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Abstract 

 

The purpose of this study is that by 12 structured interviews and the research we have 

received, attempt to obtain information on how two leisure times, located in two different 

municipalities, works to prevent discrimination, harassment and abusive treatment. 

Furthermore in the study the interviews are compared and discussed whether there are 

differences and / or similarities in how the leisure times works preventively against 

discriminatory, harassing and degrading treatments.  

Based on the compilation of interviews, the results show that leisure time A is disunited and 

unstructured in how they conduct the joint prevention of discrimination, harassment and 

abusive treatment. Leisure time B showed a more refined and structured preventive work to 

counteract these treatments. 

Possible consequence of the thesis results can be that the confidence in school / leisure times 

is affected both positively and negatively. Another possible consequence of the result may be 

that, depending on how the leisure times works to prevent discrimination, harassment and 

degrading treatments, it is the students who will be most affected / vulnerable. 

Keywords: Leisure time, discrimination, harassment and abusive treatment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning  

 

Syftet med denna studie är att utifrån 12 strukturerade intervjuer samt den forskning vi tagit 

del av, försöka införskaffa information om hur två fritidshem, placerade i två olika 

kommuner, arbetar förebyggande mot diskriminering, trakassering och kränkande 

behandlingar. Vidare i studien jämförs och diskuteras intervjuerna, om det finns skillnader 

och/ eller likheter i hur fritidshemmen arbetar förebyggande mot diskriminerande, 

trakasserande och kränkande behandlingar. 

 Utifrån sammanställningen av intervjuerna visar vårt resultat att fritidshem A är oeniga och 

ostrukturerade i hur de bedriver det gemensamma förebyggande arbetet mot diskriminerande, 

trakasserande och kränkande behandlingar. Fritidshem B påvisade ett mer genomtänkt och 

strukturerat förebyggande arbetet för att motverka dessa behandlingar.  

Eventuell konsekvens av studiens resultat kan vara att förtroendet för skolan/fritidshemmen 

påverkas både positivt och negativ. Ytterligare en eventuell konsekvens av resultatet kan vara 

att beroende på hur fritidshemmen arbetar förebyggande mot diskriminerande, trakasserande 

och kränkande behandlingar är det eleverna som blir mest påverkade/utsatta.  

 Nyckelord: Fritidshem, diskriminering, trakassering och kränkande behandling. 
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1. Inledning 
 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11(Skolverket, 

2011) är den läroplan fritidshemmet ska arbeta efter likväl som skolan och förskoleklassen. 

Läroplanen innehåller två inriktningar, kunskapsuppdraget samt demokratiuppdraget. I Lgr 

11(Skolverket, 2011) beskrivs även bland annat den nolltolerans skolan har mot mobbning, 

diskrimineringar, trakasserier eller annan form av kränkande behandling.  

I Allmänna råd och kommentarer – Kvalitet i fritidshem (Skolverket, 2007) står att 

fritidshemmet enligt skollagen ska vara ett komplement till skolans verksamhet och stödja 

elevernas kunskapsutveckling. Fritidshemmet ska genom sin verksamhet ge eleverna 

kunskaper och erfarenheter som kompletterar skolans uppdrag och på så sätt erbjuda eleverna 

en meningsfull fritid. Fritidshemmet har även ett uppdrag att stödja barn och elevers sociala 

samspel och arbeta med demokratiska värdegrundsfrågor för att bland annat motverka 

mobbning, utanförskap eller annan form av kränkande behandling.(s.22). 

Det finns två lagar som skyddar elever mot diskriminering, trakassering och kränkande 

behandlingar. Skollagen(sjätte kapitlet) och diskrimineringslagen. En av anledningarna till att 

de här lagar upprättats är att olika myndigheter och organisationer som exempelvis BRIS 

påpekat att mobbning och kränkning i skolan är ett mycket påtagligt problem. Sverige har 

även gett internationella löften som delvis uppfylls genom att denna lagstiftning upprättats. 

Ett av dessa löften är att Sverige ska följa de krav som står i barnkonventionen. 

(http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Jag-vill/veta-mer-om-lagen-/ 2013-04-08 kl.11.30). 

Boken Därför inkludering (Andersson, Thorsson, 2008) beskriver att det svenska samhället 

vilar på demokratins grund och förutsätter att skolan som är en del av samhället ska arbeta 

mot att vara en demokratisk skola. Vår tids största utmaning inom skolans organisation är att 

möta allas olikheter och ta tillvara på dem i alla sammanhang som uppstår. Begreppet “En 

skola för alla” förutsätter att skolans verksamhet måste anpassas så att alla elever ges samma 

möjligheter att vara inkluderade i verksamheten. När skolan fullt ut nått en inkluderande 

verksamhet menar man på att alla elever har lika stor rätt till närvaro och delaktighet.(s.6-7, 

10-11). Skolan har ett uppdrag enligt Lgr11(Skolverket, 2011) att förmedla och förankra de 

demokratiska värderingar vårt samhälle är uppbyggt av och även förankra respekt hos 

eleverna för de mänskliga rättigheterna samt värna om varje människas egenvärde. Skolan ska 

http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Jag-vill/veta-mer-om-lagen-/
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även gestalta och förmedla de grundläggande värden som skolväsendet och vårt demokratiska 

samhälle vilar på: “Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta[...]”(Skolverket, 2011 s.7). 

1.1 Bakgrund 

Vårt val av problemformulering grundar sig på att, under utbildningens gång har vi som 

arbetat med det här examensarbetet vid påtagliga tillfällen diskuterat hur vi upplevt 

fritidshemmens förebyggande arbete med syfte att motverka diskriminering, trakassering och 

kränkande behandlingar. Vi har genom dessa diskussioner kommit fram till att vi delar åsikt 

om att det förebyggande arbetet samt upprättandet av de planer som ska finnas på skolorna, 

för att förebygga dessa slags behandlingar, inte är så synligt och genomsyrar 

fritidsverksamheten som vi skulle önska. Vi anser att det är viktigt att lyfta fram betydelsen av 

fritidshemmens förebyggande arbetet mot denna sorts behandlingar på grund av att 

fritidshemmen är en stor del av många elevers vardag. Eleverna ska likväl som när de vistas i 

skolan känna trygghet och gemenskap när de vistas i fritidshemmen. 

 Med tanke på att vi är bosatta i två olika kommuner gav det oss ett unikt tillfälle att utföra 

strukturerade intervjuer där svaren från pedagogerna sedan jämförs. Vår vision är att 

undersöka två fritidshem för att få en djupare och bättre insikt i hur det förebyggande arbetet 

mot diskriminering, trakassering och kränkande behandling fungerar.  

Anledningen till att jämföra två fritidshem i två olika kommuner är ett försök till att få en 

något djupare inblick i om verksamheterna skiljer sig åt eller inte, när det kommer till det 

förebyggande arbetet kring det valda ämnet. Vi är väl medvetna om att endast jämföra två 

fritidshem ger en smal information om hur olika fritidshem arbetar. Vi anser dock att detta 

kan vara en början till ett större projekt där fler kommuner och fritidshem kan jämföras. 

1.2 Syfte  

Syftet är att belysa hur fritidshem arbetar förebyggande mot diskriminering, trakassering och 

kränkande behandlingar. Syftet är också att undersöka om det finns skillnader och/eller 

likheter i hur två olika fritidshem, placerade i två olika kommuner, arbetar och tänker kring 

förebyggande arbete mot diskriminering, trakassering och kränkande behandlingar. 
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1.3 Frågeställningar  

1. Hur arbetar fritidshem A förebyggande mot diskriminering, trakassering och kränkande 

behandlingar? 

2. Hur arbetar fritidshem B förebyggande mot diskriminering, trakassering och kränkande 

behandlingar? 

3. Finns det likheter och/eller skillnader i hur fridshemmen arbetar förebyggande mot 

diskriminering, trakassering och kränkande behandlingar? 

1.4 Begreppsförklaring 

I detta kapitel kommer en del av den väsentliga terminologi som används under arbetet 

förklaras närmare. Vi har här valt att ytligt förklara de begrepp som kontinuerligt återkommer 

för att den utomstående läsaren lättare ska förstå innebörden av begreppen.  

1.4.1 Diskriminering  

Författaren Matts Dahlqwist förklarar begreppet diskriminering i boken Mobbning, 

diskriminering och kränkningar – Verktyg i värdegrundsarbetet(2010). Han beskriver att 

diskriminering innebär när barn(elever) missgynnas, både direkt och indirekt, som kan sättas i 

samband med de sju diskrimineringsgrunderna. De sju diskrimineringsgrunderna finns 

beskrivna i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11(Skolverket, 

2011): 

 Ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, könsöverskridande identiteter eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. 

(s.7) 

1.4.2 Trakassering 

Diskrimineringslagen Kap 1 4§ p. 3 och 4 beskriver innebörden av begreppet trakasserier: 

Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. (Rimsten, 2010 

s.179) 

Rimsten beskriver i boken Diskriminering och kränkande behandling i skola och förskola 

(2010)  att trakasserier betyder att olika handlingar, beteenden eller bemötanden som kränker 

den utsatta elevens värdighet på något sätt har anknytning till de sju de 
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diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan vara verbalt, fysiskt eller annat uppträdande som 

attityder eller skämt. Trakasserier kan handla om rasistiska texter eller bilder men även om 

förlöjligande eller förnedrande uppföranden.(s.71). 

1.4.3 Kränkande behandling 

Kränkande behandlingar är när barns eller elevers värdighet kränks men saknar direkt 

koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. När någon utsätts för en kränkande 

behandling strider det mot principen allas lika värde. Kränkningar sätts ofta i samband med 

makt och förtryck. (Dahlqwist, 2010 s.4) 

1.4.4 Mobbning 

Allmänna råd och kommentarer – Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 

(Skolverket, 2012) förklarar att:  

Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ 

handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan 

skada eller obehag.(s.9) 

1.5 Disposition 

Här presenterars upplägget i uppsatsen. 

I det inledande kapitlet beskrivs en introduktion och bakgrunden till vårt val ämne. Vidare i 

inledningen följer syfte, frågeställningar, begreppsförklaringar samt disposition. Kapitel två, 

forskningsöversikt, belyser tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. I det tredje 

kapitlet, metod, redogörs de tillvägagångssätt som använts för att besvara syftet och de 

frågeställningarna som ligger till grund för uppsatsen. Först beskrivs urvalet, följt av 

datainsamlingsmetoder, genomförande, avgränsningar och avslutningsvis presenteras 

tillförlitligheten till vårt val av källor/litteratur under källkritik. I det fjärde kapitlet, resultat, 

presenteras först de individuella sammanfattningarna av de genomförda strukturerade 

intervjuerna i fritidshem A. De individuella sammanfattningarna avslutas med en gemensam 

sammanställning av alla intervjuer som genomförts inom fritidshem A. Vidare följer 

individuella sammanfattningar av de strukturerade intervjuerna som genomförts i fritidshem 

B. De individuella sammanfattningarna avslutas även här med en gemensam sammanställning 

av de intervjuer som genomförts inom fritidshem B. Sedan jämförs de båda fritidshemmens 

intervjusvar följt av en resultatsammanfattning. Avslutningsvis presenteras slutsatsen. I 

kapitel fem, diskussion, diskuteras resultatet kopplat till forskningsöversikten. Efter detta 

följer en diskussion om eventuell framtida och vidare forskning. Avslutningsvis presenteras 
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en problematisering av uppsatsens resultat. Källförteckningen samt bilaga 1(intervjufrågor) 

och bilaga 2(uppdelning av ansvarsområden) är placerat sist i uppsatsen. 
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2. Forskningsöversikt 

2.1 Diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbning. 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11(Skolverket, 2011) 

står det att: 

 Ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, könsöverskridande identiteter eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas.  

