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Sammanfattning 

Kränkande behandling, diskriminering och trakasserier är ett aktuellt och växande problem i 

dagens skola, många barn och elever blir utsatta dagligen. Lagstiftningen föreskriver riktlinjer 

för arbetet mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier och skolans ansvar för 

det uppmärksammade, förbyggande och motverkande arbetet är stort.  

  

Syftet med denna studie är att granska och jämföra Västra Mälardalens grundskolors planer 

mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier, utifrån frågeställningen Hur 

förhåller sig planerna till vad lagstiftningen föreskriver för arbetet mot kränkande 

behandling, diskriminering och trakasserier? Detta för att upptäcka eventuella brister. En 

kvalitativ dokumentanalys har använts för denna studie, vilket innebär att all empiri är hämtad 

från dokument. Ett kategoriseringsverktyg, med utgångspunkt i lagstiftningens föreskrifter, 

har använts för att analyser och bedöma skolornas planer. I resultatet framkommer att ingen 

av skolorna uppnår lagstiftningens föreskrifter till fullo. Samtliga tretton skolor uppvisar 

brister, i förhållande till lagstiftningen, i sina planer, dock varierar bristerna beroende på 

skola. Utifrån resultatet går även att notera skillnader mellan skolornas planer. En brist som 

framkommer i flertalet skolor är att de inte skriver fram riktlinjer som är kopplade till de sju 

diskrimineringsgrunderna. En styrka är att övervägande del av de granskade skolorna har en 

tydlig definition av begreppen kränkande behandling, diskriminering och trakasserier i 

verksamhetens planer, vilket ger en gemensam uppfattning om dessa för vidare arbete.  
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1. Inledning 

Skolans uppdrag benämns i läroplanen (2011) vara att förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna vilka är inskrivna såväl i Skollagen (2010:800), läroplanen (2011) 

som i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna samt i barnkonventionen. Skollagen 

(2010:800) och läroplanen (2011) betonar entydigt barnets rätt att slippa kränkningar, 

diskrimineringar och trakasserier. Vidare går det att läsa i läroplanen (2011, s.12) om det 

ansvar som all skolpersonal har att “aktivt motverka diskriminering och kränkande 

behandling av individer och grupper”. Även huvudmannen har ett ansvar att bedriva ett 

målinriktat arbete i syfte att motverka kränkande behandling av barn och elever, vilket 

beskrivs i Skollagen (2010:800 6 kap § 6). Likaväl ska huvudmannen, enligt Skollagen 

(2010:800) och Diskrimineringslagen (2017:1128), ansvara för att upprätta en årlig plan mot 

kränkande behandling, diskriminering och trakasserier i verksamheten. Planen ska inrymma 

åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling och diskriminering (2010:800 

6 kap § 8; 2017:1128 3 kap § 13). 

Skolverket (2009) skriver att begreppet mobbing, senare uttryckt mobbning, 

introducerades i Sverige år 1969 av läkaren Peter Paul Heinemann. Enligt Anna Larsson 

(2008, s.26) definierar Heinemann att mobbning är det fenomen vilket existerar i barngrupper 

där gruppen med våld eller en annan form av förnedrande handling angriper ett enskilt barn 

vilket skapar en åtskillnad eller ett utanförskap. Ytterligare en definition av mobbning 

presenteras av Dan Olweus några år senare och lyder “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”, och denna kom att få ett stort genombrott (Skolverket 2009, s. 12). Mobbning som 

fenomen kom att etableras på skolorna under senare del av 1900-talet och uppmärksammades 

samtidigt allt mer i offentliga skolutredningar, läroplaner och lagtexter. Fenomenets allt mer 

närvarande och växande roll i skolväsendet gav upphov till införandet av barn och 

elevskyddslagen år 2006 vilken belyser förbudet mot diskriminering och kränkande 

behandling av barn och elever. Dessa krav gäller för skolväsendet även idag men har med 

tiden kommit att flyttas in under Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2017:1128) 

vilka syftar till att motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier av barn 

och elever.   

