Religion eller annan trosuppfattning 
• Sexuell läggning 
• Funktionshinder 
• Kön 
Lagen omfattar också… 
• Sexuella trakasserier 
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Annan kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs 
värdighet. Under denna definition hamnar allt som upplevs kränkande av en elev 
som inte faller under ovanstående definitioner. Mobbning kännetecknas av att 
någon eller några, vid upprepade tillfällen och över tid, utsätter en person för 
negativa handlingar fysiskt eller psykiskt. Mobbning innebär att den mobbade är 
i underläge i förhållande till mobbaren/mobbarna – en konflikt med icke 
jämbördigt styrkeförhållande. 
 
 
 
Skolans mål och långsiktiga arbete 
 
Vår skola ska präglas av respekt för människors olikheter. Vår skola ska vara 
trygg för våra elever, fri från diskriminering och annan kränkande behandling. 
Vi på Skolan ska sträva efter att varje individ får gynnsamma förutsättningar att 
uppleva en lyckad skolgång. Vår styrka är våra olika bakgrunder som innebär en 
rikedom av färdigheter, talanger och idéer. Alla ska känna att deras åsikter tas 
tillvara, att de känner att de tillhör en gemenskap och att de blir respekterade. Vi 
bemöter och behandlar andra som vi själva vill bli bemötta och behandlade. 
Genom vår fokus på individens utveckling lägger vi grunden för alla att uppnå 
deras potential. Sedan 2001 arbetar Skolan aktivt mot diskriminering av kön och 
kränkande behandling genom en uttalad satsning på kultur och estetik. Alla 
elever ska få arbeta med estetisk verksamhet och medverka i olika 
kulturaktiviteter i sitt dagliga skolarbete. Genom kulturen vill vi få eleverna 
uppmärksamma på alla människors lika värde och därmed öka empatin och 
förståelsen för andra elevers olika bakgrund och skolsituation. Skolan arbetar 
löpande med att erbjuda ett brett spektra av kulturevenemang där eleverna själva 
får framträda blandat med att vi tar hit utomstående aktörer. Exempel på olika 
aktiviteter är författar- och teaterbesök och föreläsare. Vi har också 
fredagsunderhållning där elever får uppträda med musik och dans. Måleri, foto, 
skulptur och design ställs ut varje termin med tillhörande vernissage. 
Sammantaget ser vi dessa delar som aktiva åtgärder att motverka rasism, 
diskriminering, kränkande behandling och få en jämnare könsfördelning på 
skolan. 
 
Skolan tar också emot alla årskurs 8-elever i Örebro på besök under en dag. 
Detta gör vi för att visa eleverna en annan bild av skolan, en bild som inte alltid 
stämmer överens med den bild de tidigare har fått av skolan. Skolan byggdes om 
för ett antal år sedan och denna nya skola tycker vi är viktig att visa upp. På så 
sätt hoppas vi att flickor ska bli mer intresserade av vår skola. I slutet av varje 
vårtermin tar vi emot flickor som går i årskurs 7 till kursen Teknik för flickor. 
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Det är en satsning för att på sikt öka andelen flickor på vår skola. Vi har 
samtidigt ett nära samarbete med en teknikskola som arbetar aktivt med att 
försöka få unga flickor intresserade av teknik
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Vårt ansvar och våra skyldigheter 
 
Vi har alla ett ansvar och en skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot 
trakasserier och annan kränkande behandling. I lagtexten formuleras detta på 
följande sätt: 
8 § Om huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande 
ledningsfunktion eller annan personal får kännedom om att ett barn eller en elev 
i verksamheten anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande 
behandling i samband med att verksamheten genomförs, skall huvudmannen 
eller den huvudmannen bestämmer utreda omständigheterna och i 
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra 
fortsatta trakasserier eller annan kränkande behandling. I en eventuell process 
ligger bevisbördan på skolan. 
18 § ….. visar omständigheter som ger anledning att anta att hon eller han blivit 
diskriminerad, utsatt för annan kränkande behandling eller utsatt för 
repressalier, är det huvudmannen för verksamheten som skall visa att 
diskriminering, annan kränkande behandling eller repressalier inte förekommit. 
Skolan kan bli skyldig att betala ut skadestånd om skolan inte åtgärdat 
kränkningarna. 
19 § …skall huvudmannen för att undgå skadeståndsansvar visa att alla skäliga 
åtgärder för att förebygga eller förhindra behandlingen hade vidtagits. 
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Ansvarsområden 
 
Rektor 
Det är rektors ansvar enligt lag och förarbeten att: – se till att all personal, alla 
elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och annan kränkande 
behandling inte är tillåten på skolan. – se till att det bedrivs ett målinriktat arbete 
för att främja elevers lika rättigheter, samt att motverka diskriminering på grund 
av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 
eller funktionshinder samt annan kränkande behandling. – årligen upprätta, 
utvärdera och revidera en likabehandlingsplan i samarbete med personal och 
elever. – om skolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande 
behandling förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas. 
 
