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Abstract 

 

On the 1st April 2006 a new legislation came into effect in Sweden; The Prohibiting 

Discrimination and Other Degrading Treatment of Children and Pupils Act (2006:67). The 

Act is applicable to education and other activities referred to in the Education Act 

(1985:1100).  This dissertation aims to examine how teachers work to combat 

discrimination, and establishes whether headmasters and teachers have changed their work 

procedures since the law came into force. 

 

In order to seek the answers to my questions I have conducted 8 qualitative interviews with 

headmasters and teachers from two schools in a community outside Karlstad, with both 

schools comprising of students from pre-school until year 6. 

 

Discrimination is not a new phenomenon in schools, but neither is the fact that it is the 

schools’ responsibility to work against discrimination.  Discrimination is still taking place, 

despite discrimination laws being clearly stated within the Education Act (1985:1100) and 

the school curriculum. The teachers I have interviewed maintain that they are actively 

working in a preventative manner with these issues, but they still believe that much more 

can be done and would like to see an agreed, common work procedure.  Despite the new 

legislation, none of the people I have spoken to change the way they work. They are, 

however, feeling positive towards the new legislation and believe as well as hope, that it 

will bring results. Most education workers agree that the school has the primary 

responsibility of preventing discrimination and strongly believe that individual teachers 

have the power to influence their pupils.   
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Sammandrag 

 

Den 1 april 2006 trädde en ny lag (2006:67) i kraft i Sverige. Lagen om förbud mot 

diskriminering och annan kränkande behandling i alla verksamheter som omfattas av 

skollagen (1985:1100). Detta är ett examensarbete vars syfte är att undersöka hur 

pedagoger arbetar för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling och om 

skolledare och pedagoger har förändrat något i sitt arbetssätt sedan lagen trädde i kraft. 

 

För att söka svar på mina frågor har jag genomfört 8 kvalitativa intervjuer med skolledare 

och pedagoger från två olika skolor i en kommun strax utanför Karlstad. På skolorna går 

elever från förskoleklass till år. 6.  

 

Diskriminering och annan kränkande behandling är inte några nya fenomen i vår skolas 

historia. Inte det faktum att skolans ansvar är att motverka detta heller. Det framgår tydligt i 

skollagen och gällande läroplaner. Trots detta förekommer det. De pedagoger jag har 

intervjuat menar att de arbetar förebyggande med dessa frågor, samtidigt som flera av dem 

anser att de skulle kunna göra mer. De efterlyser ett utarbetat, gemensamt arbetssätt. Trots 

den nya lagen har ingen av dem jag har pratat med ändrat något i sitt arbetssätt. De är 

däremot positivt inställda till den nya lagen och hoppas och tror att den kommer att ge 

resultat. Samtliga anser att skolan har ett stort ansvar för att motverka diskriminering och 

annan kränkande behandling och menar att de som enskilda pedagoger har stor makt att 

påverka sina elever.  

 

Nyckelord; diskriminering, kränkande behandling, Lag (2006:67), skolan 
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1.  Inledning 

 

”… det måste ha funnits något hos honom, som retade dem. Jag såg på honom, att han icke var 

som de andra. Undantaget, avvikelsen retar alltid barnen och pöbeln. En skolgosses 

excentriciteter straffas av läraren med en välment förmaning eller ett torrt och gubbsatiriskt löje; 

men av kamraterna straffas de med sparkar och knuffar och blodig näsa, med sönderskuren 

jacka, mössan omsorgsfullt lagd under en takränna och vackraste boken kastad i rännstenen”  

(Ur Hjalmar Söderbergs Gycklaren). Texten är skriven 1898, men händelsen kunde lika väl ha 

inträffat nu, ”när lagar och regler pekar på vikten av att ingen ställs utanför, att kränkande 

behandling ska förebyggas och att värdegrunden är något som alla skolor är väl medvetna om. 

Trots detta förekommer kränkande behandling dagligen i våra skolor, alltifrån verbala 

kränkningar, till knuffar, hot och slag” (En tryggare skola, s. 50-51). 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Från den 1 april 2006 gäller en ny lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan 

kränkande behandling i alla verksamheter som omfattas av skollagen. 1 §: ”Denna lag har till 

ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund 

av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling” 

(JämO, 2006). Det kommer ständigt fler och fler larmrapporter, från bland annat Skolverket, om 

att fler blir utsatta för diskriminering och annan kränkande behandling i skolan och därför känns 

det angeläget att undersöka hur skolledare och pedagoger i dagens skola arbetar för att motverka 

detta. Min huvudsakliga fråga är därför: Hur arbetar lärare för att motverka diskriminering och 

annan kränkande behandling? Syftet med arbetet är också att undersöka om skolledarna och 

pedagogerna har förändrat något i sitt arbetssätt sedan lagen trädde i kraft. För att söka svar på 

mina frågor har jag intervjuat 8 personer, som alla är verksamma inom skolan idag. De arbetar 

på två olika skolor i samma kommun utanför Karlstad.  

1.2 Avgränsningar 

 

Under arbetets gång har jag vid flera tillfällen fått anledning att fundera över varför barn kränker 

varandra och på vilket sätt, jag har därför tagit del av statistik redovisad av bland annat 

Myndigheten för skolutveckling och hänvisar därför till deras hemsida www.skolutveckling.se 

för ytterligare läsning. 
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1.3 Definitioner 

 

I mitt arbete förekommer vissa ord/termer och jag vill här definiera vad jag avser när jag skriver 

det/dem.  

 

Med barn och elever avses de som omfattas av den utbildning och annan verksamhet som 

regleras i skollagen (1985:1100). 

 

Diskriminering avser negativ särbehandling och därmed kränkning av individer eller kategorier 

av individer (Myndigheten för skolutveckling, 2003). 

 

Kränkande behandling är när någon eller några kränker principen om alla människors lika 

värde. Kränkningar kan vara fysiska (till exempel att bli utsatt för slag, knuffar), verbala (till 

exempel att bli hotad eller kallad hora, bög), eller psykosociala (till exempel att bli utsatt för 

utfrysning, ryktesspridning), textburna (till exempel klotter, brev och lappar, men även mail och 

sms (ibid.). 

 

Mobbning förutsätter någon form av upprepning, relationerna mellan de inblandade 

kännetecknas av en obalans i makt, kan utövas av en eller flera personer, kan vara fysisk, verbal 

eller psykosocial (ibid.). 
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2.  Bakgrund 

 

2.1 Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling 

(2006:67) 

 

I Sveriges förskolor och skolor möts dagligen mer än två miljoner barn och ungdomar och 

nästan en kvarts miljon vuxna. Barn är skolpliktiga från sju års ålder till och med det år de fyller 

sexton. De kan därför sällan välja om de vill delta i en viss verksamhet. De hamnar i olika 

grupperingar och verksamhetsenheter utifrån ålder, bostadsort, behov av stödåtgärder etc. Deras 

möjligheter att välja kamrater och lärare eller annan personal är därför små. Barn och ungdomar 

utgör en särskild och ofta utsatt grupp i samhället. Deras rättssäkerhet är svagare än 

personalens. Behovet av en trygg skolmiljö är därför av största vikt (Skolverket, 2005).  

 

Den 1 april 2006 antogs en ny lag (2006:67) i Sverige om förbud mot diskriminering och annan 

kränkande behandling. Den nya lagens syfte är att förtydliga skolans ansvar när det gäller att 

garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. 