Under de fyra decennier som begreppet mobbning varit aktuellt inom forskning har ett 

flertal olika definitioner av begreppet används vilka har speglat den rådande synen på 

mobbning. Några återkommande egenskaper i definitionerna vilka Skolverket (2009) skriver 
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behandlar mobbning som en avsiktlig, negativ och återkommande kränkande handling där en 

förövare och ett offer är inblandade. Mobbningens alltmer omfattande betydelse har sedan 

början av 2000-talet uppfattats som problematiskt då exempelvis enstaka kränkningar 

förbises, trots dess allvar, utifrån definitionen att de kränkande handlingarna bör vara 

upprepande. I och med begreppets komplexitet så har mobbning kommit att ersättas med 

begreppet kränkande behandling vilket tillsammans med begreppen diskriminering och 

trakasserier kommer att användas i ersättning för begreppet mobbning i denna studie. Dessa 

tre begrepp förklaras vidare i studien under rubriken centrala begrepp. (Skolverket 2011, 

s.33,35).  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att, med utgångspunkt i de riktlinjer som föreskrivs i lagstiftningen 

för arbetet mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier, granska och jämföra 

Västra Mälardalens grundskolors planer mot kränkande behandling, diskriminering och 

trakasserier. Detta för att upptäcka eventuella brister.  

 

1.2 Frågeställningar 

1. Vilka riktlinjer föreskriver lagstiftningen för arbetet mot kränkande behandling, 

diskriminering och trakasserier?   

2. Hur förhåller sig planerna till vad lagstiftningen föreskriver för arbetet mot kränkande 

behandling, diskriminering och trakasserier?  

 

1.3 Disposition 

I studien följer först en tolkningsram där centrala begrepp, aktuell lagstiftning och vidare dess 

föreskrifter presenteras. Därefter följer metodavsnittet som redogör för studiens urval, 

tillvägagångssätt, för- och nackdelar, vetenskaplig kvalité samt etiska överväganden. I nästa 

avsnitt presenteras analysen där varje analystema redogörs för var för sig utifrån strukturen att 

resultatet redogörs för och vidare följs av en analys med utgångspunkt i studiens 

tolkningsram. I efterföljande avsnitt skrivs studiens slutsatser fram. Studien avslutas med en 

resultat- och metoddiskussion samt förslag på tidigare forskning.  

 



 3 

2. Tolkningsram 

2.1 Centrala begrepp 

Med kränkande behandling avses det begrepp som uppmärksammas i Skollagen (2010:800 

6 kap § 3) och behandlar ett beteende som kränker ett barn eller en elevs värdighet, utan att 

vara diskriminerande enligt Diskrimineringslagens (2017:1128) föreskrifter. Kränkande 

behandling menas enligt Skolverket (2011, s.35) kunna utföras av en eller flera och syfta mot 

en eller flera. Vidare kan en kränkning ta form både som synlig, konkret och som dold, och 

dessa kan uttrycka sig via exempelvis nedsättande tilltal, ryktesspridning, utfrysning eller 

fysiskt våld. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen, vilket är den aspekt som skiljer 

begreppet från mobbning.  

Diskriminering är ett beteende som rör de sju diskrimineringsgrunderna, kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder och kan delas upp i två 

punkter (2017:1128 1 kap § 1). Direkt diskriminering innebär att en person missgynnas 

genom att ha behandlats sämre än någon annan i en liknande situation utifrån någon av 

diskrimineringsgrunderna (2017:1128 1 kap § 4). Medan indirekt diskriminering uppstår när 

någon missgynnas utifrån diskrimineringsgrunderna genom exempelvis en tillsynes neutral 

bestämmelse, kriterium eller tillvägagångssätt (Skolverket 2009 s. 16).  