Rektor ska även: 
– se till att skolpersonal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar 
anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och de 
åtgärder som vidtagits. 
 
Lärare och annan skolpersonal 
Det är lärares och annan skolpersonals ansvar att: – följa skolans 
likabehandlingsplan. – ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar 
som han/hon förmedlar genom sin undervisning och sträva efter likabehandling. 
– se till att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling 
misstänks/anmäls/upptäcks.– dokumentera misstänkt/anmäld/upptäckt 
diskriminering och annan kränkande behandling och de åtgärder som vidtas. 
bevaka att utredda fall av diskriminering och annan kränkande behandling, där 
den enskilda läraren är berörd, följs upp. 
 
Antimobbningsteamet 
- följer upp mobbningsärenden på uppdrag av rektor. - samordnar mentorers och 
elevhälsoteamens insatser. 
 
Elevombud 
Elevombudens uppgift är att: - vara väl förtrogna med lagen om förbud mot 
diskriminering och annan kränkande behandling av elever.- kritiskt granska 
förhållanden inom sin sektor med avseende på lagstiftningen. - vara tillgänglig 
för elever och kunna ta sig tid. - vara bollplank för funderingar kring lagen och 
dess konsekvenser. - ingå i likabehandlingsgruppen. - vara en god förebild och 
aktivt arbeta i lagens riktning. - dokumentera iakttagelser och vidarebefordra 
dessa till ansvarig rektor eller likabehandlingsgrupp. 
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Elever 
Det är alla elevers gemensamma ansvar att: – påtala diskriminering och annan 
kränkande behandling som förekommer på skolan. Personer som elever på vår 
skola kan prata med: 
• lärare 
• assistenter 
• rektor 
• kurator, skolsköterska eller någon 
annan i elevhälsoteamet 
• elevombud 
• elevrådet 



10 
 

 

Rutiner för att upptäcka trakasserier och annan kränkande 
behandling. 
 
Vid skolsköterskans enskilda hälsosamtal i årskurs 1 tas frågor om mobbning 
upp. Vid starten på höstterminen informerar kurator om antimobbningsteamet i 
samtliga årskurs 1-klasser. Under årskurs 2 utför antimobbningsteamet en 
enkätundersökning angående förekomsten av mobbning. I elevernas 
utvecklingssamtal diskuteras alltid trivselfrågor. Arbetsmiljöfrågor är en stående 
punkt på alla klassråd och lokala styrelser Elever och vårdnadshavare ges 
information om skolans likabehandlingsarbete. 
 

 

 

Rutiner för att åtgärda trakasserier och annan kränkande 
behandling. 
 
1. Den som misstänker eller får information om mobbning eller annan 
kränkande behandling tar omgående kontakt med rektor eller om det inte är 
möjligt – någon i antimobbningsteamet. Använd också blanketten: 
Dokumentation av iakttagelse. 
 
2. Rektor bedömer vilka åtgärder som ska vidtas och i förekommande fall 
uppdrar till antimobbningsteamet att arbeta vidare.  
 
3. Personal i antimobbningsteamet och de mentorer som är berörda 
dokumenterar - och informerar fortlöpande rektor och berörda mentorer om sitt 
arbete. 
 
4. Antimobbningsteamet informerar de föräldrar och vårdnadshavare som 
eventuellt blir berörda. 
 
5. Om skolan av någon anledning inte kommer tillrätta med kränkningarna så 
ansvarar rektor för att eventuell polisanmälan görs. I vissa fall kan rektor enligt 
gymnasieförordningen interimistiskt stänga av en elev som kränkt andra elever. 
 
6. All dokumentation i ärenden diarieförs och arkiveras i elevmappen. Ansvaret 
för detta ligger på respektive person som blir inblandad i ärendet. ”Hellre 
dokumentera en sak för mycket än en sak för lite…” 
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Specifika åtgärder för att motverka diskriminering och 
kränkande behandling under 2007 
 