 

I regeringens proposition (2005/06:38) framgår att en principiell utgångspunkt för denna 

lagstiftning var att skyddet mot diskriminering i grunden är en fråga om mänskliga rättigheter. 

Alla människor skall ha lika möjligheter att mötas och bedömas utifrån sina egna individuella 

egenskaper och förutsättningar. Vidare beskrivs förskolan och skolan som några av Sveriges 

största mötesplatser och vikten av att verksamheterna är trygga och säkra samt fria från alla 

former av trakasserier och annan kränkande behandling betonas därför särskilt (Regeringen, 

2005).  

 

En lugn, trygg och säker miljö är en viktig förutsättning för att barn, unga och vuxna skall må 

bra. Den utgör också grunden för barns och ungas utveckling och lärande. I förskolan och 

skolan möts dagligen vuxna, ungdomar och barn av båda könen i olika åldrar från skiftande 

kulturer och sociala miljöer. Det krävs mycket arbete och engagemang från alla för att goda 

relationer, gemenskap och samhörighet ska uppstå och bevaras (Skolverket, A, 2006). En skola 

där barn och unga känner sig sedda och respekterade och i grunden värdefulla, skapar en 

grogrund för deras aktiva deltagande i samhället. 
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2.2 Skolarenan 

 

”Skolans värld speglar det samhälle som finns i dess omgivning. Skolan är sannolikt en av de 

tryggaste platser som finns, både för elever och personal. Tyvärr visar utvecklingen att den 

brottslighet vi ser i samhället, även söker sig in i skolan på olika sätt. Medan samhället har en 

viss beredskap, kunskap och kanske framförallt resurser, att bemöta brottsligheten, saknar 

skolan ofta dessa möjligheter (---). Skolpersonal är däremot oftast de som först ser förändringar 

i barns och ungdomars beteendemönster. Därför spelar skolpersonal en viktig roll i 

förebyggandet av våld i skolan och ungdomsbrottslighet. En bra arbetsmiljö är en förutsättning 

för trygghet och säkerhet i skolan. Det gäller för såväl skolans personal som för eleverna. Alla 

har ett ansvar för arbetsmiljön och skall ges möjlighet att delta i det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet i skolan” (Herlin & Munthe, 2005, s. 13). 

  

Skolan är en viktig arena också när det gäller den sociala inlärningsprocessen. Barn och unga 

med olika bakgrund möts med olika normer och värderingar. De utsätts för ett socialt tryck med 

belönande och bestraffande reaktioner beroende på om man följer normen eller ej, det vill säga 

om man passar in eller inte. Barn och unga prövar tidigt vilken plats de har i olika makt- och 

beroendesystem och i denna process möter alla både besvikelser och tillkortakommanden. De 

flesta får lära sig att både utveckla relationer och vänskap med andra och att ibland lämnas 

utanför en gemenskap. Man lär sig vilka människor i omgivningen som har – eller tar sig – 

mycket makt och hur de klarar av att hantera den. I relationerna till andra lär man både att vara 

beroende av och att utöva makt. Förskolan och grundskolan har konstruerats med sikte på att 

vidga de gemensamma normerna och förhållningssätten så att de ger en hållbar gemenskap så att 

man hålls samman i ett ”sam-hälle” (Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 10). 

 

2.3 Skolans ansvar 

 

”Mobbning har blivit betraktat som ett skolfenomen (---). Detta kanske är en aning olyckligt 

eftersom man lätt kan få den uppfattningen att det här är något som bara har med skolan att göra 

och som bara är skolans ansvar. Mobbning existerar i emellertid i alla miljöer och bland alla 

åldersgrupper (---). Skolan har som uppfostrare, vid sidan av hemmet, ett särskilt ansvar när det 

gäller att komma till rätta med problemet” (Aarland, 1988, s. 7).  

 

Tydliga föreskrifter mot mobbning och annan kränkande behandling finns och har funnits länge 

i förskolans och skolans styrdokument. I 1 kap. 2 och 9 § skollagen (1985:1100) föreskrivs att 

skolans verksamhet skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
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värderingar. Alla som verkar i skolan är skyldiga att aktivt motverka alla former av kränkande 

behandling som mobbning och rasistiska beteenden (Sveriges Riksdag, 1985). Huvudmannen 

för verksamheten (rektor eller motsvarande ledningsfunktion) har ansvar enligt arbetsmiljölagen 

(1977:1160) för att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att en tillfredsställande arbetsmiljö 

säkerställs. I detta ligger att kränkande behandling inte får förekomma (Skolverket, A, 2006). 

Det har visat sig att även om förskoleverksamhetens, skolbarnsomsorgens, skolans och 

kommunernas vuxenutbildnings demokratiska uppdrag och ansvar är tydligt formulerade i 

skollagen och i skolformsförordningarna behöver rättssäkerheten skärpas för barnens och 

ungdomarnas och de vuxnas skull” (ibid.). I 1 kap. 2 § Regeringsformen står ”Det allmänna 

skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det 

allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller 

etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller 

annan omständighet som gäller den enskilde som person” (Sveriges Riksdag, 1974). 

 

Kränkande behandling är en fråga som inte kan lyftas ut från förskoleverksamhetens, 

skolbarnsomsorgens och skolväsendets övriga verksamhet utan hänger samman med 

människosyn och grundläggande demokratiska värderingar. I läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, står det att: ”Skolan skall främja 

förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes 

välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för 

mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas” (Lärarförbundet, 2001, s.9).  

 

2.4 Läroplanens betydelse 

 

De allra flesta lärare anser att läroplanen har stor betydelse för deras arbete i skolan. 

Grundskollärare ger i större utsträckning än gymnasielärare uttryck för att läroplanen har 

mycket stor betydelse (41 respektive 27 procent), totalt har 86 procent av de tillfrågade lärarna 

svarat att läroplanen har mycket stor eller ganska stor betydelse i deras arbete i skolan 

(Skolverket, A, 2006, s. 76). 

 

2.5 Statistik 

 

Skolverkets rapport visar att 1-2 procent av de tillfrågade eleverna trivs ganska eller mycket 

dåligt på sin skola och med andra elever (Skolverket, A, 2006, s. 71). Var tionde elev i årskurs 

4-6 känner sig oskyldigt anklagad varje vecka och en lika stor andel upplever att andra elever 

visar avståndstagande genom att reta, viska och skämta om dem. Omkring 5 procent yngre 
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elever (elever i år 4-6) upplever varje vecka att ingen vill vara med dem eller att andra elever slår 

dem eller på annat sätt gör dem illa. Det är 8 procent av de yngre eleverna som känner sig 

mobbade av andra elever minst en gång i månaden, varav hälften (4 procent) upplever det varje 

vecka (ibid. s. 71). 

 

Av de yngre eleverna är det 2 procent som minst en gång i veckan känner sig mobbade av 

lärare. Var tionde elev (år 4-6) uppger att de känner sig illa eller orättvist behandlade av lärare 

eller andra vuxna i skolan minst en gång i månaden och 4 procent minst en gång i veckan. De 

elever som känner sig mobbade eller trakasserade av någon lärare har generellt en sämre relation 

till sina lärare. De tycker i större utsträckning än andra elever att lärarna inte behandlar dem 

rättvist och att lärarna saknar förmåga att engagera och skapa intresse. De känner oftare än andra 

elever att lärarna inte ger det stöd och den hjälp de behöver i skolarbetet (ibid. s. 69). 