Med trakasserier avses ett beteende som kränker ett annat barns eller elevs värdighet och 

som har koppling till någon av diskrimineringsgrunderna eller är av sexuell natur (Skolverket 

2009 s.17)  

 

2.2 Lagstiftning 

Nedan presenteras Skollagen (2010:800), Diskrimineringslagen (2017:1128), läroplanen 

(2011) samt förordningen (2016:1011) vilka alla har en central roll gällande skolans arbete 

mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Detta kommer förklaras mer 

ingående i nedanstående stycken. Dessa fyra lagstiftningar tilldelas vikt i uppsatsen eftersom 

det är dessa som kommer vara utgångspunkt för framställandet av det verktyg som vidare ska 

användas för att analysera det empiriska materialet.   

 

2.2.1 Skollagen  

Skollagen (2010:800) är den lag i svensk författningssamling som innefattar de 

grundläggande bestämmelserna om skolväsendet. Det kapitel i Skollagen (2010:800) som är 
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relevant för denna studie och kommer belysas vidare är kapitel 6, därav uppmärksammas inte 

övriga kapitel. Kapitlet har i syfte att motverka kränkande behandling av barn och elever och 

är de bestämmelser som ska omsättas i utbildningen. Centralt är huvudmannens ansvar att 

såväl bedriva ett målinriktat arbete mot kränkande behandling som att genomföra åtgärder för 

att förebygga och förhindra kränkande behandling. Detta genom en årlig verksamhetsplan. 

Förbudet gällande att huvudman eller personal inte får utsätta barn och elever för kränkande 

behandling går att läsa därefter. Framhävs görs även lärarnas anmälningsskyldighet, ifall ett 

barn blir kränkt, till rektor eller förskolechef som för anmälan vidare till huvudman som 

utreder och vidtar åtgärder. Avslutningsvis uppmärksammas juridiska åtgärder då huvudman 

eller personal åsidosätter sina skyldigheter vilka föreskrivs ovan i lagen.  

 

2.2.2 Diskrimineringslagen 

Skolor ska enligt Diskrimineringslagen (2017:1128 1 kap § 1) motverka diskriminering på 

skolor och arbeta för att främja lika rättigheter och möjligheter utifrån de sju 

diskrimineringsgrunderna, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Enligt 

Diskrimineringslagen (2017:1128) avses kön att någon är man eller kvinna medan 

könsöverskridande identitet eller uttryck innebär att en person inte identifierar sig som 

varken man eller kvinna. Likväl ska ingen diskrimineras utifrån etnisk tillhörighet vilket 

innebär nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Lagen 

omfattar även diskriminering mot personer med funktionsnedsättning vilket innefattar 

permanent fysisk, psykisk eller begåvningsmässig begränsning av en individs 

funktionsförmåga. Denna nedsättning kan ha varit en följd av en skada eller sjukdom sedan 

födseln, uppstått med tiden eller kan förväntas uppstå. Även sexuell läggning omfattas och 

handlar om vilket kön de personer har, som du blir kär i eller attraheras av. Ålder handlar om 

den uppnådda levnadslängd som personer uppnått och detta ska inte heller bli en faktor för 

diskriminering.  

Diskrimineringslagen (2017:1128) innefattar sex kapitel men det är framförallt de tre 

första kapitlen som är angelägna för denna studie. Sammanfattningsvis i kapitel 1 inledande 

bestämmelser framhävs lagens ändamål, innehåll och tvingande samt begreppsförklaringar på 

relevanta begrepp inom lagen.  

Kapitel 2, förbud mot diskriminering och repressalier, lyfter diskrimineringsförbudet 

vilket i utbildning omfattar de verksamheter som avses i skollagen. Dessa verksamheter får 

inte på något sätt diskriminera något barn eller elev som är delaktig i verksamheten. Kapitlet 
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tar även upp den skyldighet som verksamheten har vid trakasserier, vilket inbegriper att om 

utbildningsanordnaren får vetskap om att ett barn eller en elev i verksamheten blivit utsatt för 

någon form av trakasserier är skyldig att utreda det. Samt ska utbildningsanordnaren följa upp 

de åtgärder som krävs för att förhindra liknande fall.  