(s.7) 

Olle Rimsten förklarar i sin bok Diskriminering och kränkande behandling i skola och 

förskola (2010)  vad diskriminering och annan kränkande behandling handlar om och vad 

dessa begrepp betyder genom att beskriva och förklara en sammanfattning om vad som står i 

den s.k. barn – och elev- skyddslagen, en lag om förbud mot diskriminering och annan 

kränkande behandling av barn och elever, en lag som ska stärka elevers och barns rättigheter i 

skolan. I lagen står det att huvudmannen för verksamheten ska bedriva ett målinriktat arbete 

för att främja lagens ändamål, främja en elev och ett barns lika värde och rättigheter samt att 

motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Det ska upprättas en 

likabehandlingsplan för att förhindra och motverka diskriminering och annan kränkande 

behandling. Planen ska revideras och följas upp årligen. Om det framkommit att elever eller 

barn trakasserats eller blivit utsatta för någon form av kränkande behandling ska rektorn eller 

annan personal med ledningsfunktion utreda och vidta de åtgärder som krävs för att förebygga 

sådana negativa handlingar. (Rimsten, 2010 s.9,10,11)  

2.1.1 Diskriminering 

Diskriminering kan vara att en skola på osakliga grunder utsätter och behandlar en elev sämre 

än andra elever, och att missgynnandet har samband med några eller någon av de 

diskrimineringsgrunder som omfattas av diskrimineringslagen. I 1kap 1§ anges lagens 

ändamål vilket är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett vem du än är.  Rimsten menar att vi ska skyddas från diskriminering samt 

att det är en mänsklig rättighet. I FNs allmänna förklaring om mänskliga rättigheter står att 

alla människor är födda fria, alla är lika värda och har samma rättigheter. Varje människa ska 

bemötas med respekt för den jag är och för den jag vill vara. Diskrimineringslagstiftningen 

menar att vi ska värna om principen om alla människors rätt och lika värde samt bli 

behandlade på lika villkor. Diskrimineringslagen förbjuder med då vissa undantag. Det finns 
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fem olika sorters diskriminering. Direkt och indirekt diskriminering, sexuella trakasserier, 

trakasserier och instruktioner för att diskriminera. (Rimsten, 2010 s.45) 

 I rapporten Upplevelser kring diskriminering publicerad av Diskrimineringsombudsmannen, 

DO 2010 står det att:  

Diskriminering innebär för det mesta någon form av orättvis särbehandling som bottnar i att man 

kategoriserar människor utifrån fördomar. Det är de som tillhör normen som har makten att 

diskriminera och den maktdimensionen gör att den som utsätts har begränsade möjligheter att 

opponera sig. (s.15) 

2.1.2 Direkt diskriminering 

Diskrimineringslagen 1 Kap 4§ p.1 

Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan 

behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet 

har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. (Rimsten, 2010 s.179) 

 Rimsten (2010) och Skolverkets Allmänna råd och kommentarer - Arbetet mot 

diskriminering och annan kränkande behandling (2012) beskriver att direkt diskriminering 

innebär att någon människa missgynnas genom att andra människor behandlar sina 

medmänniskor sämre, eller försatts i en sämre situation. För att det verkligen ska röras om ett 

missgynnande så ska det finns samband till någon av diskrimineringsgrunderna som är kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. (s.59, 60, 61) 

2.1.3 Indirekt diskriminering  

Diskrimineringslagen 1 kap 4§ p2 

 Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett 

kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt 

missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk 

tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning 

eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och 

de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.(Rimsten, 2010 s.179) 

Rimsten (2010 s.63) och Allmänna råd och kommentarer - Arbete mot diskriminering och 

annan kränkande behandling(Skolverket, 2012 s.47) beskriver att indirekt diskriminering 

grundar sig på vad diskrimineringslagen säger att det ibland kan förekommer diskriminering 
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trots att alla behandlas lika, vilket menas med att en elev kan missgynnas genom att skolan 

tillämpar vissa bestämmelser, kriterier samt förfaringssätt. Detta betyder att något som verkar 

naturligt kan i själva verket missgynna en elev som av olika skäl har samband med en viss 

diskrimineringsgrund om inte de i skolan bestämmer eller om de kriterier, förfaringssättet har 

ett tydligt och berättigat syfte. 

2.1.4 Trakasserier 

Diskrimineringslagen Kap 1 4§ p.3 & 4 

Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Sexuella 

trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. (Rimsten, 2010 s.179) 

Trakasserier handlar om beteenden eller bemötanden som kränker den utsatta elevens 

värdighet och som på något sätt har anknytningar till vad de diskrimineringsgrunderna säger 

och betyder. Trakasserier kan vara verbalt, fysiskt eller annat uppträdande som attityder och 

skämt. Det kan även handla om rasistiska texter, bilder. Det kan även handla om förlöjligande 

eller förnedrande uppföranden. Dessa handlingar kan innebära olika missgynnande för den 

utsatta eleven i någon form av skada eller obehag. (Rimsten, 2010,s.71-72)  

Sexuella trakasserier beskrivs som att:  

Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt 

anspelande. Det kan också handla om sexuell jargong. Sexuella trakasserier skiljer sig från vanlig 

flirt genom att de är ovälkomna. Det är du som är utsatt som avgör vad som är kränkande. 

(http://www.do.se/sv/Diskriminerad/Utbildning/Vad-ar-trakasserier/ 2013-04-14 kl.11.04)  

I rapporten Upplevelser kring diskriminering, Diskrimineringsombudsmannen, DO (2010) 

står det att ”Trakasserier handlar om att man ofta har för avsikt att skada en annan person, 

det är en upprepad och återkommande handling, i syfte att hota eller skrämma någon.” (s.16) 

2.1.5 Instruktioner att diskriminera 

I denna typ av diskriminering beskriver både Rimsten (2010) och Svaleryd & Hjertson (2012) 

att det är när någon individ ger instruktioner om direkt eller indirekt diskriminering till en 

annan individ som i sin tur utövar dessa diskrimineringar till en tredje individ. Det krävs 

också att en missgynnande effekt uppstår. (Rimsten, 2010 s.76) 

http://www.do.se/sv/Diskriminerad/Utbildning/Vad-ar-trakasserier/
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2.1.6 Kränkande behandling 

Kränkande behandling är ett begrepp som framkommer i olika rättslig sammanhang som 

exempelvis skadeståndsrätten och straffrätten. Emellanåt kan kränkande behandling uttryckas 

som kränkande särbehandling eller något liknande. Då dessa typer av kränkande behandlingar 

som kan komma att uppstå, finns reglerad i skollagen. I skollagen 6 kap finns det tydliga 

regler inom all skolverksamhet, vilket syftar på att uppmärksamma olika former och 

situationer av missförhållanden och för att tillförsäkra alla barn och elever i en verksamhet 

och utbildning av en trygg miljö av hög kvalitet. För att kunna följa upp skolverksamheternas 

arbete om att ge alla elever och barn en likvärdig utbildning samt att verksamheterna håller 

hög kvalitet är det statens skolverk som har ansvar för uppföljning och utvärdering av 

skolväsendet och övriga verksamheter. (Rimsten, 2010 s.105)  

På Skolinspektionens hemsida (http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Jag-vill/veta-mer-

om-krankande-behandling/ 2013-04-14 kl.11.12) beskrivs vad kränkande behandling betyder.   

Om en individ har blivit utsatt för kränkande behandling handlar det om att någon skickar 

elaka mail, sms och mms. Om en elev vid upprepade gånger blir retad för något eller inte får 

vara med i kompisgruppen kan det upplevas som kränkande. Skolinspektionen menar också 

att våld, som sparkar, knuffar, slag och hot är olika sorters kränkningar. Om en elev vid 

upprepade tillfällen blir utsatt för olika kränkningar brukar det beskrivas som mobbning. Men 

om en elev eller annan individ blir kallad för olika namn som svartskalle, bög med mera har 

denna individ blivit utsatts för diskriminering eller trakasserier.  

2.1.7 Mobbning 

Dan Olweus beskriver i sin bok Mobbning i skolan vad vi vet och vad vi kan göra (1991) att 

mobbning är när någon eller flera personer trakasserar en annan eller flera personer i olika 

situationer. Mobbning är ”negativa handlingar”. Det betyder att när en person gör någon 

annan illa genom att uttrycka sig på olika sätt, så som verbalt (ord) betyder att individen hotar, 

hånar eller säger elaka och obehagliga saker. Fysisk mobbning är när en individ slår, knuffar, 

sparkar eller håller fast en annan person mot sin vilja. En person kan även använda sig av 

negativa handlingar utan att vara verbal eller använda sig av fysisk kontakt. Då genom att 

exempelvis göra fula grimaser, dumma gester, vända ryggen till eller vägra någon sina 

önskemål. ”En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, 

blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer.” (Olweus 2001 s.4)  

http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Jag-vill/veta-mer-om-krankande-behandling
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Jag-vill/veta-mer-om-krankande-behandling
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Vidare beskriver Olweus att man kan skilja på direkt och indirekt mobbning. Direkt 

mobbning är när mobbaren använder sig av ganska öppna angrepp på sitt offer. Indirekt 

mobbning är när någon form av utfrysning och social isolering genomförs, en elev får inte 

vara med och har även svårt att få kompisar. (s.5) 

Svaleryd & Hjertson (2012) skriver att begreppet mobbning inte står i lagen. De menar att 

systematiska kränkningar har och får ofta olika namn beroende på vad som menas i 

situationen och i vilka begrepp som det framkommit i. Att begreppet mobbning har kommit 

upp är inget konstigt men det finns ingen entydig definition av begreppet mobbning. Det är 

heller ingen juridisk term. Det finns inte några brott som definieras mobbning utan det är då 

kränkande behandling det handlar om och om själva kränkningen har något att göra med 

någon av de diskrimineringsgrunderna som finns angivna.  Författarna menar att begreppet 

mobbning är på väg ut ur styrdokumenten och att det saknas i den lagstiftning som berör 

skolans verksamhet. Mobbning har då ersatts med kränkning, trakasserier och 

diskriminering.(s.46) 

I publikationen På tal om mobbning – och det som görs (Skolverket, 2009) beskrivs att skolan 

kontinuerligt ska arbeta förebyggande kring mobbning och annan kränkande behandling. 

Skolan måste agera om detta förekommer. Mobbning är enligt publikationen en sorts 

kränkande behandling. De menar att mobbning kan uppfattas som trakasserier och kränkande 

behandlingar som kan kopplas till de diskrimineringsgrunderna som finns angivna, kön, etnisk 

tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. 

(s.41) 

I skolinspektionens rapport Skolornas arbete vid trakasserier och kränkande 

behandling(2010:1) beskrivs trakasserier som […]”ett handlande som kränker ett barns eller 

en elevs värdighet och har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder.”(s.12) Kränkande behandling står för […]”ett handlande som utan att ha 

samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet.”(s.12-

13). Vidare skriver de att det är viktigt att trakasserier och kränkande behandling inte alltid är 

verbalt utan att det kan bestå av fysiska och psykiska kränkningar. 

(http://www.skolinspektionen.se/documents/kvalitetsgranskning/trakasserier/slutrapport-

trakasserier-och-krankningar.pdf 2013-04-21 Kl:14:41).  

http://www.skolinspektionen.se/documents/kvalitetsgranskning/trakasserier/slutrapport-trakasserier-och-krankningar.pdf
http://www.skolinspektionen.se/documents/kvalitetsgranskning/trakasserier/slutrapport-trakasserier-och-krankningar.pdf
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 2.2  Plan/planer mot diskriminering, trakassering och kränkande behandlingar. 

2.2.1 Bakgrund 

Skolverkets publikation Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling – lagens 

krav och huvudmannens ansvar (Skolverket, 2011) beskriver att sedan Barn- och 

elevskyddslagen(2006) skärptes angående det systematiska arbetet som ska bedrivas på 

skolorna mot diskriminering, trakassering och kränkande behandling, har de följande åren 

inneburit stora och omfattande informationssatsningar. Syftet är att stödja förskolor och 

skolor i arbetet mot att följa lagens krav. Bland annat har Barn- och elevombudet samt 

Diskrimineringsombudsmannen framställt handledningar med anledning av hur 

likabehandlingsplaner ska framställas.(s.2) 

(http://www.skolverket.se/omskolverket/publicerat/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2578 2013-04-12 kl.11.08).  

 Allmänna råd och kommentarer – Arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling(Skolverket, 2012) är framtaget efter samråd med skolinspektionen, 

diskrimineringsombudsmannen och arbetsmiljöverket.  Syftet med de här allmänna råden och 

kommentarerna är att ge skolans huvudmän, rektorer, förskolechefer och övrig personal 

metoder för hur de bör arbeta för att främja likabehandling, förebygga diskriminering, 

trakasserier och annan kränkande behandling. De är även framtagna för att främja barns lika 

rättigheter och möjligheter. Texten har sin utgångspunkt från bestämmelserna kring 

skollagen(2010:800), diskrimineringslagen(2008:567) och förordningen (2006:1083). I 

förordningen(2006:1083) beskrivs barns deltagande i framställandet av planer mot 

diskriminering och kränkande behandling. De allmänna råden utgår även från de aktuella 

läroplanerna.(s.4-6). 