 

Med anledning av den nya lag som trädde i kraft 1 april 2006 har pedagogikprofessor Peter Gill 

och amanuensen Anne-Lie Ericson vid högskolan i Gävle under 2006 granskat de anmälningar 

som inkom till barn- och elevombudsmannen mellan april och november samma år. Resultatet 

blev en granskning av 95 berättelser om kränkningar och mobbning i dagens svenska skola. 

Berättelser som redovisar skrämmande siffror. ”Kvinnliga lärare kränker pojkar och flickor 

medan de manliga kränker enbart pojkar. Mer än varannan lärare och rektor som får vetskap om 

mobbning i skolan väljer att inte reagera alls. Detta trots att drygt sex av tio mobbningsoffer 

utsätts för kränkningarna under minst ett och ofta flera år. I själva verket är 37 procent av 

kränkarna lärare. Av dessa är 66 procent kvinnor. Mindre än var tionde mobbade elev som 

uppmärksammats får hjälp från skolan. Ändå är andelen mobbningsoffer som gett sig till känna 

bara toppen av ett isberg” (Dagens Nyheter, 2007-02-16). 

 

Kränkande handlingar äger rum överallt i skolan. I mer än åtta av tio fall anger eleverna att 

kränkningarna sker i informella miljöer som på skolgården eller i korridoren. Eleverna i år 5 

menar att kränkningarna i stor utsträckning inträffar utomhus medan äldre elever oftare drabbas 

inomhus, i korridorer och i öppna utrymmen med elevskåp. Kränkningar sker oftast under 

raster, i miljöer där barn och unga möter såväl klasskamrater som okända ansikten och där 

vuxna inte alltid är närvarande. Men 16 procent av de elever som har blivit utsatta anger att de 

blivit illa behandlade i klassrummet. Eleverna anser att lärarna ofta inte är uppmärksamma eller 

att de inte bryr sig om vad som händer ens i deras eget klassrum (Myndigheten för 

skolutveckling, 2003). Aarland (1988) menar att aggressionsnivån ökar med ett ökande antal 

elever på ett begränsat område och att klassens storlek har betydelse för lärarens möjlighet till 

överblick (s. 22).  
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Vuxnas bild av vad skolan gör mot kränkningar skiljer sig många gånger från elevernas. Lärare 

tycker ofta att skolan gör mer omfattande förebyggande insatser än vad som upplevs av 

eleverna. Sex till sju av tio elever anser att man tillsammans med sina lärare ofta diskuterar och 

arbetar för att motverka kränkningar. Fler elever i grundskolan, särskilt i år 5, än i 

gymnasieskolan bedömer att skolan aktivt arbetar med frågor om kränkande behandling. Arbetet 

avtar enligt eleverna ju längre de kommer i skolsystemet. I gymnasieskolan görs minst insatser. 

Detta stämmer överens med andra undersökningar som visar att värdegrundsfrågor och 

relationer ges minst uppmärksamhet i gymnasieskolan (Myndigheten för skolutveckling, 2003). 

 

”Lärarna har fått ta ställning till i vilken utsträckning de själva anser sig ha tillräckligt med 

kunskap och kompetens för denna uppgift. Av hela lärargruppen svarar 73 procent att de har 

tillräcklig kunskap och kompetens för att aktivt kunna motverka mobbning och annan 

kränkande behandling. Detta är en ökning från 66 procent 2003. Det är en större andel av 

lärarna i grundskolan än i gymnasieskolan som anser sig ha tillräckligt med kunskap och 

kompetens om detta” (Skolverket, A, 2006, s. 71).  

 

”Åtta av tio elever och nio av tio lärare anger att man arbetar aktivt för att motverka mobbning 

och annan kränkande behandling på deras skola. Andelarna har ökat betydligt sedan 1993 men 

trots att både elever och lärare menar att insatserna ökat har varken andelen mobbade elever eller 

andelen lärare som utsatts för våld, hot eller trakasserier minskat märkbart under perioden” 

(ibid. s. 72). 

 

2.6 Om kunskap 

 

Mobbning är ett av Bris1 genom tiderna största och tyngsta kontaktområden, däremot är 

diskriminering och kränkande behandling nya begrepp som är anpassade till den nya 

lagstiftningen. Ingela Thalén och Göran Harnesk menar att ”skolan idag har ett tydligt uppdrag 

att förebygga, förhindra och åtgärda alla former av kränkningar. Barn har rätt till en miljö där de 

känner sig trygga och respekterade, och där vuxna är tydliga i sitt ansvarstagande för detta. I 

dag vet vi dessvärre att många lärare och rektorer saknar kunskap och nödvändiga redskap för 

att utforma en sådan miljö. Bris vill därför se en kraftig satsning på lärares och skolpersonals 

psykosociala kompetens - kunskaper i grupprocesser, ledarskap, konflikthantering och 

barnperspektiv. Mobbning bör i första hand ses som ett fenomen som uppstår i grupper. Det är 

alltså inte främst en individfråga som kan lösas genom straff eller förflyttningar av enskilda 

                                                   
1 Barnens rätt i samhället 
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barn. Vi vet att vaktmästare, måltidspersonal, fritidsledare och lokalvårdare fyller viktiga 

funktioner som närvarande vuxna och behöver bekräftas som sådana” (Dagens Nyheter, 2007-

02-14).  

 

Elever i dagens skola efterlyser ofta fler vuxna att prata med i sin skolvardag – vuxna med olika 

kompetenser och roller. Fler vuxna som rastvakter och kamratstödjare i skolmiljön utanför 

undervisningsrummen ökar trivseln. Eleverna lyfter själva fram att vuxnas närvaro är viktig – 

som förebilder och för att minska risken för kränkningar (Myndigheten för skolutveckling, 

2003). 

 

Vidare beskriver Thalén och Harnesk hur barnens och ungdomarnas berättelser vittnar om att 

man genomgående har en låg tilltro till att över huvud taget kunna få hjälp. Barn och unga 

redogör för ett bristfälligt eller obefintligt stöd från omgivningen och samhället. De känner 

ibland ett stort motstånd mot att söka hjälp eller vet inte vart de ska vända sig. På Bris hemsida2 

finns ett diskussionsforum där barn och ungdomar berättar för varandra hur minimal hjälpen har 

varit när de har vänt sig till exempelvis lärare, socialtjänst eller barn- och ungdomspsykiatrin 

(Dagens Nyheter 2007-02-14). 

 

2.7 Det demokratiska uppdraget 

 

Diskriminering och kränkande behandling är inga nya företeelser. Det är naturliga inslag i vår 

skolas historia. Exempel på detta är till exempel att alla inte alltid har haft möjlighet att gå i 

skolan, pennalism som självklar rutin, skamvrån och dumstruten. Idag ser det annorlunda ut. 

Tillsammans med uppdraget att stimulera lärande i kunskapsämnena, har förskolorna, 

grundskolorna och gymnasieskolorna också fått i uppdrag att omfatta demokratins värdegrund. 

Skolorna ska fortsätta att vara en arena för social inlärning, men med nya värderingar i bagaget. 

Dagens skolor ska lära eleverna att visa aktning för medmänniskor utifrån att alla människor har 

samma värde. Skolan har alltså ett tydligt demokratiskt uppdrag. Den ska förmedla, förankra 

och gestalta demokratiska värden och motverka alla former av kränkande behandling. Den ska 

ge kunskaper om demokrati och värdegrund och verka för demokratiska arbetsformer 

(Lärarförbundet, 2001, passim). 