Det tredje kapitlet, aktiva åtgärder, betonar ett främjande och förebyggande arbete som inom 

verksamheten ska motverka diskriminering och lyfta människors lika rättigheter och 

möjligheter oberoende de sju diskrimineringsgrunderna. Det belyses hur man ska bedriva ett 

förebyggande och främjande arbete inom skolan, genom att undersöka om risker för 

diskriminering kan uppstå eller om det finns annat som kan hindra personers lika rättigheter 

och möjligheter. Upptäcks risker och hinder ska de analyseras samt ska förebyggande och 

främjande åtgärder vidtas som kan krävas för dessa risker och hinder. Till sist ska arbetet 

följas upp och utvärderas och arbetet med aktiva åtgärder ska ske kontinuerligt. En annan 

rubrik i detta kapitel lyfter utbildningsanordnarens ansvar vilket innebär att ett arbete aktivt 

ska bedrivas med åtgärder inom ramen för verksamheten. Likaså ska verksamheten ha 

riktlinjer och rutiner som skrivs av utbildningsanordnaren och som syftar till att förhindra 

olika former av trakasserier. Dessa riktlinjer och rutiner ska följas upp och utvärderas varje år.  

 

2.2.3 Läroplanen 2011 reviderad 2017 

Ulf P. Lundgren (2012) menar att ordet läroplan första gången uppmärksammas år 1962 som 

en benämning för de mål och regler som styr undervisningen. Dagens läroplan (2011) 

innefattar både kunskaper och värden vilka ska framhävas i utbildningen. Relevant för denna 

studie är främst de två första kapitlen som behandlar Skolans värdegrund och uppdrag samt 

Övergripande mål och riktlinjer med fokus på Normer och värden. I det inledande kapitlet 

presenteras de grundläggande värden som skolan vilar på, demokrati och de mänskliga 

rättigheterna. Vidare i kapitlet kring normer och värden konkretiseras dessa värden i mål och 

riktlinjer vilka alla inom skolväsendet ska arbeta efter.  

 

2.2.4 Förordningen (2016:1011) 

Förordningen (2016:1011) om barns och elevers deltagande i arbetet med en plan mot 

kränkande behandling, belyser att varje verksamhet ska inneha en plan mot kränkande 

behandling. Denna plan ska etableras, följas upp och ses över tillsammans med barn och 

elever. Omfattningen av barnens och elevernas deltagande bör lämpa sig efter deras ålder och 

mognad.  
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2.3 Teoretiskt ramverk  

Nedan presenteras kortfattat texter från Skolverket och Skolinspektionen som anses vara 

relevanta för denna studie. Dessa kommer vidare att användas för att analysera resultatet. 

Skolinspektionen har utifrån dess uppdrag, att granska kvaliteten i skolväsendet med eleven i 

fokus, år 2010 publicerat en kvalitetsgranskning. Skolors arbete för att förebygga, förhindra 

och åtagande kränkande behandling och trakasserier har granskats och kvalitetsgranskningen 

syftar till en bidragande aspekt för att förhindra förekomsten av kränkande behandling och 

trakasserier. 

Skolverket publicerade år 2009, med uppdrag från regeringen, en rapport där en undersökning 

om barns, elevers och studerandes uppfattningar om och upplevelser av situationer där 

diskriminering och trakasserier förekommer har gjorts. Rapporten syftar till att ge ökad 

förståelse om trakasserier men även om diskriminering. 

Skolverkets kunskapsöversikt som verkställdes år 2009 förklarar mobbning, såväl hur det kan 

förstås som hur synen på mobbning har förändrats. Denna kunskapsöversikt har genomförts 

på uppdrag från regeringen. Syftet är att ge fördjupade kunskaper om mobbning och dess 

komplexitet.  

På uppdrag från regeringen genomförde Skolverket år 2011 en utvärdering av de metoder som 

används i skolorna mot mobbning. Syftet med utvärderingen är att kvalitetssäkra och 

evidensbasera de metoder som används i skolorna samt bidra till vilka arbetssätt som effektivt 

förebygger och åtgärdar mobbning. 

Skolverket publicerade år 2014 ett stödmaterial som syftar till att ge personal inom 

skolväsendet kunskaper för att kunna utveckla verksamhetens arbete med att främja 

likabehandling och motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.  