I boken Mobbning, diskriminering och kränkningar – Verktyg i värdegrundsarbetet 

(Dahlqwist, 2010) beskrivs att trots de riktlinjer som framtagits har det påvisats en del brister i 

framställandet av dessa planer. Inspektioner gjorda av Barn - och elevombudet har bland 

annat konstaterat att elever inte varit delaktiga vid framställandet och att inte planen/planerna 

varit tillräckligt förankrade på skolorna.(BEO, 2009) (s.16-17). Skolinspektionens 

rapport(2010:1) Skolors arbete vid trakassering och annan kränkande behandling, beskriver 

en kvalitetsgranskning som utförts på utvalda skolor runt om i Sverige med syfte att bidra till 

att förhindra förekomsten av trakassering och annan kränkande behandling. Ett andra syfte 

med rapporten är att sprida budskapet till skolor och huvudmän som inte varit med i 

http://www.skolverket.se/omskolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2578
http://www.skolverket.se/omskolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2578
http://www.skolverket.se/omskolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2578
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granskningen, för att utgöra ett förbättringsunderlag i arbetet mot trakassering och kränkande 

behandling. Rapporten beskriver att många av de skolor som deltagit inte fullständigt får 

stopp på kränkningar och trakasserier som utförs. Ibland kom det även tydligt fram att denna 

sorts behandlingar ses som naturliga inslag i skolans verksamhet. Skolinspektionen 

konstaterar även att det förekommer att rutinerna kring det förebyggande, förhindrade och 

återgärdande inte följs trots att det finns direktiv. Många elever men även skolpersonal känner 

inte till om vad som står i skollagen(2010:800) angående lagstiftningen om trakasserier och 

kränkande behandling. Många av de granskade skolorna saknar en årlig plan mot 

likabehandling, trakassering och kränkande behandling. Övervägande antal planer visade sig 

vara högst inaktuella och följde inte den nya lagstiftningens krav. Skolorna kommenterade 

detta och uppgav att anledningen till de inaktuella planerna var tidsbrist.(s.5-8,16-22, 28).   

(http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/Trakasserier/slutrapport-

trakasserier-och-krankningar.pdf 2013-04-12 kl.12.30). 

2.2.2 Vem bär ansvaret att upprätta en plan/planer mot diskriminering, trakassering och 

kränkande behandlingar?  

Det är huvudmannens ansvar att enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen upprätta en årlig plan 

som innehåller en översikt med fokus på de åtgärder som kan behövas. Syftet är att främja 

lika rättigheter för barn och elever som deltar i verksamheten oavsett kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning samt att delvis 

förebygga och förhindra trakasserier. Det är även huvudmannens ansvar att enligt 6 kap. 8 § i 

skollagen att varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärderna som kan förebygga 

och förhindra kränkande behandling. Enligt förordningen (2006:1083) ska barn och elever 

aktivt deltaga vid upprättandet av planer mot diskriminering och kränkande behandlingar, de 

ska vara med vid uppföljning och utvärdering. (Skolverket, 2012 s.39).  

2.2.3 Utformande och innehåll 

Allmänna råd och kommentarer – Arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling(Skolverket, 2012) beskriver att de två planer som ska finnas upprättade på 

skolorna med fördel kan skrivas samman till en gemensam plan. Enligt diskrimineringslagen 

ska det finnas upprättat en likabehandlingsplan och enligt skollagen en årlig plan mot 

kränkande behandling inom skolans verksamheter. Allmänna råd och kommentarer menar på 

att det kan vara en fördel att skriva samma dessa planer för att ytterligare ge ett 

helhetstänkande och tydlighet i tanken och planarbetet kring innehållet. Allmänna råd och 

kommentarer har valt att kalla en sådan här gemensam plan för plan mot diskriminering och 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/Trakasserier/slutrapport-trakasserier-och-krankningar.pdf
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/Trakasserier/slutrapport-trakasserier-och-krankningar.pdf
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kränkande behandling. Det är inte nödvändigt att använda sig av just denna rubrik men det 

viktiga är att planen innefattar arbetet med likabehandling, diskriminering och kränkande 

behandling.(s.40-41). 

 Innehållet ska vara en beskrivning av planerade åtgärder, en översikt och hur man går tillväga 

för vilka insatser som behövs i det specifika ärendet. Det är viktigt att planen/planerna 

innehåller rutiner för hur ingripanden och uppföljning av uppstådda situationer ska gå tillväga. 

Ansvarsfördelning mellan rektor, annan ledning och personal ska tydligt framgå samt hur 

aktuella händelser och åtgärder ska dokumenteras.(Dahlqwist, 2010 s.16). Utöver 

Dahlqwist(2010) sammanfattning av vad de Allmänna råd och kommentarer – Arbetet mot 

diskriminering och kränkande behandling (Skolverket, 2012) ger angående vad innehållet bör 

bestå av beskriver de allmänna råden att vårdnadshavare, barn(elever) ska kunna förstå hur de 

kan gå tillväga när de vill anmäla en diskriminerande, trakasserande eller kränkande 

behandling. Det är även av betydelse att rektorns, förskolechefens och personalens rutiner 

framgår angående anmälningsskyldighet. Tillslut påvisas att en beskrivning av hur 

barn(elever) medverkat i det förebyggande och främjande arbetet mot diskriminering, 

trakassering och kränkande behandlingar bör finnas med.(s.39-40). 

2.3 Fritidshem 

I skolverkets publikation Fritidshemmet – en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och forskning 

(Skolverket, 2011) beskrivs bland annat fritidshemmets betydelse för barns tillvaro idag. Barn 

som tar del av fritidsverksamheten ska ges möjligheter att utveckla sina identiteter och ingå i 

sociala sammanhang. Det här utgår i första hand från att fritidshemmet tar tillvara på barns 

erfarenheter och intressen. På grund av detta läggs stor vikt vid att främja barns allsidiga 

lärande genom deltagande i sociala och meningsfulla sammanhang inom verksamheten. I 

skollagen(2010:800) under kapitel 14 beskrivs fritidshemmets uppdrag. Sedan den 1 juli 2011 

ingår fritidshemmets verksamhet i skolväsendet och omfattas av skollagens gemensamma 

kapitel 1-5. Detta innebär att fritidshemmet har ett tydligare uppdrag enligt skollagen samt att 

fritidshemmets verksamhet ökat sin integration med skola och förskola. I sin tur kan detta ge 

möjligheten att stärka fritidshemmet och dess pedagogik för att ytterligare komplettera 

skolans verksamhet.(s.3-4). (http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2623 2013-04-11 kl.09.35).   

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2623
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2623
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2623
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2.3.1 Vad är ett fritidshem? 

I Allmänna råd och kommentarer – kvalitet i fritidshem(Skolverket, 2007) beskrivs begreppet 

fritidshem: 

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder där barnen är 

inskrivna. Fritidshem kan bedrivas som en helt fristående verksamhet men är oftast i varierande 

grad integrerad med förskoleklassen och den obligatoriska skolan.(s.10).  

Allmänna råd och kommentarer - Kvalitet i fritidshem(2007) baseras på skollagen, 

Lgr11(Skolverket, 2011) och FN:s barnkonvention om barns rättigheter. Dessa allmänna råd 

och kommentarer riktar sig i huvudsak till kommun och de som arbetar inom fritidshemmens 

verksamhet. Fritidshemmens uppgift enligt skollagen är att komplettera skolan. Skola och 

fritidshem erbjuder olika kunskaper och erfarenheter, därigenom kan de komplettera varandra. 

Fritidshemmen erbjuder verksamhet som skapar en helhet, kontinuitet och mångsidighet 

under barnens skolfria tid som kan påverka deras utveckling och lärande. Fritidshemmens 

personal kan med hjälp av deras kompetens skapa ett värdefullt komplement till skolan som 

inriktar sig på barns sociala utveckling, välbefinnande och omsorg. Denna kompetens är ett 

mycket värdefullt komplement för exempelvis arbetet mot att förebygga och motverka 

mobbning, trakasserier eller andra problem som dagligen kan uppstå i gruppen.  

De grundläggande demokratiska värderingarna som finns beskrivet i läroplanen 

Lgr11(Skolverket, 2011) ska ligga till grund för hur arbetet inom fritidshemmen bedrivs. 

Pedagogerna inom fritidshemmen ska aktivt diskutera dessa värderingar och uppfattningar. 

Fritidshemmen ska med tanke på att utveckling sker i grupp och barns socialisation bedriva 

verksamheten. De ska även ha i åtanke att självkänsla och identitet utvecklas i samspel med 

andra individer. Genom att bedriva verksamheten på detta sätt får barnen kontinuerligt arbeta 

med normer och värden, detta i sin tur leder till att de genom konkreta handlingar kommer i 

kontakt med värdegrundsfrågor, jämställdhet och ett demokratiskt tänkande. Pedagogerna på 

fritidshemmen ska öppna upp för diskussion om människors olikheter. Skapas en miljö där 

det anses naturligt att vara olika öppnar fritidshemmen upp för en miljö och ett samhälle där 

det är naturligt att vara sig själv och tänka på olika sätt. Fritidshemmen ska inom lagen om 

förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever aktivt 

motverka detta beteende och upprätta en likabehandlingsplan. Aktiv vuxennärvaro är mycket 

viktigt för att motverka detta beteende och för att hindra barn att helt utforma sina egna 

normer då det kan leda till mobbning eller utstötning.(s. 5,9,11,22–24).  
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Skolinspektionens kvalitetsgranskning om fritidshemmens förmåga att erbjuda stimulerade 

fritid och god omsorg i rapporten Kvalitet i fritidshem(2010:3) påvisar att de övervägande 

barn(elever) som deltagit i granskningen trivs på fritidshemmen men förklarar också att det 

förekommer kränkande behandlingar och konflikter dagligen i hög grad. Många fritidshem 

saknar även ett väl genomtänkt förebyggande arbete, och årliga planer mot diskriminering, 

trakassering och kränkande behandlingar som är utformat till de här specifika 

verksamheternas behov och förhållanden.(s.8,20,29). 

(http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/fritids/rapport-kvalitet-

fritidshem.pdf 2013-04-17 kl.10.49) 

2.3.2  Meningsfullt fritidshem 

Bergqvist och Fuhrman beskriver i boken Fritidshem. Inspiration- meningsfull verksamhet 

(2011) att genom stimulerande utveckling och lärande där innehållet är varierat och lärorikt 

skapas ett meningsfullt fritidshem. Med ett meningsfullt fritidshem menas att barn genom 

utmaning ska få välja, prova och göra sådant de annars inte skulle försöka sig på, men också 

att helt få välja fritt vad de vill göra. (s.16-17). Det står beskrivet i skollagen(2010:800) att 

fritidshemmen ska erbjuda en meningsfull fritid. Tryggt, roligt och stimulerande är tre 

förutsättningar för att barnen ska uppleva sin fritid som meningsfull. Lek och skapande ska få 

ta en stor del av verksamheten med hänsyn till barnens ålder, mognad, behov, intressen och 

erfarenheter. (Skolverket, 2007 s.22-23). Skolinspektionens rapport(2010:3) Kvalitet i 

fritidshem påvisar dock att under den kvalitetsgranskning som innefattade fritidshem 

framkom det att många av de verksamma pedagogerna, helst de med pedagogisk utbildning, 

släpper de pedagogiska ambitionerna gällande fritidshemmets verksamhet och lägger mest 

energi och kraft på tjänstgöringen i skolan. Många verksamma pedagoger uppfattar inte att 

fritidshemmen har ett läraruppdrag och genomför verksamheten oplanerad och 

rutinmässigt.(s.7) 

(http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/fritids/rapport-kvalitet-

fritidshem.pdf 2013-04-17 kl.10.49)     

De verksamma pedagogerna inom fritidshemmet kan inte enbart lita på barnens omdömen 

angående hur kvalitén eller hur meningsfullt innehållet inom verksamheten är. Pedagogerna 

måste själva kontinuerligt vilja utveckla och ifrågasätta den verksamhet som bedrivs. 

Författarna påvisar betydelsen av att utvärdera och analysera utifrån olika perspektiv samt att 

granska och lyssna på sig själva. Genom detta kan pedagogerna på fritidshemmet skapa ett 

meningsfullt fritidshem.(Bergqvist, Fuhrman, 2011s.17). 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/fritids/rapport-kvalitet-fritidshem.pdf
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/fritids/rapport-kvalitet-fritidshem.pdf
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/fritids/rapport-kvalitet-fritidshem.pdf
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/fritids/rapport-kvalitet-fritidshem.pdf
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3. Metod 

 

I detta kapitel redogörs för vilka metoder som använts och varit relevanta under arbetets gång, 

det vill säga hur information inhämtats, tillvägagångssätt och hur informationen bearbetats.    

3.1 Urval 

 Vi har valt att intervjua tolv pedagoger på två fritidshem som är placerade i två olika 

kommuner. Vi, författarna till detta arbete, är verksamma inom fritidshem i olika kommuner. 

Vi ansåg att det skulle vara intressant att intervjua pedagoger på två olika fritidshem, 

angående hur det faktiska förebyggande arbetet bedrivs för att motverka diskriminering, 

trakassering och kränkande behandlingar. Finns det likheter och/eller skillnader i hur 

fritidshemmen i våra hemkommuner arbetar.   