 

 

 

                                                   
2 www.bris.se 
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2.8 Fyra framgångsfaktorer 

 

Den svenske mobbningsforskaren Dan Olweus har utarbetat en metod som har utvärderats och 

i praktiken visat goda resultat. Olweus har identifierat fyra framgångsfaktorer i skolors insatser 

mot mobbning: 

1. En skolmiljö präglad av värme, intresse och engagemang från de vuxnas sida. 

2. Tydliga gränser mot icke-önskvärda beteenden. 

3. Konsekvent användning av någon form av icke-fysisk och icke-fientlig sanktion mot dem 

som bryter mot reglerna. 

4. Vuxna, i båda skola och hem, som uppträder som auktoriteter” (Dagens Nyheter, 2007-02-

09). 
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3.  Metod  

 

Jag har med mitt arbete för avsikt att ge min bild av verkligheten, baserad på åtta kvalitativa 

intervjuer, med personal från två olika skolor i samma kommun. På den ena skolan (S) går det 

285 elever och på den andra (G) går det 283 elever. Mitt mål var att få en så stor spridning som 

möjligt bland informanterna (bland annat vad avser kön, ålder, yrkeserfarenhet samt vilken ålder 

på barnen informanterna arbetar med). Jag har gjort mitt urval på följande sätt: då jag har nära 

anknytning till en av skolorna (S) bad jag dem som jag ansåg lämpliga (utifrån ovan nämnda 

kriterier) att ställa upp och vad beträffar personal på den andra skolan (G) så fick jag hjälp och 

tips av verksamhetschefen. Jag träffade sedan var och en och presenterade syftet med intervjun 

och bestämde tid och plats. Tyvärr var det några av de tillfrågade som på grund av tidsbrist inte 

kunde ställa upp men detta påverkar inte mitt resultat. Informanterna fick inte frågorna innan 

intervjun, detta med anledning av att jag ville ta reda på det som de har i huvudet, det vill säga 

jag ville inte riskera att de letade efter svar någon annanstans än hos sig själva. Skolledarna och 

pedagogerna fick olika frågor, detta med anledning av att deras arbete ser olika ut. Det är i 

huvudsak 15 stycken frågor som bär upp det resultat jag senare kommer att redovisa. Alla 

intervjuer är bandade och jag har gjort ett urval av materialet, det vill säga allt som har sagts 

kommer inte att presenteras, utan endast det/de svar som känns angelägna för att ge en sådan 

rättvis bild av verkligheten som möjligt.  

 

På den ena skolan (G) har jag intervjuat följande personer: 

- verksamhetschefen, en kvinna (C), 53 år, som har arbetat inom skolan i 32 år.  

- en manlig fritidspedagog (E), 34 år, som har arbetat inom skolan i 5 år.  

- en kvinnlig lärare (M), 64 år, som har arbetat inom skolan i 42 år.  

 

På den andra skolan (S) har jag intervjuat:  

- verksamhetschefen, en kvinna (KB), 54 år, som har arbetat inom barnomsorgen sedan 1978 

och inom skolan sedan 1994. 

- en kvinnlig lärare (I), 49 år, som har arbetat inom skolan i 27 år. 

- en kvinnlig lärare (AL), 46 år, som har arbetat som pedagog i 23 år, varav 4 år inom skolan. - 

- en manlig träslöjdslärare (L), 42 år, som har arbetat inom skolan i 17 år. 

- en utbildad 1-5-lärare, en kvinna (K), 42 år, som vikarierar som fritidspedagog sedan ett och 

ett halvt år.  

 

De lärare jag har intervjuat arbetar alla med barn i år 4-6. Samtliga intervjuer ägde rum i 

respektive personalrum utan ovidkommande i närheten och samtliga intervjuer är bandade. 
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Intervjuerna utgör en del av mitt arbete, men jag har dessutom läst mycket relevant litteratur och 

många rapporter på Internet.  
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4.  Resultat 

 

För att söka svar på frågan hur lärare arbetar för att motverka diskriminering ställde jag i 

huvudsak 15 frågor till informanterna. Jag kommer nedan att redovisa de huvudsakliga frågorna 

som jag ställde. Hela eller delar av deras syn på och tankar om diskriminering och kränkande 

behandling och arbetet med desamma kommer att presenteras.  

 

Vad innebär diskriminering? 

 

För att få klart för mig hur varje enskild informant definierar diskriminering inledde jag 

intervjun med denna fråga. I stort sett svarade alla tillfrågade (i det här fallet lärare och 

fritidspedagoger) att det handlar om att man utesluter eller särbehandlar någon eller några till 

exempel på grund av var man kommer ifrån, hur man ser ut eller vilket kön man tillhör.  

 

Hur definierar du ditt arbete mot diskriminering? 

 

De flesta anser att det är viktigt att ständigt vara närvarande och ha ett medvetet bemötande av 

alla barn så att alla känner sig välkomna och innefattade i gemenskapen. Och en lärare (AL) 

sade: ”Ja, det bästa jag kan göra är väl att jag behandlar var och en utifrån dennes 

förutsättningar, att man skapar ett klimat liksom där det är tillåtet att vara olika. Det viktigaste är 

att man stärker individen så att man får gott självförtroende, då tror inte jag att man behöver ge 

sig på andra”. Flera av de tillfrågade nämnde också att det är viktigt att hela tiden föra samtal om 

det i klassen och att prata med föräldrarna vid behov. En lärare (L) påpekade också vikten av att 

försöka stoppa det direkt så att man inte väntar. 

 

(M): ”Det största hjälpmedlet vi har det är att prata med barnen” 

 

Har du diskriminerat någon någon gång? 

 

På den här frågan svarade de flesta tillfrågade ”Ja, det har jag säkert gjort” och de tror att det i så 

fall handlar främst om könsdiskriminering, det vill säga att de har behandlat killar och tjejer 

olika på grund av kön. En av de intervjuade (K) svarade: ”Ja, det har jag säkert gjort, annars är 

man ju, annars är jag ju, har jag ju för hög tilltro till mig själv, det är klart att man har gjort. Och 

jag tror särskilt det här med kön och ja, första hand kön tror jag, genus, är väldigt lätt att man 

har för starka liksom, vad ska man säga? Nedärvt sätt att behandla barn utifrån genus. Men det 

är ju starkt att säga att man själv har diskriminerat någon när man hoppas att man inte gör det, 
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men, men någonstans så har man ju sina gamla fördomar med sig fast man försöker att jobba 

med dem”. Två av de tillfrågade svarade ”Det hoppas jag inte”.  

 

Förekommer diskriminering bland dina elever? 

 

(L): ”Det är väl dumt att säga nej eftersom man inte hör och ser allt, men inte som jag tycker att 

jag hör och ser.” 

 

(I): ”Jag tror att det är rätt vanligt, jag tror att det är rätt vanligt i barngrupper idag och i skolan 

så att det är ju väldigt viktigt att man vågar se, att vi vuxna vågar se och sätter man fokus på det 

så tycker jag att vi har väldig makt att få bort det, jag tycker det, om det nu är fula ord, att man 

slänger ur sig, för det är ju mycket en jargong hos ungarna också, det här med hora och bög och 

alltihop (…) Just det här verbala, att man säger till varandra, alla fula ord, man häver ur sig av 

ren slentrian, det tycker jag har ökat”.  

 

(AL): ”Ja, det är en tuff attityd (…) visst finns det i varje grupp, det gör det”.  

 

(K): ”… jag tror att det blir vanligare ju äldre barnet blir faktiskt.” 