3. Tolkning av lagstiftningens riktlinjer 

Vidare presenteras en framställning av ovan nämnda lagstiftningar utifrån 

diskrimineringsombudsmannens (2017) riktlinjer för arbetet med aktiva åtgärder. Relevanta 

beståndsdelar ur lagstiftningen har i nedanstående stycken tagits ut och tilldelats plats under 

lämpliga riktlinjer. Med undantag för avsnitt 2.3.1 som inte grundar sig på lagstiftning utan 

istället på Skolverkets (2009) skrift men som ändå kommer vara en del i 

kategoriseringsverktyget.  
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 Utifrån vad nedanstående lagstiftning föreskriver har ett kategoriseringsverktyg 

utformats (se bilaga 1). Verktyget tar sin utgångspunkt i vad lagstiftningen redogör för att 

verksamhetens plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier ska innefatta. 

Enligt diskrimineringsombudsmannen (2017) ska alla de fyra stegen, undersökning, analys, 

åtgärder och uppföljning, vara inkluderade i verksamhetens plan. Likaså bör planen innehålla 

en redovisning av de riktlinjer, rutiner och anvisningar för anmälningsskyldighet som 

verksamheten innehar. Även bör arbetet kring samverkan samt upptäcka och aktivt motverka i 

verksamheten redogöras för i dokumentationen. 

 

3.1 Definition av begreppen kränkande behandling, diskriminering och trakasserier 

Temat med en gemensam definition av begreppen har valts med utgångspunkt i följande. 

Enligt Skolverket (2011) är olika perspektiv, synvinklar och erfarenheter som en människa 

har, skäl till att ett och samma fenomen kan uppfattas olika. Huvudman, skolpersonal, 

föräldrar och barn kan ha skilda uppfattningar om vad kränkande behandling, diskriminering 

och trakasserier är beroende på om deras erfarenheter och perspektiv på begreppen skiljer sig 

åt. Fortsättningsvis menar Skolverket (2011) att denna skilda syn även kan påverka de 

åtgärder som anses vara lämpliga och därmed leda till olika sätt att hantera incidenter av detta 

slag, detta stärker även Skolverket (2009). Att skolpersonal har en gemensam syn på och ett 

gemensamt sätt att förebygga händelser av kränkande behandling, diskriminering och 

trakasserier är därmed nödvändigt för att arbetet ska få ett genomslag i verksamheten.  

 

3.2 Förbud mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier 

Skollagen (2010:800), Diskrimineringslagen (2017:1128) och läroplanen (2011) betonar 

entydigt att ingen i skolan ska utsättas för kränkande behandling, diskriminering eller 

trakasserier.  De belyser kravet på nolltolerans mot kränkande behandling, diskriminering och 

trakasserier. Skolinspektionens kvalitetsrapport (2010) visar på resultatet att nolltolerans mot 

kränkande behandling, diskriminering och trakasserier inte fått effekt. Istället har rapporten 

visat att elever i flera fall inte har kännedom om lagstiftningens förbud och att skolor även i 

vissa fall banaliserar förbudet. Rapporten lyfter även konsekvenserna av detta och menar att 

dessa lätt blir vardagsföreteelser när man ser de som normala inslag och inte som särskilt 

anmärkningsvärda. Detta kan resultera i att eleverna uppfattar dessa beteenden som 

acceptabla.  
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3.3 Aktiva åtgärder 

Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2017:1128) understryker att skolväsendet 

ska arbeta med aktiva åtgärder. Enligt diskrimineringsombudsmannen (2017), som vidare 

benämns vid DO, innefattar aktiva åtgärder det förebyggande och främjande arbete som 

bedrivs inom en verksamhet för att såväl motverka diskriminering och trakasserier som att 

främja lika rättigheter och möjligheter. I Skollagen (2010:800) benämns aktiva åtgärder som 

ett målinriktat arbete som ska bedrivas för att motverka, förebygga och främja kränkande 

behandling.  