Vi har även under utbildningens gång arbetat samt genomfört delar av vår 

verksamhetsförlagda utbildning(VFU) inom de här fritidshemmen. Vi ansåg att det skulle 

vara intressant att få en djupare inblick i hur fritidshemmens faktiska förebyggande arbete 

kring det valda ämnet fungerar. (se även under kapitel 1.1 Bakgrund). 

Vi har i möjligaste mån frågat pedagoger som har examen mot fritidshem eller annan 

likvärdig utbildning. Anledningen till detta är att vi anser att oberoende val av yrke, ska den 

person som utövar professionen vara utbildad och då vara väl medveten om sitt 

arbetsuppdrag. Vi har därmed inte tagit hänsyn till intervjupersonernas kön, ålder eller 

etnicitet etc.   

 Fritidshem A är placerad i en kommun med cirka 40 000 invånare. Fritidshemmet är uppdelat 

på två avdelningar där 36 respektive 48 barn är inskrivna. Det arbetar två respektive tre 

pedagoger på avdelningarna. Två resurspedagoger befinner sig även på avdelningarna. Fyra 

pedagoger med examen mot fritidshem, en pedagog med examen mot förskolan och en 

resurspedagog som saknar utbildning intervjuades i fritidshem A. 

Fritidshem B är placerad i en kommun med cirka 11 000 invånare. Fritidshemmet är uppdelat 

på fyra avdelningar. Det finns cirka 30 barn inskrivna på varje avdelning, sammanlagt cirka 

140 barn på alla avdelningar. På avdelning 1 och 2 finns fem verksamma pedagoger. Fyra 

pedagoger har examen mot fritidshem och en pedagog har examen mot förskola. Tre resurser 

finns även på plats och har arbetsuppgifter som att hjälpa och stötta barn i behov. På 

avdelningarna 3 och 4 finns fyra pedagoger, två med den gamla fritidspedagogikexamen och 
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två med lärarexamen mot grundskola, förskoleklass och fritids. Två resurser finns för att stötta 

och hjälpa barn i behov. De pedagoger som intervjuades på avdelning 1 och 2 har examen mot 

fritidshem. Pedagogerna som intervjuades på avdelningarna 3 och 4 har examen mot 

fritidshem och en pedagog lärarexamen. 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

I boken Examensarbetet i lärarutbildningen(Johansson, Svedner, 2010) beskriver författarna 

de möjligheter som ges vid genomförandet av strukturerade intervjuer i ett examensarbete. 

När intervjuer genomförs bidrar de med djupgående men smal information. De kan även bidra 

till att ge examensarbetet mer intressanta resultat och direkt bli användbart i vår senare 

lärarprofession. När strukturerade intervjuer genomförs har intervjuaren bestämt 

frågeområden och ett antal frågor i förväg. Svaren som ges på frågorna är vanligtvis öppna, 

det kan även förekomma mer fasta svarsalternativ vid exempelvis bakgrundsfrågor. Det är 

viktigt att som intervjuare tänka på att inte pressa informanten på information eller vinkla 

frågorna. Det är även en förutsättning för att intervjuerna ska ge korrekta resultat, att den som 

intervjuas är sanningsenlig. På grund av detta är det viktigt att klargöra syftet med intervjun 

för att i största utsträckning kunna genomföra en korrekt strukturerad intervju .(s.34, 35, 36). 

Vi har valt att använda oss av strukturerade intervjuer som vår undersökningsmetod. Med 

tanke på att syftet är att jämföra två fritidshem, om deras förebyggande arbete kring det valda 

ämnet, ansåg vi att strukturerade intervjuer med förutbestämda frågor passade bäst. Genom att 

använda sig av frågor som bestämts i förväg, ansåg vi att sammanställningen av 

intervjusvaren blev relativt enkelt att tyda. Likheter och skillnader som finns mellan de två 

fritidshemmen blir lättöverskådligt och de intervjuades svar angående hur de arbetar 

förbyggande kring diskriminering, trakassering och kränkande behandlingar kan jämföras.  

De frågeområden som berörts under intervjuerna är, hur de verksamma pedagogerna på 

fritidshemmen anser att det förebyggande arbetet kring diskriminering, trakassering och 

kränkande behandlingar fungerar. Frågorna berör även de arbetssätt/metoder som används 

inom fritidshemmen. Pedagogernas medvetenhet angående hur de ska/bör arbetar med de 

förebyggande planer som ska finnas upprättade och om de vet vem som bär ansvar för att det 

förebyggande arbetet ska fungera. Som avslutning redogörs även pedagogernas åsikter om hur 

de anser samarbetet mellan pedagogerna fungerar inom verksamheten, med fokus på det 

förebyggande arbetet mot diskriminering, trakassering och kränkande behandlingar.  
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3.3 Genomförande 

För att kunna genomföra intervjuerna frågade vi tolv pedagoger uppdelade på två fritidshem i 

två olika kommuner om de ville medverka. Vi, författarna, informerade om vårt val ämne, 

syftet och anledning till genomförande av intervjuer. Vi förklarade även att intervjuerna skulle 

genomföras anonymt och att det var frivilligt att ställa upp. Vi intervjuade ett fritidshem 

vardera och på varje fritidshem intervjuades sex pedagoger. 

Samtliga intervjuer genomfördes enskilt och i ett avlägset rum. Anledningen till detta var att 

ingen skulle kunna störa, avbryta eller lyssna på intervjuerna. Intervjuerna varade cirka 10-15 

minuter per pedagog. Intervjuerna spelades in och anteckningar fördes för att med säkerhet få 

med alla svar och för att svaren skulle finnas tillhands när intervjuerna sammanfattades och 

jämfördes.  

När det kommer till vårt val av fritidshem har vi innan förklarat att vi kommit i kontakt med 

verksamheterna genom arbete och verksamhetsförlagd utbildning(VFU) innan intervjuerna 

genomfördes. Risken kan finnas att man redan skaffat sig en uppfattning och skapat 

förutfattade meningar om hur verksamheterna fungerar. I detta fall handlar det om hur det 

förebyggande arbete som bedrivs för att motverka diskriminering, trakassering och kränkande 

behandlingar fungerar. Vi har därför innan genomförandet av intervjuerna diskuterat 

tillsammans om att vi i största möjligaste mån ska ta avstånd till de intryck och uppfattningar 

vi skaffat oss av verksamheterna i tidigare möten med dem. Vårt mål har varit att vara så 

objektiva som möjligt för att få svar på de frågeställningar vi har.    

Vi har bearbetat materialet från intervjuerna genom att först individuellt sammanfattat varje 

enskild intervju inom respektive fritidshem. Som avslutning av de individuella 

sammanfattningarna följer en sammanställning av samtliga intervjusvar. Avslutningsvis 

jämförs likheter och skillnader mellan hur fritidshem A och fritidshem B arbetar 

förebyggande mot diskriminering, trakassering och kränkande behandlingar. 

3.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till två fritidshem i vårt arbete bland annat på grund av den 

tidsbrist vi upplever att det är. Examensarbetet genomförs under 10 veckor. Vi valde även att 

avgränsa oss till två fritidshem med anledning av att försöka få djupare insikt i hur det 

förebyggande arbetet mot diskriminering, trakassering och kränkande behandlingar fungerar 

på fritidshemmen. Hade vi valt att genomföra undersökningen med hjälp av enkäter eller 



20 
 

gruppintervjuer med så många fritidshem och pedagoger som möjligt, hade resultatet och 

informationen kanske blivit bredare men mycket mer opersonlig och inte så djup.  

 Vi valde dessa specifika fritidshem på grund av att de är placerade i våra hemkommuner. 

Syftet med val av fritidshem är att få ta del av hur det faktiska förebyggande arbetet mot 

diskriminering, trakassering och kränkande behandlingar bedrivs inom fritidshemmen i våra 

hemkommuner.    

Intervjuerna genomfördes individuellt med sex pedagoger på varje fritidshem. Vi valde att 

avgränsa oss till tolv individuella intervjuer i vårt arbete på grund av att intervjusvaren skulle 

bli så kvalitativa som möjligt. Vi ville skapa intervjuer som gav djupa och ingående svar på 

den frågeställning som arbetats fram. Vårt syfte med att utföra tolv intervjuer, sex stycken 

vardera, var även att inom den tidsram vi har kunna genomföra en rättvis analys av 

intervjusvaren. Som tidigare beskrivet kan fler intervjuer gett oss en bredare analys av hur det 

förebyggande arbetet bedrivs inom fritidshemmen men vi är mer intresserade av att få en mer 

kvalitativ och ingående redogörelse för hur två fritidshem i två olika kommuner bedriver det 

förebyggande arbetet inom vårt aktuella ämne. 

3.5 Källkritik 

Här kommer vi att belysa om vilken kritik som kan riktas kring den valda litteraturen och 

andra källor som uppsatsen bygger på. 

De allmänna råd och kommentarer, publikationer och Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11(Skolverket, 2011) hämtat från skolverket, 

anser vi har trovärdighet och kan räknas som säkra källor att använda sig av. Med uppdrag 

från regeringen har skolverket till syfte att styra, stödja, följa upp och utvärdera för att 

förbättra kvalitén och resultaten i kommuner och skolor.( http://www.skolverket.se/om-

skolverket 2013-04-30 kl.10.21). 

De rapporter vi valt att använda oss av från skolinspektionen anser vi har en hög trovärdighet. 

Den nya regeringen som bildades efter valet 2006 var snabba med att vilja utforma och 

förstärka skolinspektionen till en ny och oberoende myndighet. Anledningen till att 

regeringen ville skapa dessa förändringar var bland annat den oro som fanns över de svenska 

elevernas sjunkande resultat i internationella kunskapsmätningar. Det ansågs även vara viktigt 

att skärpa och förstärka den statliga kontrollen och samtidigt separera den från instansen 

Skolverket. Skolverket har ansvar för normering och nationell skolutveckling. Statens 

http://www.skolverket.se/om-skolverket
http://www.skolverket.se/om-skolverket
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skolinspektion genomför kvalitativa undersökningar av skolors verksamhet kontinuerligt.( 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/Historik/ 2013-04-30 kl.10.01)  

 Skollagen (kapitel sex) och diskrimineringslagen ska skydda alla elever mot diskriminering, 

trakassering och kränkande behandlingar inom skolan. Det är diskrimineringsombudsmannens 

uppdrag att övervaka diskrimineringslagen. BEO tillsammans med skolinspektionens har 

uppdraget att övervaka reglerna om kränkande behandlingar i skollagen(kapitel sex). 

Eftersom dessa källor har uppdrag som grundar sig i de rådande lagar som finns stiftade i 

Sverige, anser vi att dessa källor är trovärdiga och tillförlitliga. 

(http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Jag-vill/veta-mer-om-lagen-/ 2013-04-30 kl.11.03). 

Boken Diskriminering och kränkande behandling i skola och förskola, (Rimsten, 2010) 

bygger på olika genomgångar och aspekter av de lagar och regler som rör frågor kring 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandlingar samt om mänskliga rättigheter och 

rättssäkerhet. Vi anser att boken är en tillförlitlig källa då den har utformas efter de 

lagstiftningar som finns.  

Boken Mobbning i skolan, vad vi vet och vad vi kan göra skriven av (Olweus, 1991). Den här 

boken anser vi vara trovärdig då författaren är känd för sina forskningar inom området 

mobbning i ett flertal länder.  Olweus anses som trovärdig då han har forskat om mobbning i 

över 20 år. Han har i den prestigefyllda London tidningen The Times betecknas som en av 

världens ledande auktoritet när det gäller mobbning. Olweus betraktas även som grundaren av 

mobbning i eget forskningsområde. Boken innehåller information, konkreta råd samt 

anvisningar som kan vägleda en pedagog eller en vårdnadshavare i att hantera eller avgöra om 

ett barn blivit eller är utsatta av mobbning. 

 Boken Därför inkludering (Andersson, Thorsson, 2008) anser vi är trovärdig bok då 

materialet som producerats till boken kommer från Specialpedagogiska institutet. Detta 

institut var en rikstäckande myndighet i specialpedagogiska frågor med uppdrag från staten. 

Bland annat syftade institutets insatser för att främja allas lika rätt och lika möjligheter oavsett 

behov. Den 1 juli 2008 övergick detta institut till Specialpedagogiska myndigheten, SPSM.   

 Författaren Matts Dahlqwist som skrivit boken Mobbning, diskriminering och kränkningar – 

Verktyg i värdegrundsarbetet(2010) ger läsaren inspiration och fakta kring det dagliga arbetet 

mot kränkande behandlingar, förebyggande och arbetsinriktade. Författaren finner stöd från 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/Historik/
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Jag-vill/veta-mer-om-lagen-/
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bland annat skolverket, diskrimineringsombudsmannen och BEO i sin argumentation. På 

grund av detta finner vi boken trovärdig.  