 

(E): ”Det upplever jag inte så mycket att de kommer och säger att ’nu har jag blivit illa 

behandlad’ för oftast är det gruppsammanhang i skolan känner jag, det är två och två, det är tre 

och tre, så är det en som kommer då är det ju nästan så att man reagerar mer och tar in dem och 

det är ju det, är det en som har sagt någonting eller gjort någonting så får man prata med dem 

två, det får man göra…” 

 

(M): ”Jag förordar väldigt det här att man ska vara, man kan inte älska alla människor, man kan 

inte vara bästis med alla, det brukar jag säga till mina barn, men man kan försöka vara neutral. 

Man behöver inte säga otrevligheter, det räcker om man tänker det (---) Det är kränkande om 

man går på någon hur de ser ut och säger ”vilken hemsk näsa du har och vilka öron du har, du 

ser ut som en ekorre” sådant kan jag tycka är kränkande. 

(Anna): ”Och det förekommer väldigt lite upplever du nu då?” 

(M): ”Ja, inne i klassrummet förekommer det inte och allt som händer ute på skolgården märker 

man ju inte för man ser ju inte alla där, men där ser jag elever som går själva, som inte har 

någon att vara med, det upplever jag där.” 
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Har alla människor samma rättigheter,  möjligheter och skyldigheter? 

 

(AL): ”Rättigheter och skyldigheter… Ja, alla har inte samma möjligheter. Alla ska ha rätt, i alla 

fall i skolan ska ju alla ha samma rättigheter och ska man då kunna få ens rättigheter, jag menar, 

och gud hur tänker jag nu då? Jag tänker på rättighe… Man har ju rättighet ja, till utveckling och 

lärande och bra utbildning och så där, men med det är inte kanske sagt att man behöver vara 

rättvis, för var och en har olika behov just för att, de har ju olika möjligheter, man har ju olika 

förutsättningar och det är min uppgift att ge var och en vad den behöver. Det har de ju rätt till, 

alla barn har ju rätt att kräva utav mig det som just den behöver.” 

 

(E): ”Möjligheter är nog inte, det är nog sämre faktiskt, det måste jag nog säga att i livet som 

vuxen och även för skolbarn så är nog inte möjligheterna lika, för vissa, där har vi det där med 

att tysta barn - snälla barn, kommer i skymundan, så blir det mer koncentration på dem som är 

mer högljudda, stökiga, där kan man ju se en diskriminering, att man ägnar mer tid åt dem som 

är stökiga, högljudda…” 

 

(I): ”De ska ha det men det har de väl inte, det har de ju inte. Men sedan möjligheter där då i ett 

klassrum, det är ju faktiskt så att, nu har inte jag räknat så, men killarna tar ju mycket, mycket 

mer plats, de tar större utrymme och det är ju min uppgift då att se till, ja men att jag ger 

varannan fråga, det är ju en enkel grej, eller att jag helt enkelt påpekar det här, försöker att få 

dem medvetna om det här, det är inte lätt, men det är ju jag som vuxen som måste göra det, jag 

måste ju ge tjejerna utrymme för att de eventuellt ska kunna våga ta det förhoppningsvis, för de 

tar det inte genom att jag bara säger, jag måste ge dem utrymme och det har de inte och då har de 

inte samma möjligheter och då är det ju inte rättvist, på den fronten”. 

 

Är det viktigt att ingen blir diskriminerad? 

 

(AL): ”Ja det är det, det är väl ett av de viktigaste, det viktigaste som finns och i alla fall i 

skolan, jag menar ingen ska ju behöva gå till skolan och känna sig mindre värd, för det gör man 

ju när man är diskriminerad, då känner en sig ju mindre värd.” 

(I): ”M, det tycker jag är jätteviktigt för jag tror det har väldigt mycket med självförtroende att 

göra, känner man sig, det är inte säkert du kan direkt som elev eller barn kan peka på att du är 

diskriminerad men känslan måste ju finnas där och det måste ju ta på självförtroendet och 

funderingar ”varför?” ”varför får inte jag?” ”varför är inte jag lika?”, så det tror jag är urviktigt.”  
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Beskriv den nya lagen som trädde i kraft 1 april 2006. 

 

I det här fallet var det endast en lärare som utan osäkerhet kunde ge sin bild av vad den nya 

lagen innebär. 

 

(K): ”M, det är ju ett förtydligande av skolans ansvar, egentligen så när man tittar på det så 

tycker jag att ansvaret var ju lika stort innan egentligen, men det förtydligar genom att det finns 

straffpåföljd och så nu mot diskriminering och kränkningar, så är det, det är ju lättare att anmäla 

helt enkelt än tidigare, så att det är ju, det är ju en lag som förtydligar skolans och samhällets 

ansvar vad det gäller diskriminering av, vad var det nu då? Diskriminering gällande kön, 

religion, etnisk tillhörighet, vad var det mer?” 

(Anna): ”Ja, det är fyra.”  

(K): ”Kön, religion, etnisk…” 

(A): ”Sexuell läggning.” 

(K): ”Sexuell läggning, just det.” 

 

Övriga var mer osäkra: 

 

(E): ”Ja du, det har inte jag hört eller tänkt på heller tror jag…” 

 

(AL): ”Jaha, det vill du… ja, jag tror, jag kan inte den orda…, eller ja, andemeningen är väl att 

det är ett vidare begrepp mot det här kränkande behandling och sådant där, man tar med även, 

även, ja gud, jag vet inte vad det är för skillnad. Men det är ju det här med sexuell läggning och 

ja, jag törs inte säga vilket det var tidigare och vilket som inte var med…” 

 

(L): ”Ja, jag vet inte jag om det var någon uppskärpning eller vad man ska tycka om det. Jag vet 

att vi fick ju nya planer här på skolan och så, men om det var någon så stor, ja, det vet jag inte 

vad jag ska svara riktigt på.” 

 

Varför behövdes en ny lag? 

 

(AL): ”Ja, antagligen är det väl ett nytt sätt att se på det, mobbning är väl en liten del utav 

likabehandling, eller hur tänker jag nu då? Ja, mobbning, så handlar det ju om ett offer och en 

utövare på något sätt, en likabehandlingsplan det är ju ett mycket vidare begrepp, det omfattar så 

mycket mer, men jag tror det är ett nytt synsätt, på det här och en, just det här att man ska jobba 

förebyggande, mobbningsplan, då har en ju gått väldigt, väldigt långt om man sätter igång den, 
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en likabehandlingsplan, den är ju levande jämt, på något sätt, det känns som ett steg i 

förebyggande arbete.” 

 

(K): ”För tydligheten tror jag, för att det skulle bli tydligare ansvar. Innan så var det ju ett 

ansvar, flummigare så att säga, ett ansvar för pedagogen att, och lärare och vuxna, jobba mot det 

här men, nu är det, i och med, jo men, tydlighet.” 

 

(I): ”Jag tror helt enkelt därför att det visar sig från skolor att det är mycket anmälningar, att det 

är mycket barn, många barn som far illa och jag tror att man har granskat och sett att man inte 

har de här planerna och det är inte säkert att planer löser allt, men den är väldigt bra att ha så att 

man vet, när det dyker upp, precis hur man ska gå tillväga.” 

 

(L): ”Ja, det var väl någon som tyckte att det behövdes en åtstramning, det var väl inte täckande 

den som var, jag vet inte riktigt varför, vad bakgrunden var till att de gjorde en ny, om det var 

för att fokusera på de här kategorierna eller, jag kan inte det här tillräckligt bra.” 