DO (2017) konkretiserar arbetet med aktiva åtgärder i fyra steg och poängterar 

ytterligare fyra punkter och menar att det förebyggande och främjande arbetet inom 

verksamheten ska bedrivas i enlighet med dessa, undersöka, analysera, åtgärda, utvärdera, 

riktlinjer, rutiner, samverkan, anmälningsskyldighet samt upptäcka och aktivt motverka. 

Nedan presenteras vardera steg mer ingående var för sig då de utgör viktiga delar för 

kommande framställning av analysverktyg.  

 

3.3.1 Undersöka och kartlägga verksamhetens risker och hinder 

Diskrimineringslagen (2017:1128) betonar undersökning som det första steget i arbetet med 

aktiva åtgärder. Enligt DO (2017) är det utbildningsanordnarens ansvar att undersöka den 

egna verksamheten för att upptäcka risker och hinder för diskriminering eller annat som 

missgynnar elevers lika rättigheter och möjligheter. Undersökningen ska ses som en 

inventering och kartläggning av verksamhetens brister och utvecklingsområden och de 

metoder som kan användas är bland annat enkäter, intervjuer eller andra samtal. Resultatet av 

denna undersökning blir av vikt i vidare framtagna åtgärder som ska täcka den egna 

verksamhetens behov. De risker och hinder som upptäcks kan vara såväl påtagliga som i form 

av attityder, normer och strukturer. 

Skolinspektionen (2010) betonar att en kännedom om verksamhetens risker och behov 

är en förutsättning för att kunna utöva ett målinriktat och effektivt arbete mot kränkande 

behandling, diskriminering och trakasserier. De poängterar vidare elevers medverkan i 

verksamhetens kartläggning och menar på att eleverna själva har god kunskap om när och var 

incidenterna riskerar att inträffa. Avslutningsvis är det viktigt att utbildningsanordnaren utför 

undersökningen utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.  
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3.3.2 Analysera bakomliggande orsaker 

Efter att en undersökning har genomförts följer steg två enligt DO: s (2017) föreskrifter. I steg 

två ska de risker eller hinder som upptäckts i samband med undersökningen analyseras utifrån 

dess bakomliggande orsaker. Skolinspektionen (2010) lyfter fördelen med att genomföra en 

analys av de bakomliggande faktorerna i varje individuellt fall av kränkande behandling, 

diskriminering och trakasserier. Incidenterna är inte enhetliga och kan därmed inte förklaras 

generellt, vilket kräver en analys av varje fall för att kunna tillämpa insatser som är lämpliga i 

det specifika fallet. DO (2017) förklarar även att analysens omfattning kan skilja sig åt mellan 

skolor beroende på verksamhetens storlek och karaktär. Att inkludera analysen i den årliga 

planen leder till att planen kommer vila på såväl författningar, som skolans erfarenhet och 

kartläggning. Förutsättningar kommer därmed att ges för planen att verka som ett aktivt 

redskap i arbetet (Skolinspektionen 2010). Detta är utbildningsanordnarens ansvar.  

 

3.3.3 Genomföra åtgärder 

I det tredje steget ska det enligt Diskrimineringslagen (2017:1128) framställas åtgärder som 

krävs för att förebygga och främja de risker och hinder som upptäcks under steg ett och två. 

DO (2017) och Skolinspektionen (2010) menar att de åtgärder som vidtas ska vara konkreta 

och grunda sig i det som krävs för den specifika verksamheten. Att ha vetskap om risker och 

hinder och kunna tillsätta relevanta åtgärder för de specifika fallen är en viktig förutsättning 

för ett målinriktat och effektivt arbete mot kränkande behandling, diskriminering och 

trakasserier.  

Utbildningsanordnarens uppgift är i och med dessa åtgärder att slopa de risker och 

hinder som upptäckts samt att främja och förebygga dessa för framtiden. Viktigt att komma 

ihåg är att dessa åtgärder ska genomföras med hänsyn utifrån de resurser och behov som finns 

i verksamheten. Dessa åtgärder ska fördelas så att deltagarna i verksamheten, både barn och 

vuxna vet vem som är ansvarig för att genomföra de olika åtgärderna. Dessa ingripanden ska 

även genomföras så snart som möjligt (DO 2017).  