Fritidshem. Inspiration- meningsfull verksamhet (Bergqvist och Fuhrman, 2011) är en bok 

skriven av två fritidspedagoger med mångårig erfarenhet av fritidshemmens verksamhet. De 

här författarna tar stöd från den rådande läroplanen och de allmänna råd och kommentarer 

skolverket arbetat fram, i syfte att stödja fritidshemmens verksamhet. Vi anser att boken är 

trovärdig och är en bra källa. Dock anser vi att läsaren måste beakta författarnas personliga 

åsikter som i vissa fall framträder i boken. I vissa kapitel framför författarnas personliga 

åsikter om hur ett fritidshem ska se ut och bedrivas. Vi anser att läsaren själv då måste vara 

aktsam med att inte enbart hålla med författarnas åsikter utan även kunna se utifrån andra 

perspektiv.   

Boken Likabehandling i förskola & skola (Svaleryd, Hjertson, 2012) anser vi som trovärdig 

då dessa författare har mångårig erfarenhet i att driva likabehandlingsarbete inom 

myndigheter, förskola, skola, offentliga och privata organisationer. 

Sammanfattningsvis kan vi, författarna till detta arbete härmed upplysa läsare om att 

uppsatsen bygger på tillförlitliga källor med hög trovärdighet. 
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4. Resultat 

 

Här presenteras först en sammanfattning av varje enskild intervju som avslutas med en 

sammanställning av samtliga intervjusvar inom respektive fritidshem.  Efter detta följer en 

jämförelse mellan fritidshem A och fritidshem B samt en resultatsammanfattning. 

Avslutningsvis presenteras slutsatsen. Intervjufrågorna finns att tillgå i bilaga 1. 

4.1 Individuella sammanfattningar av 6 intervjuer (Fritidshem A) 

4.1.1 Intervju 1 

Intervjuperson 1 har en examen mot fritidshem. Arbetar på fritidshemmet sedan 8 år tillbaka.  

Pedagogen berättade att de nyligen avslutat ett utvecklingsarbete. Samtliga fritidshem inom 

kommunen hade blivit tilldelade en extern handledare för att arbeta kring ett valt 

arbetsområde. Syftet med det här utvecklingsarbetet var att påverka elevernas sociala samspel, 

motverka mobbning och utanförskap inom fritidshemmens verksamhet. Fritidshem A valde 

att döpa sitt utvecklingsområde till: ”Självcentrerade barn” och arbetade efter fyra 

värdegrundsord: ansvar, omsorg, hänsyn och samarbete. Pedagogerna genomförde sedan 

observationer av eleverna med hjälp av scheman som de arbetat med utifrån de valda 

värdegrundsorden. Tanken kring det här utvecklingsarbetet är att pedagogerna ska få 

möjlighet att se hur deras elever fungerar tillsammans i gruppen. Målet är att pedagogerna ska 

förebygga och upptäcka utanförskap och mobbning på fritidshemmet. Tack vare 

utvecklingsarbetet anser intervjupersonen att pedagogerna under läsåret arbetat avsevärt 

mycket mer med eleverna kring värdegrundsfrågor och socialt samspel. Pedagog 1 berättade 

vidare att skolan har en gemensam handlingsplan för att motverka mobbning och utanförskap, 

den planen gäller även inom fritidsverksamheten.  Fritidshemmet och skolan samverkar och 

har utvecklat en Må Bra grupp dit ärenden om diskriminering, trakassering och kränkande 

behandlingar tas upp och behandlas. Ingen pedagog från fritidshemmet medverkar när 

handlingsplanen utformas och revideras. Pedagog 1 trodde att skolan reviderade planen en 

gång om året, men var inte säker. Rektorn har huvudansvaret gällande planen. Samarbetet 

mellan pedagogerna fungerar bra gällande det förebyggande arbetet kring diskriminering, 

trakassering och kränkande behandlingar. Intervjupersonen anser att alla pedagoger är enade 

om vad som gäller när det kommer till hur de ska arbeta förebyggande och motverka dessa 

slags behandlingar.          
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4.1.2 Intervju 2 

Intervjuperson 2 har en examen mot fritidshem och har sedan sin examen för två år sedan 

arbetat på fritidshemmet. 

Pedagogen berättade om det utvecklingsarbete som fritidshemmen genomfört under läsåret 

(se föregående intervju). Vidare förklaras att det är första gången under dennes anställning 

som pedagogerna på fritidshemmet fått utbildning i hur de kan förebygga utanförskap och 

liknande behandlingar. Pedagogen anser att de dagligen arbetar med att utveckla elevernas 

sociala samspel för att skapa ett tryggt fritidshem. Dock framgår det att pedagogen inte tycker 

att alla inom fritidsverksamheten har samma utgångspunkt och står enade i hur de ska hantera 

situationer gällande diskriminering, trakassering och kränkande behandlingar. Vidare berättas 

att fritidshemmet inte arbetar med någon speciell metod/arbetssätt utan att det förebyggande 

arbetet pågår dolt inom den dagliga verksamheten. Pedagog 2 vet att det finns en 

handlingsplan som ska vara upprättad på skolan men är inte säker på var den finns eller hur 

ofta den revideras. Ingen pedagog på fritidshemmet är med när planen utformas eller 

revideras. Intervjupersonen tror att handlingsplanen gäller för fritidsverksamheten också. På 

frågan om vem som är ytterst ansvarig för planen blir svaret rektorn. Något arbete med planen 

bedrivs inte aktivt på fritidshemmet tillsammans med eleverna.    

4.1.3 Intervju 3 

Intervjuperson 3 har en examen mot förskola och har sedan sin examen för ett år sedan arbetat 

på fritidshemmet. 

För att utveckla elevernas sociala samspel, motverka mobbning och utanförskap berättar 

pedagog 3 att fritidshemmets personal försöker vara tillgängliga där eleverna befinner sig. 

Eleverna ska känna att det alltid finns en pedagog att vända sig till om det uppstår en situation 

som de inte klarar av att lösa själva. Den här pedagogen anser att samarbetet fungerar bra och 

all personal står enade i hur de förebygger och åtgärdar situationer där mobbning och 

utanförskap uppstått. Som de andra intervjuade pedagogerna berättar pedagog 3 att de avslutat 

ett utvecklingsarbete, med anledning av att ge fritidshemmets pedagoger utbildning i hur de 

kan förebygga mobbning och utanförskap. Pedagogen har endast positiva upplevelser av hur 

ledning och fritidshem arbetar förebyggande mot diskriminering, trakassering och kränkande 

behandlingar. Vidare berättas att inga specifika arbetssätt/metoder tillämpas förutom det 

utvecklingsarbete som nyligen genomförts. Får pedagogerna vetskap om att mobbing och 

utanförskap pågår utgår de från den specifika situationen och kopplar in Må Bra gruppen. 
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Intervjupersonen är medveten om att en plan för att motverka utanförskap och liknande 

behandlingar finns. Vet dock inte om det finns någon representant från fritidshemmet när 

planen utformas eller revideras. Däremot förklaras att rektor bär det yttersta ansvaret för 

planen. Inget aktivt arbete med planen genomförs tillsammans med eleverna inom 

fritidshemmets verksamhet. 

4.1.4 Intervju 4 

Intervjuperson 4 har en examen mot fritidshem och har sedan 10 år tillbaka arbetat på 

fritidshemmet. 

Under den här intervjun berättades det om utvecklingsarbetet som slutförts med syfte att 

påverka barns sociala samspel, förebygga mobbning och utanförskap. Pedagog 4 förklarar att 

fritidshemmen dagligen arbetar med den värdegrund som de vill ska råda. Arbetet bedrivs 

genom att pedagogerna ska vara förebilder och alltid finns tillhands hos eleverna när det 

behövs. Ingen specifik metod/arbetssätt används när det kommer till hur pedagogerna arbetar 

förebyggande kring diskriminerande, trakasserande och kränkande behandlingar. Pedagogen 

anser att all personal som verkar inom fritidshemmet inte står enade om vilka regler och 

förhållningssätt som gäller när det kommer till att förebygga och förhindra dessa slags 

behandlingar. Här anser pedagog 4 att det kan bli ”rörigt” i gruppen på grund av detta. 

Pedagogen anser dock att fritidshemmet följer upp situationer som uppstått och behandlar 

ärenden på ett korrekt sätt så eleverna ges möjligheter att reda ut vad som hänt. En 

likabehandlingsplan finns upprättad på skolan. Pedagogen är dock inte insatt i hur arbetet med 

planen går tillväga. Inget specifikt arbete med planen bedrivs på fritidshemmet. Rektorn har 

det yttersta ansvaret för planen.  

4.1.5 Intervju 5 

Intervjuperson 5 har en examen mot fritidshem och har sedan sex år tillbaka arbetat på 

fritidshemmet. 

Gällande arbetet kring barns sociala samspel och hur pedagogerna arbetar förebyggande för 

att motverka utanförskap, anser pedagog 5 att fritidshemmets personal inte har tillräcklig med 

utbildning. Utvecklingsarbetet som genomförts inom fritidshemmet är bra men här anser 

pedagogen att det är långt ifrån tillräckligt. Fritidshemmet har ingen specifik metod/arbetssätt 

för hur de ska arbeta förebyggande eller åtgärdande kring diskriminerande, trakasserande eller 

kränkande behandlingar. Varje unik situation bearbetas när den uppstår. Pedagogerna har 

olika ståndpunkter gällande hur de ska arbeta förebyggande mot diskriminering, trakassering 
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och kränkande behandlingar. Pedagog 5 menar på att har en pedagog sagt att något inte är ok 

kommer nästa pedagog och säger att det är ok. Det är viktigt att alla pedagoger är enade när 

det kommer till den värdegrund som ska infinna sig på fritidshemmet, dit har inte alla 

pedagoger kommit förklaras vidare. Skolan har en gemensam plan mot diskriminering, 

trakassering och kränkande behandlingar som rektorn bär ytterst ansvar för. Pedagog 5 anser 

att det är pinsamt angående hur lite pedagogerna på fritidshemmet är insatta i planen, dess 

utveckling och revidering. Tillslut förklaras att en önskan skulle vara att fritidshemmet hade 

en egen plan där ett dagligt arbete tillsammans med eleverna skulle pågå i syfte att förebygga 

diskriminerande, trakasserande och kränkande behandlingar.   

4.1.6 Intervju 6 

Intervjuperson 6 har ingen pedagogisk examen. Arbetar som resurspedagog sedan två år 

tillbaka på en av fritidshemmets avdelningar. 

 Resurspedagogen har inget direkt svar på hur fritidshemmet arbetar för att stödja barns 

sociala samspel, motverka diskriminering, trakassering och kränkande behandlingar. Vidare 

förklaras att resurspedagogen inte känner sig delaktig i verksamheten. Resurspedagogen 

arbetar med två elever i skolan och på fritidshemmet. Dessa elever är i behov av stöd och de 

befinner sig på fritids fem dagar i veckan. Resurspedagogen medverkade inte vid 

utvecklingsarbetet som övriga pedagoger inom fritidshemmet gjorde. Vidare förklaras att den 

här intervjuadepersonen inte vet hur man ska agera när det kommer till att förebygga 

diskriminerande, trakasserande eller kränkande behandlingar. Anser sig själv inte ha med 

detta arbeta att göra, utan väljer att endast fokusera på de två elever som pedagogen är resurs 

för. Resurspedagogen berättar vidare att självklart, om en situation uppstår gällande någon 

form av mobbning eller utanförskap ingriper pedagogen och kallar på hjälp. Den plan som ska 

finnas upprättad på skolan är inte intervjupersonen insatt i. Vet inte vem som har ansvar, hur 

man kan/bör arbeta med den eller att den ska revideras. Hur samarbetet mellan pedagogerna 

på fritidshemmet fungerar när det kommer till det förebyggande arbetet mot diskriminering, 

trakassering och kränkande behandlingar vill inte resurspedagogen svara på. Anser sig själv 

inte tillhöra gemenskapen, bland annat på grund av att resurspedagogen inte fått medverka i 

utbildningar.  

4.2 Sammanställning av samtliga intervjuer (Fritidshem A) 

Samtliga pedagoger berättade om det utvecklingsarbete som pågått under läsårets gång när 

frågorna om hur de arbetar för att stödja barns sociala samspel samt hur arbetet kring 
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värdegrundsfrågor för att bland annat motverka mobbning och utanförskap går till. Dock 

svarade intervjuperson nummer 6, resurspedagogen, att denne inte medverkade när 

utvecklingsarbetet genomfördes samt att hon inte kände sig som en del av verksamheten. 