 

Känner dina elever till den nya lagen? 

 

Med anledning av att den nya lagen bland annat syftar till att göra barn och elever medvetna om 

vilka rättigheter de har samt en uttalad önskan från flera myndigheter om att barn och elever bör 

vara med att utforma den kändes denna fråga relevant. Tyvärr var det endast en av de tillfrågade 

som menade att eleverna har fått information om den, samtidigt som hon påpekade att det bara 

har skett vid ett tillfälle och att det nog därför inte är många som minns vad som sades. Hon 

menar att hon kan och bör göra mer.   

 

Arbetar du förebyggande med frågor om likabehandling? 

 

(I): ”Värdegrund arbetar man ju förebyggande med och likabehandlingen det är ju det här med 

allas lika rätt och det tycker jag nog att vi gör, eller jag gör. Oavsett det här, vad man egentligen 

tycker, man kan tycka att någon har jätteknäppa, gör på ett knäppt sätt eller så här men man 

måste acceptera att den personen gör det utan att säga massor av saker, så det tycker jag att vi 

gör.” 

(A): ”På vilket sätt?” 

(I): ”Olika övningar i klassen, i den gruppen, alltifrån kille-tjej, könsroller och när de är lite 

yngre är det ju mycket det här hur man är som kompis, hur man bemöter varandra, hur en bra 
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kompis ska vara, kanske gör små pjäser, där man liksom får sätta sig in och vara någon man 

kanske inte brukar vara, den som är utsatt, hur löser man det här?” 

(A): ”Hur ofta förekommer det här?” 

(I): ”Det har varit väldigt olika, oftast är det ju en gång i veckan, förr hade vi det på schemat, en 

timme, 60 minuter i veckan som hette ”värdegrund”, men som du vet det finns ju inte i 

timplanen, så nu är det ju mycket på trygghetstimmen som vi har, som vi jobbar med sådant 

här.” 

 

(K): ”Ja, det gör jag ju genom, genom samtal med barnen helt enkelt. Inte genom planerade 

lektioner eller så eftersom inte det ingår i mina arbetsuppgifter men mycket genom att man pratar 

och förstärker det som barnen har som är positivt vad det gäller det här och att man inte ger så 

mycket uppmärksamhet åt det som kan leda fel om man säger.” 

 

Lyssnar du på dina elever?  

 

(L): ”Nu är ju inte jag klassföreståndare på det sättet, så att jag har ju liksom inte några egna 

elever som kommer till mig med sina problem mer än det som dyker upp på slöjd och när jag är 

ute på rastvakt och ja och sedan sådant som händer, ja, i anslutning till det i stort sett. Så att jag, 

ja, jag kanske inte, men det som de s, det som händer där och som de pratar om där det tycker 

jag att jag försöker att ta på allvar.” 

 

(K): ”Ja, men jag ser det, men återigen det är ju min bild av mig själv, men jag ser det som en av 

mina starka sidor då, att jag tycker att jag gör det. Det är mycket annat som inte är mina starka 

sidor men just det kan jag känna att jag, att jag gör.” 

(I): ”Det hoppas jag verkligen för det är ju något vi jobbar för och de har ju även enkäter, vissa 

år har ju enkäter, vi har ju sådana där trivselenkäter, hur man upplever att man blir lyssnad på 

och hur man trivs i olika grupper och där man har rena sådana här frågor. Och det visar ganska 

bra resultat, eller rätt bra resultat ska jag säga, att eleverna upplever sig inte att bli lyssnade på.” 

 

(AL): ”Ja, det hoppas jag, så mycket jag orkar och hinner med skulle jag vilja säga, men jag, det 

är viktigt för mig, jag prioriterar det, det gör jag, jag kan stryka mycket annat under dagen om 

det är någon som, och de kommer sådär ”kan vi få prata med dig en stund?” säger tjejerna där 

inne sådär, de kan komma, så vill de ventilera något problem ”nu har jag sagt så” och ”nu gjorde 

den så” och sådär, det känner jag att de vill ventilera problem och sådär och det, jag försöker 

alltid att ta tid till det eller om det har hänt något, det får ta en timme att reda ut det alltså, det är 

viktigt. Sedan önskar man ju alltid att en hade mer tid och jag tror inte att jag får förtroendet från 
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allihop, det är ju inte alla som känner att, det tror jag inte, men jag önskar ju att alla barn har 

någon någonstans i alla fall och för en del är det ju viktigt, det kanske är i skolan som det finns, 

det enda stället som det finns någon.” 

 

Tror du att alla törs berätta? 

 

(I): ”Nej det tror jag inte, jag tror inte alla törs och jag tror det nästan kvittar hur tydlig man tror 

att man är så når man inte alla med det här, det är jättesvårt. Och jag tror inte att alla är riktigt 

medvetna, eller jag vet att de inte är riktigt medvetna om sina rättigheter här, de är inte det. Det är 

jag övertygad om att de inte är, det är ju inte så att om jag har sagt det en gång så hör alla det och 

förstår det, för det ligger liksom över dem på något sätt så här, men det jag hoppas är att alla 

känner för det mesta, ibland kan dem känna att ”ingen lyssnar på mig” va, men att man, ska man 

känna efter innerst inne så hoppas jag verkligen att de eleverna vi har här tycker att vi lyssnar, 

för det är nog det vi verkligen vill. Är det någonting som man trycker på så är det att man ska 

lyssna på vad de tycker och tänker. Och det är ju en fördel också när vi är fler, i ett arbetslag, att 

man kan faktiskt gå till någon annan, eller om man känner att den där vill jag, vet inte riktigt, så 

kan man gå till någon annan och prata också, eller om man inte har blivit lyssnad på, att man går 

till någon annan för den skull, så det tror jag, att man känner.” 

 

(AL): ”Nej det tror jag inte och absolut inte mot en vuxen, det tror jag är jättesvårt.” 

(Anna): ”En vuxen, alltså både förälder och lärare tänker du då?” 

(AL): ”Ja, det tänker jag, jag tror det finns barn i skolan som känner sig trakasserade eller 

kränkta eller så där utav en vuxen.” 

(A): ”Vad tror du är vanligast, tror du att det är vanligare att de upplever att de blir kränkta av en 

annan kompis i skolan eller att de blir kränkta av en vuxen?” 

(AL): ”Ja, jag vet inte, jag tror att det, ja det var svårt, jag tror att det är utav varandra, så känner 

jag det här i alla fall, just nu och här.” 

 

Hur vanligt upplever du att det är med kränkande behandling? 

 

(K): ”Ja kränkningar är ju vanligare än diskriminering, diskriminering ser jag väl egentligen 

som, främst vad det gäller det här med kön då, där tror jag faktiskt att det finns, men 

kränkningar där är ju, ja det förekommer ju, men inte av att någon är medvetet elak eller 

medvetet dum eller bråkig eller, utan av okunskap och osäkerhet och rädslor och sådant som alla 

människor har så sker ju kränkningar hela tiden.” 
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(Anna): ”Hur vanligt upplever du att det är med diskriminering?”  

(L): ”Ja, som sagt var, jag ser inte, jag ser inte, jag tycker inte att jag ser något utav det. För jag 

menar, ja, diskriminering det är ju, om vi ska gå tillbaka där till den här första frågan med vad 

det innebär, att det beror på kön eller religion eller något sådant, vad en nu väger in i det här, så 

tycker jag, det är väl, tycker inte jag att jag ser det.” 