• Vi kommer att utse elevombud på skolan. Elevombudens främsta syfte är 
att… 
- Stärka elevernas möjligheter till inflytande 
- Öka elevernas rätt till stöd 
- Stärka elevperspektivet 
Elevombuden ska bestå av 1 personal och 2 elever på varje sektor. Elevombuden 
ska ha regelbundna träffar. Minst en av elevrepresentanterna på varje sektor ska 
ingå i likabehandlingsgruppen. Alla elevombud ska erhålla en adekvat 
utbildning i aktuell lagstiftning samt i situations- och konflikthantering. 
Elevrådsstyrelsen får i uppdrag att utse de elever som blir elevombud. För sektor 
RGD/RGH kan utnämningen ombesörjas av eleverna i lokala styrelsen. Varje 
rektor utser den personal som ska vara elevombud. 
• Temavecka 
Under vecka 13 kommer alla elever att få information om likabehandlingsarbetet 
på skolan. De kommer också att delta i – och bli inspirerad av en forumteater 
med Martin Mutter. 
• Likabehandlingsgruppen permanentas. 
Likabehandlingsgruppen kommer att vara ett forum för uppföljning av våra 
åtgärder för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Hit kan 
elevombuden ta med sig frågor eller problem som uppkommit i sektorerna. En 
uppgift för gruppen är att varje år revidera likabehandlingsplanen och att 
dokumentera arbetet i kvalitetsredovisningen. 
• Information 
- Alla anställda på skolan, elever och vårdnadshavare ska få information om 
lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling. De ska 
också få information om skolans likabehandlingsplan.  
- Likabehandlingsplanen delas ut till elever och anställda vid terminsstart eller 
när en elev/ anställd börjar på skolan under pågående läsår. - 
Likabehandlingsplanen läggs ut på skolans webbplats. - Likabehandlingsplanen 
ska finnas i alla klassrum, i skolans bibliotek och i personalrum. - 
Vårdnadshavare informeras via brev. 
• Information om elevombuden 
Presentation av elevombuden kommer att ske för alla åk 1–elever vid 
höstterminsstarten och på första elevrådsmötet på höstterminen. Motsvarande 
presentation för personalen kan ske på första personalkonferensen på 
höstterminen. Elevombuden ska presenteras på Skolans hemsida och på skolans 
anslagstavlor (med foto). Tröjor med texten ”elevombud” ska tryckas upp. 
• Diskriminerande strukturer 
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Likabehandlingsgruppen har, vid en inventering, med hjälp av andra lärare, 
elever och vårdnadshavare kommit fram till följande problem ur ett 
likabehandlingsperspektiv när det gäller Skolans nuvarande organisation och 
fysiska miljö. Detta skall beaktas när det gäller vårt dagliga arbete och vår 
långsiktiga planering av verksamheten. 
Lokaler 

Det finns en upplevelse av orättvisa mellan sektorerna när det gäller tillgången 
på ändamålsenliga lokaler. Tillgången på datorer och möjligheter att använda 
trådlöstnätverk varierar i stor utsträckning. Alla sektorer har inte alltid möjlighet 
att använda gemensamma lokaler. Det finns brister när det gäller skyltning av 
dam & herrtoaletter. När det gäller duschmöjligheterna på idrotten måste fler 
alternativ åstadkommas. 
Tolkar 

Det finns brister när det gäller användningen av tolk i samband med 
elevaktiviteter och i samband med utvecklingssamtal. 
Undervisning 

Schematiderna måste anpassas till elevernas resor. Tider och rutiner för 
modersmålsundervisning och stödundervisning måste samordnas med elevernas 
schema. Undervisningen i idrott & hälsa måste i större utsträckning anpassas till 
elevernas olika behov och möjligheter att delta. Rutinerna för information måste 
förbättras. 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

1. Tycker du att skolan behöver en likabehandlingsplan? 
 

2. Har du fått rätt utbildning för att vara med i Likabehandlingsgruppen? 
 

3. Vet du om skolan har följt kommunens riktlinjer och hjälpmedel för att utforma 
likabehandlingsplanen? 
 

4. Har skolans likabehandlingsplan utarbetats efter något program såsom, Farsta 
modellen, GBm, Olweus eller liknande? 

 
5. Hur upplever du att skolans satsning på kultur och estetik fungerar för att minska 

diskriminering av kön och kränkande behandling? 
 

6. Hur upplever du att skolans satsning på temaveckan fungerar för att minska 
diskriminering av kön och kränkande behandling? 
 

7. Hur upplever du att ansvarsområdena för rektor, lärare, antimobbingteamet, 
elevombuden, annan personal och eleverna fungerar? 
 

8. Hur tycker du att utbildningen av elevombuden fungerar? 
 

9. Hur upplever du att rutinerna för att upptäcka mobbning och annan kränkande 
behandling fungerar? 
 

10.  Kan man påvisa någon minskning av mobbning sedan skolan införde 
likabehandlingsplanen? 

 
11. Ge exempel på saker som du tycker fungerar bra/ mindre bra i likabehandlingsplanen. 

 
12. Känner du/ni att ni har skolans stöd i ert arbete? 

 
13. Vad tycker du att man behöver åtgärda eller förändra för att göra 

likabehandlingsplanen bättre? 
 