Resurspedagogen förklarade vidare att hon inte arbetade på samma sätt som de andra 

pedagogerna och att hon inte heller känner samma ansvar. Pedagog 1 anser att tack vare detta 

utvecklingsarbete, har pedagogerna på fritidshemmet arbetat avsevärt mycket mer kring 

förebyggande åtgärder för att motverka utanförskap och liknande behandlingar. Pedagog 2 

berättade att det var första gången pedagogerna på fritidshemmet fick ta del av en utbildning i 

det aktuella ämnet. Pedagog 3 var väldigt positiv till hur ledning och fritidshemmet anordnat 

utvecklingsarbetet. Pedagog 4 berättade att i den dagliga verksamheten arbetar pedagogerna 

ständigt med barns sociala samspel och den värdegrund som råder. Pedagog 5 är mer kritisk, 

anser att tillräcklig utbildning saknas hos pedagogerna för att arbeta kring de här frågorna 

med eleverna. Samtliga pedagoger berättar att de i den dagliga verksamheten arbetar för att 

stödja elevernas sociala samspel och kring den värdegrund som fritidshemmet vill ska råda. 

Inget konkret och planerat arbete utförs dock. 

Samtliga pedagoger berättar att ingen specifik metod/arbetssätt tillämpas för att förebygga 

diskriminering, trakassering eller kränkande behandlingar. Varje unik situation behandlas när 

den uppstått. Pedagog 1 och 3 berättar om att skolan och fritidshemmet utvecklat en Må Bra 

grupp, dit kan elever och pedagoger vända sig om de vill ha hjälp och stöd när en 

diskriminerande, trakasserande eller kränkande behandling uppstått. 

Pedagog 1-5 berättar att de inte har en plan upprättad specifikt på fritidshemmet mot 

diskriminering, trakassering och kränkande behandlingar. Det finns en plan som skolan 

upprättat och den ska även gälla för fritidshemmet. Pedagogerna är medvetna om att rektorn 

bär det yttersta ansvaret i det förebyggande arbetet och utformandet av planen. Pedagog 6 är 

inte insatt i planens innehåll och vet inte vem som är ansvarig för den. Pedagogerna arbetar 

inte aktivt kring innehållet av planen. 

Samarbetet mellan pedagogerna på fritidshemmet angående det förebyggande arbetet mot 

diskriminering, trakassering och kränkande behandlingar anser pedagog 1 och 3 fungerar bra, 

pedagogerna står enade om vilka regler som gäller. Pedagog 2 anser att personalen på 

fritidshemmet i vissa fall inte står enade och inte har samma utgångspunkt kring det 

förebyggande och åtgärdade arbetet mot diskriminering, trakassering och kränkande 

behandlingarna. Pedagog 4 och 5 anser att pedagogerna inte alls är eniga om hur det 
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förebyggande och åtgärdande arbetet kring diskriminering, trakassering och kränkande 

behandlingar ska hanteras. Pedagog 4 uttrycker att det ofta kan bli ”rörigt” i gruppen på grund 

av detta. Pedagog 6 vill inte svara på frågan. Den här pedagogen anser sig själv inte tillhöra 

gruppen. Anledningen till att pedagog 6 inte anser sig tillhöra gruppen är bland annat på 

grund av att hon inte aktivt är med i diskussioner och utbildningar med de andra pedagogerna 

på fritidshemmet. 

4.3 Individuella sammanfattningar av 6 intervjuer (Fritidshem B) 

4.3.1 Intervju 1  

Intervjupersonen 1 har arbetat på skolans fritidshem sedan år 1995. Har den gamla 

fritidspedagogsexamen.  

I frågan kring hur intervjupersonen arbetar kring uppdraget med att stödja barn och elevers 

sociala samspel. Svarar pedagogen att den fria leken har stor betydelse och att pedagogerna i 

fritidshemmet i bästa möjliga mån kan vara med i leken. Pedagogen menar genom att hjälpa 

och stötta eleverna som kan ha svårt att få kompisar, känna att de får vara med, men samtidigt 

får inte pedagogerna störa. Pedagoger berättar att de kan ge tips och idéer kring hur och vad 

de kan göra i leken för att alla inblandade får känna sig delaktiga. Samtidigt som de ökar sina 

relationer med varandra. I frågan om de demokratiska värdegrundsfrågor för att bland annat 

motverka diskriminering, trakassering och kränkande behandling svarar pedagogen att det 

finns det en postlåda där eleverna får lämna in förslag på olika aktiviteter och utflykter 

eleverna vill göra, eller förslag om vad pedagogerna kan köpa in för de pengar som finns. 

Vidare berättar intervjupersonen att på fritidshemmet har två stormöten per termin där det tas 

upp vilka förslag som framkommit, samt att det pratas mycket kring hur de kan arbeta 

förebyggande kring att inte kränka varandra både personal och elever.  Pedagogen menar att 

de är medvetna om att det förekommer olika behandlingar på skolan. Det är också viktigt att 

personalen inte kränker eleverna. Intervjupersonen menar också att om de får vetskap eller ser 

någon eller några kränka andra elever att pedagogerna tar tag i situationen och utreder vad 

som är fel på en gång. Samt att pedagogerna tar kontakt med föräldrarna och berättar vad som 

hänt. Vidare berättar pedagogen att de arbetar mot likabehandlingsplanen som finns upprättad 

på skolan och revideras en gång per år. Svaret på arbetssätt och metoder så berättar 

pedagogen att de använder sig av en enkät som går ut till alla elever på skolan där det finns 

frågor kring hur de trivs på fritids. Vidare berättar pedagogen då att alla fritidshem har 

kommunen har upprättat en egen enkät som enbart handlar om hur man har det på fritids. När 

dessa enkäter samlats in sammanställer pedagogerna dessa frågor, och där kan pedagogerna se 
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var det behövs extra tillsyn samt att pedagogerna kan få reda på om det finns elever som är 

utstötta eller ensamma. Intervjupersonen menar att arbetet kring dessa frågor aldrig stannar 

upp utan att det hela tiden hålls flytande. Pedagogen menar att deras mål är att vara så 

uppmärksam som möjlig så att de inte missar något. Fritidshemmet arbetar utefter den 

likabehandlingsplan som finns upprättad på skolan och att det är rektorn som har det största 

ansvaret men att alla pedagoger har ansvar för att det fungerar bra. Arbetet på fritidshemmet 

är mycket gott, det finns dock olika åsikter kring olika situationer och saker men pedagogen 

menar att arbetslaget lyssnar och tar hänsyn till varandra på ett bra sätt 

4.3.2 Intervju 2  

Intervjuperson 2 har en fritidspedagog examen. Har arbetat sedan 1996.  

På frågan om hur pedagogerna arbetar kring att stödja elevernas samspel är att vara delaktig i 

leken samt finnas i närheten hela tiden. Pedagogen menar att dem hela tiden finns där för att 

stödja och hjälpa alla barn i deras sociala samspel i olika aktiviteter och situationer. Att vara 

en del i samspelet menar pedagogen att de respekterar varandra genom att lyssna på varandra, 

låta alla prata till punkt och känna att eleven har en samhörighet till de andra. 

Intervjupersonen tar upp att pedagogerna har stormöten där demokratin poängteras genom att 

eleverna få lämna in lappar på vad eleverna känner att han/hon vill ta upp vad eleven anser är 

viktigt. Pedagogen menar att det är viktigt att dessa idéer, förslag eller andra förändringar 

följs upp kontinuerligt. På frågan om vilka arbetsätt/metoder som fritidspedagogerna använder 

för att arbeta förebyggande kring diskriminering, trakassering eller annan kränkande 

behandling svara pedagogen att detta arbete är ett förhållningssätt och pedagogerna arbetar 

lika mycket i både skolan och på fritids. Här berättar pedagogen att de arbetar med 

likabehandlingsteam och kamratstödjare. Trivselenkät skickas ut en gång per termin där 

eleverna anonymt få svara på om det finns någon som känner sig ensam eller är utstött men 

även om eleven trivs i skolan och på fritids. Pedagogen menar att dessa enkäter är viktiga och 

att de funderar länge hur de ska formuleras, för att sedan följa upp och sammanställa. När 

frågan om vilka planer mot diskriminering, trakassering och kränkande behandling kommer 

på tal så berättar pedagogen att skola och fritidshemmet arbetar med likabehandlingsplanen 

och att den revideras varje år. Pedagoger svarar på frågan kring om hur arbetet i arbetslaget 

fungerar kring det förebyggande arbetet kring det valda ämnet fungerar väldigt bra genom att 

alla pedagoger visar respekt, empati och förståelse för varandras åsikter, känslor och 

funderingar. 
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4.3.3 Intervju 3  

Intervjuperson 3 jobbar på skolan sedan 2004 och har fritidspedagogexamen från år 1995.  

Pedagogen berättar kring samspel och relationer att all personal finns ute på raster, de finns i 

kapprummen, lekrummen, matsalen och i gymnastikomklädningsrummen där de kan hålla lite 

extra koll på att eleverna leker och är snälla emot varandra. Pedagogen berättar om de har 

stormöten som äger rum två gånger per läsår där den demokratiska värdegrundsfrågan tas upp 

då eleverna får lämna in egna förslag till vad som kan förbättras eller om de önskar specifika 

leksaker eller andra önskemål. Pedagogen menar att eleven få vara delaktiga i vissa 

förändringar genom att få föra fram sina egna åsikter och genom att rösta. Dessa möten följs 

hela tiden upp och dokumenteras om vad hur och varför det blir som det blir.  Vidare i 

intervjun så ställs en fråga kring hur ni fritidspedagoger arbetar förebyggande kring 

mobbning, trakasserier diskriminering så berättar pedagogen att de arbetar så att eleven ska 

känna sig trygga i sin skol och fritidsmiljö. Personalen bygger och skapar goda relationer 

kring elev och elev men också kring elev och pedagog.  Vidare berättar pedagogen om att de 

har en trivselenkät där eleverna får fylla i hur de mår i skolan och på fritids och om de vet 

någon som är ensam eller utstött med mera, dessa enkäter sammanställs och följs upp och 

pedagogerna vidtar de åtgärders som framkommer i enkätsvaren. Vidare berättar 

intervjupersonen att likabehandlingsplanen är något som de hela tiden arbetar med och den 

revideras varje år med rektor som bär huvudansvaret men att vi alla pedagoger har ett lika 

stort ansvar. En av fritidspedagogerna är representant i likabehandlingsteamet, samt att det 

finns kamratstödjare i skolan. I min fråga kring hur fritidspedagogerna samarbetar svara 

intervjupersonen att samarbetet i arbetslaget fungerar bra att de tar hänsyn till varandra och 

ger alla frihet att prata och känna vad de tycker och tänker.  

4.3.4 Intervju 4 

Intervjuperson 4 har en fritidspedagogexamen och har varit verksam sedan år 1986. 

För att pedagogerna ska kunna hjälpa eleverna i deras sociala samspel berättar pedagogen att 

de arbetar mycket så att eleverna ska känna trygghet med personal, andra elever och miljön 

runt omkring dem. Vidare i intervjun ställs frågan om hur fritidshemmet arbetar kring 

demokratiska värdegrundsfrågor så svara pedagogen att genom att stödja, och hantera sina 

relationer på ett bra sätt, att bemöta andra så som man själv vill bemött. I frågan om vilka 

arbetssätt och metoder fritidspedagogen har i det förebyggande arbetet kring diskriminering 

och kränkande behandling svarar pedagogen att genom att observera eleverna i deras 
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aktiviteter och även genom samtal, att pedagogen ibland kan exempel sortera ”lego” och med 

det lyssnar de på hur barnen samtalet med varandra fungerar. Man blir osynlig! Vidare frågas 

det om det finns en plan som handlar om det valda ämnet och pedagogen svara att de arbetar 

mot den likabehandlingsplan som finns upprättad på skolan med rektorn som högsta ansvarig 

men att alla har ett ansvar, här ser de över de uppsatta målen och att den följs. Planen 

revideras varje år. Pedagogen anser att arbetet på fritids fungerar bra, dock så skulle det vara 

bra med mer tid att träffa hela arbetslaget så det kan tas snabba beslut. 

4.3.5 Intervju 5  

Intervjuperson 5 har en lärarexamen med behörighet förskola, fritids och de tidiga åren 1-3. 

Har arbetat sedan 2005.  

På frågan kring ett barns sociala samspel svara pedagogen att de försöker hjälpa barn som kan 

ha det svårt att komma in i gruppen, klassen att få goda relationer med varandra. Pedagoger 

säger att de hela tiden uppmuntrar eleverna att ta kontakt med andra elever, för att de vill att 

de ska kunna vara sig själva. På frågan om de demokratiska värdegrundsfrågorna menar 

pedagogen att de försöker förmedla till eleven att vi pedagoger finns till för dem, genom att 

hjälpa och stötta i olika uppstådda situationer och att pedagogerna är där för att leka, spela 

pyssla med mera och att vara en del i de aktiviteter som anordnas på fritidshemmet. På frågan 

om vilka arbetssätt fritidspedagogerna använder sig av så svara intervjupersonen att samtal, 

observationer, kontakter och genom att diskutera i arbetslaget. Vidare i intervjun frågas det 

om det finns någon plan mot diskriminering, trakassering och kränkande behandling så svara 

pedagogen att det är likabehandlingsplanen och att en fritidspedagog är representant för kunna 

jobba lite extra mycket kring dessa frågor och att det är  rektorn har högsta ansvaret. I planen 

finns olika ansvarsområden som ligger på olika pedagoger och att alla har ett ansvar. 