(A): ”Kränkande behandlingar då, om jag säger så istället då?” 

(L): ”Kränkande behandling? Jag tycker det har blivit bättre, det var mer för några år sedan med, 

med könsord och med att kalla varandra för hora och det här som, det tyckte jag var mer för 

några år sedan nu tycker jag att det har blivit bättre.” 

(A): ”Vad beror det på då?” 

(L): ”Jag vet inte om det har, om det är här, bara på skolan eller, eller om det bara är jag som hör 

mindre av det, jag vet inte, jag kan… Du får höra med de andra som du intervjuar på skolan om 

de upplever samma sak, eller om det är jag som inbillar mig.” 

 

(I): ”Ja om vi tänker 7-8 år tillbaka, så tycker jag att det har ökat, just det här verbala, att man 

säger till varandra, alla fula ord, man häver ur sig av ren slentrian, det tycker jag har ökat. Om 

man tänker ren mobbning, det här att man utsätter någon, det kan jag inte se att det har ökat.” 

(A): ”Vad tror du att det här beror på då? Det här kränkande, det här verbala som du säger.” 

(I): ”Tror det är mycket samhället som de har runtomkring sig, allt de ser på TV:n, allt de möts 

av, det är väldig vardagsmat för dem det här, jag tror inte riktigt de förstår. Och det är därför vi 

måste prata om det här, vad det betyder, vad man gör mot varandra, så att de blir medvetna om 

det.” 

 

Kan du förändra världen? 

 

(AL): ”Nej det kan jag inte, men jag kan förändra en liten, liten, liten del av världen på något 

sätt. Jag tror ju på den här ”ringar-på-vattnet-effekten” (---) Men om man liksom tror att man 

ska kunna göra gött åt alla då går man på knäna, men man kan försöka att göra så gött en kan åt 

det en orkar med, då tror jag, om allihop gör så och det sprider sig lite ringar på vattnet då blir 

det ju ganska bra.” 

 

(L): ”En liten, min lilla del av världen, men inte, inte världen i stort, men en kan vara med, det är 

som med miljöpåverkan, jag kan väl se till att det är så bra som möjligt där jag är i alla fall.” 

 

(I): ”Inte hela världen, men jag kan påverka en liten bit hoppas jag, det är väl det som gör att en, 

en måste ju se det lilla en kan göra, en kan välja att se allt en inte kan och då blir jag nog knasig 
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tror jag, men man får nog se det lilla man gör istället, så får en tänka att det alltid, 

förhoppningsvis påverkar någon, då tror jag man kan, inte kan känna sig nöjd men, nöjd i alla 

fall med det man har gjort då, så får man fortsätta i samma anda.” 

 

(K): ”Ja men jag tror att det är vi som, egentligen är det ju vi som kan förändra världen, för vi är 

ju dem som träffar barnen vardagligen, så vi ska ju kunna, vi ska ju kunna jobba ännu bättre 

eller mycket bättre och mycket aktivare för det här. Och jag tror att det är viktigt, skulle jag 

förlora tron på att jag kan förändra mycket i skolan och man går in i någon sorts hopplöshet och 

”det går inte” och ”där kan jag inte göra något” och ”det beror på någon förälder där” och ”det 

beror på samhället där” och då tror inte jag att det skulle bli lika kul att jobba, då skulle man inte 

ha det här drivet faktiskt.” 

 

Skulle vi kunna få en skola där sådant här inte förekommer? 

 

(AL): ”Nej, det tror jag inte heller (---) Möjligtvis kan man jobba förebyggande så att det inte 

behöver gå så långt men signalerna och det här, det tror jag aldrig man får bort. Och på sätt och 

vis är det ju berikande också, jag vet att det kanske låter dumt, men vad skulle det bli för värld 

om det aldrig hände något, man kan ju vara oliktänkande och så där, sedan ska man ju aldrig 

kränka någon annan naturligtvis, men fröna till kränkning finns alltid och om man liksom inte 

låter det slå rot och låter det växa upp så, jag tror aldrig vi kan slappna av och tro att det inte 

finns.” 

 

(I): ”Nej, jag tror inte det, för att mycket beror ju, det är ju ungarna som kommer hit också. Vi 

kan jobba på ett förebyggande sätt, vi kan, som vi tycker nu då, hantera det bra när det 

uppkommer, men vi har ju barn som inte mår bra, utav anledningar som inte vi kan påverka, vi 

kan ju, då kan vi ta det först när vi ser det tror jag, så vi kan inte få bort det.” 

 

(K): ”M, det är inte, kanske inte nolltolerans men jag tror ju det, det är ju det som gör jobbet så 

kul, att jag tror att det finns jättemycket utveckling och nå, bara genom hur man bemöter barnen. 

För jag tror inte att det finns, om inte man har ett okej bemötande eller ett fördomsfritt 

bemötande så har ju inte lektionen den genomslagskraft som de ska ha, utan det är alltså att om 

vi lärare utvecklar vårt bemötande så att vi blir experter på det och lyssnar på barnen då tror jag 

att vi får väldigt mycket gratis.” 
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5.  Diskussion 

 

Jag vill mena att jag utifrån undersökningens omfång och resultat inte kan dra några slutsatser 

gällande hela verksamheten och jag är medveten om risken att hävda att jag kan se vissa 

mönster. Resultatet från mina empiriska undersökningar har gett mig ledtrådar, men inte mer än 

så. Trots det vågar jag påstå att min undersökning och andras forskning visar på att det finns 

brister i verksamheten. Resultatet av min undersökning visar att det finns ett intresse hos 

pedagoger att arbeta förebyggande för att motverka diskriminering och annan kränkande 

behandling. Det finns en tro hos dem på att verkligheten kan se annorlunda ut och de anser att 

de har makt och ansvar att förändra det.  

 

Mitt resultat visar inte på några skillnader utifrån de faktorer jag nämner i metodavsnittet, det vill 

säga vad avser kön, ålder, yrkeserfarenhet samt vilken ålder på barnen informanterna arbetar 

med. Möjligen är det anmärkningsvärt att den enda av de tillfrågade som kände till den nya 

lagen var den av dem som är senast examinerad!  

 

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever 

(2006:67) trädde i kraft för lite drygt ett år sedan. Trots det har pedagoger nästan ingen 

kännedom om dess syfte och innehåll. Med anledning av det har de inte heller förändrat något i 

sitt arbetssätt, detta trots att de är medvetna om att det förekommer diskriminering och annan 

kränkande behandling på deras skolor.  

 

Min tro var att det skulle ha hänt mycket på skolorna sedan den 1 april 2006. Men jag kan alltså 

tyvärr konstatera att de knappt har börjat. Båda skolorna har utformat en likabehandlingsplan 

som tagit sin utgångspunkt i skolornas tidigare handlingsplaner mot mobbning. Längre än så 

har man inte kommit. Jag tycker att det är beklagligt att det inte tas på större allvar. Ingen skall 

ha kunnat undgå att det har kommit en ny lag med allt vad det innebär. Implementering av 

befintlig policy skulle ha skett och skolledningen borde ha avkrävt en skriftlig bekräftelse från 

personalen om att de tagit del av och förstått innehållet i skolans säkerhetsrutiner. I mitt arbete 

har jag tagit del av många rapporter från myndigheter, forskare och andra som alla talar sitt 

tydliga språk: det är vanligt med diskriminering och kränkande behandling i skolan. Jag har 

dock inga egna observationer och inget elevunderlag att utgå ifrån vad gäller min egen 

”forskningsarena” och kan därför inte hävda vare sig att det stämmer eller inte, jag kan bara lita 

på statistiken.  