Fritidspedagogerna ser hela tiden till att de följer de uppsatta målen som finns angivet i 

planen. I frågan kring om hur samarbetet fungerar, så berättar pedagogen att arbetet fungerar 

bra och att de har bra arbetsförhållanden samtidigt kan det vara bra att få mer tid till att just 

diskutera och reflektera kring dessa viktiga frågor med all behörig personal.  

4.3.6 Intervju 6  

Intervjuperson 6 har en fritidspedagogexamen. Har arbetat sedan 1998 på fritidshemmet.  

Frågan kring hur fritidshemmet arbetar för att stödja barnen i deras sociala samspel menar 

pedagogen, genom att visa att man bry sig om varandra och skapar en trygghet på fritids så 

skapar det goda relationer kring de flesta barnen. Ibland behöver en del elever lite extra hjälp 
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och stöd för att komma in i det sociala samspelet. Vidare om de demokratiska 

värdegrundsfrågorna kring utanförskap menar pedagogen att det är viktigt med goda 

föräldrakontakter/ relationer då föräldrar alltid kan komma och ställa frågor kring hur deras 

barn ska få må bra i skolan och på fritids. Vidare berättar pedagogen att alla pedagoger på de 

kontinuerliga fredagsmötena tar de upp ”barnprat” om det exempelvis har uppstått någon 

situation eller om något barn är i behov av stöd. På frågan kring det förebyggande arbetet om 

diskriminering, trakassering och kränkande behandling svara pedagogen att vara närvarande i 

de aktiviteter som finns och samtidigt gör pedagogen observationer och ibland sker samtal 

mellan olika barn och pedagoger för att reda ut olika omständigheter. Ett annat sätt kan vara 

att pedagogen tar upp olika saker och med tiden kommer barnen till dem och berättar vad som 

hänt. Vidare i intervjun frågas det om det finns någon plan för det valda området och 

pedagogen svarar att den plan som finns på skolan är likabehandlingsplanen där rektorn har 

det högsta ansvaret men att alla pedagoger tar lika mycket ansvar. Vidare i intervju berättar 

pedagogen att likabehandlingsplanen är en mycket viktig del i deras arbete kring det 

förebyggande arbetet mor diskriminering, trakassering och kränkande behandling, samt att 

den revideras varje år. På fritids finns representanter som arbetar i likabehandlingsteamet, 

som ser till att planen följs på ett bra och korrekt sätt. På frågan kring samarbetet på fritid 

svara pedagogen att det fungerar bra, att vi alla är olika gör samarbetet bara bättre och att 

pedagogerna kan komplettera varandra bra, skulle bara behöva avsätta mer tid till dessa frågor 

anser intervjupersonen. 

4.4 Sammanställning av samtliga intervjuer (Fritidshem B) 

I denna skola finns ett stort antal elever som är i behov av omsorg efter skoltid. Därför har 

skolan valt att dela upp fritidshemmen i två block, 1 och 2. Det finns två avdelningar på 

respektive block. På fritidshem 1 och 2 har pedagogerna fritidspedagogexamen eller 

lärarexamen. Det finns två stora fritidshem med 4 avdelningar och cirka 140 barn är 

inskrivna. Pedagogerna har arbetat olika länge.  Pedagogerna arbetar med att stödja barn och 

elevers samspel genom att vara närvarande. De vill låta den fria leken ha stor betydelse för 

pedagogerna anser att leken är viktig i elevernas relationsarbete. Pedagogerna ska finnas där 

för stöttning och hjälp, så att alla elever får vara med.  Pedagogerna menar också att det är 

viktigt att eleverna bryr sig om varandra och respekterar varandra för den man är, så alla ska 

känna trygghet. I frågan om hur pedagogerna arbetar kring de demokratiska frågorna för att 

motverka diskriminering, trakassering, annan kränkande behandling och utanförskap svarade 

pedagogerna att alla elever ska få säga sitt. Eleverna får lämna in förslag på aktiviteter eller så 
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lämnas det in förslag om eleverna anser att något behöver förbättras eller om det finns 

leksaker eller annat material som kan köpas in för pengarna som finns i fritidshemmets kassa. 

Eleverna får vara med att fram olika aktiviteter eller om det ska köpas in något, de får hela 

tiden vara delaktiga i de beslut som tas. Genom detta tränar eleverna på hur det är att leva i en 

demokrati. På frågan kring vilka arbetssätt/metoder som fritidshemmet använder sig av för att 

förebygga diskriminering, trakassering och kränkande behandlingar så svarar pedagogerna att 

genom observationer, samtal, enkäter, att vara ute och synliga på raster, i omklädningsrum 

och kapprum men att även vara med i de olika aktiviteter är några arbetssätt som tillämpas 

inom fritidshemmet. Pedagogerna anser att detta ger barnen en trygg miljö genom att veta att 

det finns en pedagog i närheten. Att det finns kamratstödjare har också visat sig vara effektivt. 

 Likabehandlingsplanen är den plan fritidshemmet arbetar mot. Fritidshemmet följer de 

uppsatta mål som finns angivna i planen. Det är rektorn som har det högsta ansvaret men att 

alla pedagoger har lika mycket ansvar. Det finns representanter från fritidshemmet som ingår i 

likabehandlingsteamet. Dessa pedagoger ser till så att planen följs och följs upp. Planen 

revideras varje år men att det hela tiden ligger ”flytande”. Pedagogerna dokumenterar vad 

som händer för att kontinuerligt kunna diskutera med arbetslaget vilka åtgärder som behöver 

göras. Arbetet på fritidshem B fungerar bra anser alla pedagogerna. De lyssnar och tar del av 

varandras åsikter, visar empati för varandra och anser att de kompletterar varandra på många 

bra sätt. 

4.5 Jämförelse mellan fritidshem A och fritidshem B 

I fritidshem A berättar alla medverkande intervjupersoner förutom intervjuperson 6 om att de 

medverkat i ett utvecklingsarbete under det gångna läsåret. Syftet med utvecklingsarbetet var 

att utveckla och stödja elevers sociala samspel, samt hur pedagogerna kan arbeta kring den 

värdegrund de vill ska infinna sig på fritidshemmet. Arbetet i den dagliga verksamheten anses 

som naturliga inslag och arbetas inte specifikt med inom verksamheten. Ingen speciell 

metod/arbetssätt tillämpas vid det förebyggande arbete mot diskriminering, trakassering och 

kränkande behandlingar. Majoriteten av pedagogerna som blivit intervjuade är splittrade i hur 

samarbetet fungerar samt hur mycket det arbetar mot att förebygga dessa slags behandlingar.  

I fritidshem B berättas att alla medverkande intervjupersoner är involverade i hur arbetet 

bedrivs för att stödja elevernas sociala samspel, de anser att de arbetar intensivt med detta. 

Pedagogerna arbetar kontinuerligt kring den värdegrund som finns angiven för fritidshemmets 

verksamhet. Det förebyggande arbetet mot diskriminering, trakassering och kränkande 

behandlingar är ett dagligen pågående arbete som startar direkt när eleverna kommer till 
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fritids.  Fritidshem B arbetar med metoder och arbetsätt som observationer, samtal, enkäter 

och att pedagogerna alltid ska vara närvarande i alla aktiviteter och situationer. 

Ingen av de intervjuade pedagogerna på fritidshem A var involverade i utformandet eller 

revideringen av den plan som finns på skolan i syfte att förebygga och åtgärda 

diskriminerande, trakasserande eller kränkande behandlingar. Samtliga intervjuade pedagoger 

förutom pedagog 6, visste eller trodde att rektorn var ansvarig för planen/planernas 

upprättade. På den skola där fritidshem B är placerad finns en likabehandlingsplan upprättad. 

Två fritidspedagoger finns representerade vid utformningen och revideringen av planen. 

Planen följs upp och revideras varje läsår. Alla intervjuade pedagoger var medvetna om att det 

är rektorn som bär det yttersta ansvaret för planen/planerna. 

Den plan som finns upprättad på skolan där fritidshem A är verksam gäller för hela skolan. 

Fritidshem A arbetar dock inte aktivt med planens innehåll tillsammans med eleverna. Den 

plan som finns upprättad på skolan där fritidshem B är verksam gäller för hela skolans 

verksamhet. Fritidshem B arbetar kontinuerligt och aktivt med innehållet tillsammans med 

eleverna. 

I det förebyggande arbetet mot diskriminering, trakassering och kränkande behandlingar är 

fritidshem A:s intervjuade pedagoger oeniga om hur samarbetet mellan dem fungerar. Vissa 

pedagoger anser att samarbetet inte fungerar alls och att det kan bli “rörigt” i gruppen, medans 

några pedagoger anser att samarbetet fungerar väl och de står enade i vilka regler och 

förhållningssätt som gäller. I fritidshem B arbetar pedagogerna gemensamt i det förebyggande 

arbetet kring diskriminering, trakassering och kränkande behandlingar. Pedagogerna anser att 

samarbetet fungerar och att de kompletterar varandra bra. 

4.6 Resultatsammanfattning 

Vi, författarna till uppsatsen, har kommit fram till att både likheter och skillnaderna mellan 

fritidshem A och B finns i hur de arbetar förebyggande mot diskriminering, trakassering och 

kränkande behandlingar. Trots att fritidshemmen arbetar utifrån samma läroplan, 

Lgr11(Skolverket, 2011) påvisas stora skillnader i hur det förebyggande arbetet bedrivs. Även 

likheter kring hur arbetet bedrivs på fritidshemmen har dock påvisats. 

 Skillnader mellan fritidshem A och fritidshem B: 

 Fritidshem A har inte förutom det nyligen avslutande utvecklingsarbetet inte bedrivit 

någon aktiv verksamhet i syfte att påverka barns sociala samspel och förebygga 
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diskriminering, trakassering och kränkande behandlingar. Fritidshem A arbetar 

dagligen genom att finnas tillhands och hjälpa till när en diskriminerande, 

trakasserande eller kränkande behandling uppstått. Fritidshem B arbetar kontinuerligt 

mot de värdegrundsfrågor som finns angivna på skolan och i fritidshemmet. 

Pedagogerna i fritidshem B har tillsammans arbetat fram många olika arbetssätt och 

metoder som gynnar deras förbyggande arbete kring det valda ämnet. 

 Fritidshem A tillämpar inte några specifika metoder/arbetssätt kring hur 

fritidshemmet ska arbetar förebyggande mot diskriminering, trakassering och 

kränkande behandlingar. Arbetet mot den värdegrund som finns i fritidshem A anses 

komma av naturliga inslag och ska undermedvetet genomsyra verksamheten. 

Fritidshem A anser att pedagogerna ska vara närvarande hos eleverna. Fritidshem B 

arbetar aktivt med metoder och arbetsätt som observationer, samtal och enkäter. 

Pedagogerna har som utgångspunkt att vara närvarande i alla aktiviteter och 

situationer. 

  Tydliga skillnader finns i hur fritidshemmens pedagoger samarbetar. Pedagogerna på 

fritidshem A är splittrade i hur samarbetet mellan dem fungerar. Pedagogerna är 

mycket oeniga i denna fråga, en del pedagoger anser att samarbetet inte fungerar alls 

medans andra pedagoger anser att arbetet fungerar bra, någon pedagog anser att 

samarbetet fungerar ibland. I fritidshem B fungerar samarbetet mycket bra då 

pedagogerna är eniga i hur de ska arbeta förebyggande mot diskriminering, 

trakassering och kränkande behandlingar. Pedagogerna i fritidshem B anser att de 

kompletterar varandra väl gällande samarbetet kring denna fråga. 

Likheter mellan fritidshem A och fritidshem B: 

 De likheter vi finner mellan fritidshem A och B är det att det finns en plan upprättad 

på varje skola i syfte att förebygga, behandla och åtgärda diskriminerande, 

trakasserande och kränkande behandlingar. Dock finns skillnader i hur fritidshem A 

och B är involverade i arbetet kring planen. Fritidshem A har ingen representant vid 

utformandet eller vid revideringen av planen. Fritidshem B har däremot två 

fritidspedagoger som medverkar vid utformandet och revideringen av planen.  

 En likhet mellan fritidshem A och B var även att alla intervjuade pedagoger förutom 

intervjuperson 6 från fritidshem A kände till att rektorn är ansvarig och leder det 

förebyggande arbetet mot diskriminering, trakassering och kränkande behandlingar. 