 

 



 22 

Jag upplever att personalen på skolorna egentligen inte är medvetna om i vilken utsträckning 

diskriminering och/eller kränkande behandling förekommer. De uppskattar och gissar, men 

säger samtidigt att ”inte vad jag ser”, ”i klassrummet händer ingenting”, ”inte som jag upplever 

det”. Och det skrämmer mig, för det är ju bland annat det som den nya lagen innebär: att varje 

skola skall kartlägga sin verksamhet (vilka risker och faror utsätts elever för här?) och därefter 

gemensamt sätta upp mål för arbetet som sedan skall utvärderas.  

 

Visst uppger pedagogerna att de, så fort de hör eller ser något, inte blundar utan faktiskt 

ingriper. Men då undrar jag: hur mycket ser och hör de? Hur mycket har de möjlighet att 

uppmärksamma? I rapporten ”Olikas lika värde” från Myndigheten för skolutveckling framgår 

det att många skolor menar att den fysiska miljön spelar stor roll för arbetet mot kränkningar. 

Inte minst att det finns öppna ytor, så att man ser vad som händer i korridorer och 

samlingslokaler. Jag tror att även miljön i klassen och klassens storlek har betydelse. Med det 

vill jag inte säga att orsaker till att kränkningar uppkommer enbart kan kopplas till individerna 

eller miljön, istället tror jag att det handlar om ett samspel mellan individ och miljö. Hur 

pedagoger organiserar skoldagen och klassrummet påverkar hur eleverna mår och hur de 

uppträder mot andra. I några av de intervjuer jag har läst, bland annat med Ingela Thalén och 

Eva Larsson, framgår det att många lärare ser den här typen av problem som ett individproblem 

snarare än ett gruppfenomen. Det saknas kunskap om hur och varför sådana här problem 

uppstår.  

 

Min uppfattning är att arbetet med att förebygga och motverka diskriminering och annan 

kränkande behandling inte prioriteras. Men enligt Skolverkets rapport ”Attityder till skolan 

2006” anger åtta av tio elever och nio av tio lärare att man arbetar aktivt för att motverka 

mobbning och annan kränkande behandling på deras skola. Min övertygelse är att det är 

timplanen som styr lärarnas arbete och att arbeta med värdegrunds- och demokratifrågor ingår 

inte i timplanen. Fokus ligger på att förmedla rena ämneskunskaper och vad som anses vara 

viktigt speglas också i vad skolledningen satsar pengar på, bland annat vad avser fortbildning. 

Lärare menar att det oftast satsas pengar på fortbildning i läs- och skriv och matematik.  

 

Jag är av den bestämda uppfattningen att etiska frågor måste prioriteras i skolan. Lärare och 

rektorer måste fördjupa sina kunskaper om ungdomskulturer och om socialpsykologi. 

Dessutom borde skolans personal i större utsträckning få möjlighet att utbyta erfarenheter. 

Lärare efterfrågar ett gemensamt arbetssätt för att nå de mål som lagar och regler kräver. Och det 

finns flera metoder som redan är utarbetade, klara att använda, bland annat Olweus´ metod som 

jag beskrev i bakgrunden. Till synes ganska enkla faktorer som inte borde vara omöjliga att 
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uppnå. Ändå lyckas inte den svenska skolan med det demokratiska uppdraget. Är vi människor 

alldeles för inskränkta för att kunna ta till oss ny kunskap? Är våra fördomar så djupt rotade så 

att vi inte kan skaka av oss dem? Det är onekligen många frågor som dyker upp när jag 

analyserar mitt resultat. Varför har det inte hänt mer? Vem skall man lägga skulden på?  

Skolledningen menar att personalen känner till den nya lagen och att de vet vad som gäller 

medan personalen påstår att de inte riktigt vet vad som gäller och hur de skall arbeta. 

 

Jag anser att skolan, genom ett aktivt engagemang vid många tillfällen, kan stoppa och hindra 

diskriminering, kränkande behandling och mobbning. Och eftersom skolan kan hindra detta så 

har den också ett ansvar för att det inte uppstår. Varje enskild, vuxen individ som arbetar i 

skolan bör ställa sig frågan: vad är skolans viktigaste uppdrag? Jag hoppas och tror att de flesta 

svarar att det är att kämpa för demokrati och allas lika värde samt att få alla att känna sig trygga.  

Mitt resultat vittnar också om att pedagoger anser att det är viktigt att ingen blir diskriminerad 

och att skolan har ett enormt ansvar. Men ändå förekommer det.  

 

Min bild av verkligheten är att många elever saknar vuxna att prata med, det visar även 

Skolverkets rapport, ”Attityder till skolan 2006”, där sju av tio svarar att de skulle kunna prata 

med alla eller de flesta av lärarna om de får problem som har med skolan att göra” (s. 56). Tre 

av tio anser alltså att de inte kan det. Både BRIS och BEO vittnar om att många lärare inte tar 

eleverna på allvar, vilket de lärare jag har pratat med menar att de absolut gör. Eftersom jag inte 

har intervjuat några elever kan jag inte hävda vare sig att det stämmer eller inte, men statistiken 

talar sitt tydliga språk: lärare lyssnar för dåligt.  

 

Lärarna berättar att det är ett tufft klimat bland eleverna på skolan, vilket även framgår av BRIS 

statistik. De utsätts för ett stort massmedialt tryck som påverkar deras syn på vad som anses 

vara normalt. Jag har tidigare tagit del av flera artiklar där unga själva beskriver sin sorg och sin 

frustration över den här utvecklingen. Det är inte tillåtet att vara som man vill. Det är snäva 

gränser för vad som anses vara normalt och passar man inte in riskerar man att bli utsatt. Och 

för att återigen citera en av lärarna (AL): ”Ja, det bästa jag kan göra är väl att jag behandlar var 

och en utifrån dennes förutsättningar, att man skapar ett klimat liksom där det är tillåtet att vara 

olika. Det viktigaste är att man stärker individen så att man får gott självförtroende, då tror inte 

jag att man behöver ge sig på andra”. 
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5.1 Slutsats 

 

Skolan är en av Sveriges största mötesplatser. Det skall kännas tryggt att gå dit och att vara där. 

Det skall vara en plats där det finns möjligheter att utvecklas och trivas. Tyvärr ser verkligheten 

inte ut så för alla barn. Alldeles för många utsätts regelbundet för diskriminering, kränkande 

behandlingar, mobbning, hot och våld. Skolans ansvar är att förebygga och motverka detta. En 

uppgift som man inte har lyckats med än. Men jag hoppas och tror att det finns möjlighet att nå 

dit. Det gäller att våga vara stark och att med all kraft göra sitt yttersta. Det är en utmaning! En 

utmaning som alla i skolan måste anta. Resultaten av vårt arbete kanske inte visar sig från en 

dag till en annan, men om ingen börjar nu, vart hamnar vi då? Vi har inte råd eller rätt att 

misslyckas. 

 

5.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Med anledning av att min undersökning endast innefattar litteraturstudier och intervjuer med 

personal är det svårt att ge en bild av hela verkligheten. Det vore därför intressant att göra 

observationer i olika klassrum och på olika skolgårdar och dessutom göra elevintervjuer som ett 

komplement till den lilla del av verkligheten som jag har presenterat. 
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