Det framkom även att alla förutom intervjuperson sex från fritidshem A visste att 
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rektorn har det yttersta ansvaret för utformandet av de förebyggande och återgärdande 

planer som ska finnas med anledning av att förhindra behandlingar som är 

trakasserande, diskriminerande eller kränkande. 

Resultaten visar att fritidshem A inte har en tydlig och enhetlig strategi för hur de ska arbeta 

förebyggande mot diskriminering, trakassering och kränkande behandlingar. Resultatet i 

fritidshem B visar att det förebyggande arbetet mot diskriminering, trakassering och 

kränkande behandlingar är kontinuerligt samt att pedagogerna har en tydlig strategi för hur de 

ska arbeta. Resultatet visar därmed att det finns stora skillnader i hur de båda fritidshemmen 

arbetar.  Likheter mellan fritidshem A och B är att de har en plan upprättad på de skolor som 

fritidsverksamheterna är verksamma i. 
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5. Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras resultatet kopplat till den forskningsöversikt som finns i uppsatsen. 

Efter det följer en diskussion om eventuell framtida och vidare forskning. Avslutningsvis 

presenteras en problematisering av resultatet. 

5.1 Resultat kopplat till forskningsöversikten 

I forskningsöversikten får läsaren en genomgående beskrivning av vad ett fritidshem är. Vi 

anser att Allmänna råd och kommentarer – kvalitet i fritidshem beskriver vad fritidshem är på 

ett lättförståeligt sätt så verksamma inom skolväsendet kan förstå likväl som vårdnadshavaren 

och eleven.   

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder där barnen är 

inskrivna. Fritidshem kan bedrivas som en helt fristående verksamhet men är oftast i varierande 

grad integrerad med förskoleklassen och den obligatoriska skolan. (Skolverket 2007s.10). 

I vår forskningsöversikt presenteras bland annat vad som står i Lgr 11(Skolverket, 2011) och i 

de allmänna råd och kommentarer (Skolverket) som fritidshemmen kan använda sig av och 

finna stöd i hur de kan arbeta i verksamheten. Vi anser att fritidshemmen och dess ledning har 

tillräckligt med material och stöd för att få det förebyggande arbetet med att förhindra 

diskriminering, trakassering och kränkande behandlingar att fungera. Vi anser att anledningen 

till att fritidshemmen, i synnerlighet fritidshem A, inte får det förebyggande arbete att fungera 

trots att direktiv och hjälpmaterial finns, kan vara att det brister i kommunikation och 

drivkraft mellan pedagogerna samt mellan verksamheten och ledning.  

I forskningsöversikten presenteras material och information som finns att tillgå för att stötta 

fritidshemmens verksamheter. Informationen kan/ska ge fritidshemmen tillgång till ett mer 

strukturerat förebyggande arbete för att förhindra diskriminering, trakassering och kränkande 

behandlingar. Exempelvis arbetar fritidshemmen mot vad som finns skrivet i publikationen 

Fritidshemmet – en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och forskning (Skolverket, 2011). Där 

står bland annat skrivet att fritidshemmen ska låta eleverna främja deras allsidiga lärande 

genom att delta i sociala och meningsfulla aktiviteter i olika sammanhang. Dock kan vi 

konstatera att i fritidshem A finns likheter i vad som Dahlqwist, (2010) beskriver i sin bok 

Diskriminering och kränkningar – Verktyg i värdegrundsarbetet. Planen ska innehålla rutiner 

för hur ingripanden och uppföljning av uppstådda situationer ska gå tillväga. Trots att det 

finns tydliga riktlinjer i hur skolan ska arbeta och att de ska upprätta en plan för att förhindra 
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och motverka bland annat diskriminerande, trakasserande och kränkande behandlingar, finns 

det brister i hur verksamheten arbetar kring detta. Det kan exempelvis handla om att eleverna 

inte varit delaktiga i framställandet av planen.  

Dahlqwist (2010)  och Rimsten (2010) beskriver hur och vem som bär ansvaret kring de olika 

områdena gällande planernas upprättande och revidering. Fritidshem B har en väl fungerande 

plan där det framgår tydligt vilka eller vem som bär ansvaret för de olika ansvarsområdena. 

Fritidshem B involverar även alla elever, och personal. 

Vi anser att fritidshem A och B kan erbjuda olika kunskaper och erfarenheter i sina 

verksamheter. På så sätt kan skola och fritidshem komplettera varandra trots att det finns 

brister i hur fritidshem A arbetar förebyggande mot diskriminering, trakassering och 

kränkande behandlingar. I Allmänna råd och kommentarer – kvalitet i fritidshem(Skolverket 

2007) beskrivs att fritidshemmen ska erbjuda eleverna en verksamhet som skapar kontinuitet, 

helhet och mångsidighet under elevernas skolfria tid.  

Majoriteten av de intervjuade pedagogerna anser att det ges möjligheter till att kontinuerligt 

utveckla elevernas identiteter och sociala samspel inom fritidshemmens verksamheter. Här 

kan vi författarna till denna studie se likheter i vad som finns skrivet i publikationen 

Fritidshemmet – en samtalsguide om uppdrag (Skolverket 2011) då de beskriver att 

fritidshemmen ska hjälpa eleverna att utveckla sina identiteter och hjälpa dem i sociala 

sammanhang. Det finns även beskrivet i publikationen att fritidshemmen ska utgår från 

elevens intresse och erfarenheter. 

5.2 Diskussion om eventuell framtida och vidare forskning 

Under arbetets gång har vi diskuterat hur den här uppsatsen skulle kunna utvecklas. 

Uppsatsen utgår från en mindre forskning och intervjustudie, baserat på två fritidshem. För att 

vidare utveckla ämnet i uppsatsen anser vi att involvera fler fritidshem, genomföra fler 

intervjuer samt ta hjälp av enkäter skulle kunna ge oss bredare och djupare information kring 

hur fritidshemmens förebyggande arbete med att förhindra diskriminering, trakassering och 

kränkande behandlingar fungerar. 

I början av arbetets gång hade vi en liknande förutfattad mening kring hur fritidshemmens 

förebyggande arbete mot trakassering, diskriminering och kränkande behandlingar fungerar. 

Under vår utbildning har vi diskuterat, reflekterat och arbetat med hur vi kan möta och 

förebygga dessa behandlingar så elevens bästa sätts i fokus. Vi har kommit fram till att 
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verkligheten dock ser annorlunda ut. I vår forskningsöversikt presenteras bland annat vad som 

står i läroplanen Lgr 11(Skolverket, 2011) och i de allmänna råd och kommentarer 

(Skolverket) som Skolverket arbetat fram.  

 Vår ambition är att kunna påverka vårt arbetslag till att arbeta mer kontinuerligt och mer i 

den dagliga verksamheten för att förhindra trakasserande, diskriminerande och kränkande 

behandlingar bland eleverna som befinner sig inom fritidshemmens verksamhet. Vårt syfte är 

att skapa en tryggare och bättre miljö för eleverna att vistas i.   

5.3 Slutsats 

Vi kan konstatera utifrån vår studie att fritidshemmen i vissa fall inte får det förebyggande 

arbetet att fungera. Varför det inte fungerar är en mycket intressant fråga som vi gärna skulle 

forska vidare i. 

Det resultat vi fick ta del av baserat på våra intervjuer skapar stora frågetecken kring hur det 

förebyggande arbetet med att förhindra diskriminerande, trakasserande och kränkande 

behandlingar fungerar runt om i Sveriges fritidshem. Vårt resultat påvisar tydliga skillnader i 

hur de två utvalda fritidshemmen arbetar förebyggande kring dessa behandlingar. Resultatet 

visar även att fritidshemmen arbetar mycket olika kring den plan/de planer som ska finnas 

upprättade i syfte att förhindra och hantera dessa slags behandlingar när de uppstått. Vi tror att 

samhället idag litar på att skolan, dess ledning och politiker sköter och värnar om den 

verksamhet som våra barn vistas i på ett korrekt sätt. Vi anser att förtroendet för skolan brister 

när det visar sig att en del av verksamheterna inte sköter sina åtaganden gällande hur de 

förebygger, arbetar, förhindrar och behandlar diskriminerande, trakasserande och kränkande 

behandlingar. Eleverna ska inte behöva ta de konsekvenser som blir för att skolan inte sköter 

sina åtaganden på ett korrekt sätt. Tyvärr anser vi att det är eleverna som får ta de största 

konsekvenserna. Det är eleverna det handlar om, det är deras välbefinnande och skolgång som 

står i centrum. Alla elever ska behandlas på samma sätt och ges samma möjligheter oberoende 

på vilken skola och fritidshem de är verksamma i. Pedagogerna kanske måste ges större 

möjligheter och tid att reflektera kring sina arbetssätt för att kunna utveckla verksamheten till 

det bättre.    

Eftersom den här studien endast bygger på hur två fritidshem arbetar, ger det oss en mycket 

smal information om hur fritidshemmen runt om i Sverige arbetar. Som tidigare beskrivet kan 

en mer omfattad studie av fler fritidshem ge djupare information om hur det förebyggande 

arbetet med att förhindra diskriminering, trakassering och kränkande behandlingar fungerar. 



40 
 

Vi anser dock att resultat är mycket intressant. Resultatet ger oss information kring hur två 

olika fritidshemmen kan arbeta i sina verksamheter. Resultatet visar även att fritidshemmens 

förebyggande arbete med att förhindra diskriminerande, trakasserande och kränkande 

behandlingar inte alls bedrivs på samma sätt. Pedagogerna inom fritidshemmen har väldigt 

olika synsätt och åsikter om hur arbetet bedrivs och bör bedrivas. Hur kommer det sig att det 

förebyggande arbetet med att förhindra diskriminerande, trakasserande och kränkande 

behandlingar kan se så olika ut i fritidshemmen? Hur arbetar andra fritidshem än de två som 

blivit intervjuade? Kan skillnaden i arbetssätt minska om fritidshemmen fick ännu tydligare 

riktlinjer att arbeta mot och om det fanns tydligare riktlinjer till de som styr verksamheten? 

Eller kan det vara så enkelt att det faktiskt är individens/pedagogens intresse som styr arbetet? 

I så fall är elevens välgång och förtroende för skolan avgörande beroende på vem som arbetar 

i verksamheten, vilket ställer oss frågan om vilka konsekvenser det här kan leda till? Hur 

säkerställer vi att de pedagoger som arbetar i verksamheten sätter eleverna först. Kommer 

resultatet visa att det förebyggande arbetet skiljer sig lika mycket åt i andra fritidshem som i 

denna jämförelse?  
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Intervjuperson 3B, 2013-04-19, kl.09.00 

Intervjuperson 4B, 2013-04-19, kl.09.30 

Intervjuperson 5B, 2013-04-19, kl.10.00 

Intervjuperson 6B, 2013-04-19, kl.10.30 



 
 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

• Bakgrundsfråga: (räcker med att ställa denna fråga till en person): Hur är fritidshemmet 

organiserat? Gruppstorlek, avdelningar och antal pedagoger. 

• Hur länge har du arbetat här?  Vilken examen/utbildning har du? 

• Hur arbetar ni med uppdraget att stödja barn och elevers sociala samspel?  

• Hur arbetar ni med uppdraget kring demokratiska värdegrundsfrågor för att bland annat 

motverka mobbning och utanförskap? 

• Vilka metoder/arbetssätt använder ni för att arbeta förebyggande mot diskriminering, 

trakassering och kränkande behandlingar? 

• Har fritidshemmet upprättat en plan mot diskriminering, trakassering och kränkande 

behandlingar? 

• Hur arbetar ni med planen/planerna mot diskriminering, trakassering och kränkande 

behandlingar? 

• Hur följs planen/planerna upp under läsårets gång? 

• Hur fungerar samarbetet mellan pedagogerna på fritidshemmet kring det förebyggande 

arbetet mot diskriminering, trakassering och kränkande behandlingar? 

• Vem är ansvarig och leder det förebyggande arbetet mot diskriminering, trakassering och 

kränkande behandlingar? 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2. 

 

Här presenteras ansvarsfördelning av uppsatsen. 

Jennifer har haft ansvar för rubriken 2.2 Plan/planer mot diskriminering, trakassering och 

kränkande behandlingar med tillhörande underrubriker samt rubrik 2.3 Fritidshem med 

tillhörande underrubriker. Jennifer har även haft ansvar för genomförda intervjuer och de 

enskilda samanställningarna av fritidshem A. 

Linda har haft ansvar för rubriken 2.1 Diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och 

mobbning med tillhörande underrubriker. Linda har även haft ansvar för genomförda 

intervjuer och de enskilda samanställningarna av fritidshem B. 

Övriga rubriker och underrubriker har arbetats fram gemensamt. 

 