 

3.3.4 Följa upp och utvärdera verksamhetens plan 

Det fjärde steget enligt Diskrimineringslagens (2017:1128) anvisningar gällande arbetet med 

aktiva åtgärder, behandlar en uppföljning och en utvärdering av de tre redan utförda stegen. 

De resultat som arbetet ger ska kunna användas i framtiden, framför allt i steg ett, då de bidrar 



 10 

med erfarenhet och en överblick av vilka risker och hinder som kan förekomma i 

verksamheten.  

Skolinspektionen (2010) menar att en kontinuerlig utvärdering där reflektion krävs syftar till 

att utveckla det nuvarande arbetssättet. Genom utvärdering ges lärdomar om hur arbetet under 

föregående år har bedrivits och hur det behöver utvecklas för kommande år. Detta för att 

arbetet mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier ska utvecklas så att det blir 

mer effektivt och systematiskt, vilket även skulle betyda att förutsättningarna för elevers 

trygghet i skolan skulle kunna öka.  

 

3.3.5 Riktlinjer för ett främjande arbete 

Enligt DO (2017) ska varje verksamhet ha främjande riktlinjer som ska markera att 

trakasserier och sexuella trakasserier som med anknytning till de sju 

diskrimineringsgrunderna inte accepteras. Förbudet mot kränkande behandling, 

diskriminering och trakasserier framhävs även i såväl Skollagen (2010:800) som i 

Diskrimineringslagen (2017:1128). Utbildningsanordnaren ska ansvara för att följa upp och 

utvärdera de existerande riktlinjerna inom verksamheten.  

I enlighet med Skolverket (2014) är syftet med det främjande arbetet att såväl skapa en 

trygg arbetsmiljö som att öka respekten för allas lika värde oavsett diskrimineringsgrund. De 

menar även att de riktlinjer, i form av främjande insatser, är en förutsättning för att uppnå 

effektivitet i värdegrundsarbetet för att förebygga, upptäcka och åtgärda kränkande 

behandlingar, diskrimineringar och trakasserier. Det främjande arbetet ska genomsyra hela 

verksamheten och dess utbildning och inte endast vid specifika tillfällen. Förutsatt att 

främjande insatser tillämpas i verksamheten för att skapa en bra arbetsmiljö för såväl elever 

som skolpersonal, kan leda till att alla elever ges maximal möjlighet att lära och utvecklas.  

 

3.3.6 Rutiner för att förhindra 

Utöver de riktlinjer som verksamheten bör innehålla ska det även utifrån DO (2017) finnas 

rutiner som tydliggör verksamhetens agerande om barn eller elever uppvisar sig ha blivit 

trakasserade. Detta med syftet att förhindra olika typer av trakasserier. Det ska framgå vem 

man kan vända sig till och vem som ansvarar för att företeelsen eller yttrandet utreds. 

Utbildningsanordnarens uppgift är att formulera rutiner för den specifika verksamheten och 

dessa rutiner ska även kontinuerligt följas upp och utvärderas.  
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Skolinspektionen (2010) betonar vikten av att ha väl fungerande rutiner som är befästa 

hos all skolpersonal för att uppnå ett tillfredsställande arbete mot kränkande behandling, 

diskriminering och trakasserier. Att all skolpersonal har vetskap om och tillämpar 

verksamhetens rutiner skulle bidra med ett tydligt budskap om hur incidenter ska hanteras när 

de uppstår. Skolinspektionen (2010) menar fortsättningsvis att eleverna, genom tydliga rutiner 

och vuxnas efterföljande av dem, skulle känna förtroende för personalens hanteringsförmåga 

vid utsatthet och utanförskap. Ett gemensamt förhållningssätt med tydlig ansvarsfördelning 

blir därmed förutsättningar för att skapa en trygg skolmiljö.  

 

3.3.7 Samverkan i arbetet med aktiva åtgärder 

DO (2017) betonar att allt arbete gällande de aktiva åtgärderna ska äga rum i samverkan med 

anställda och elever i verksamheten, vilket även Diskrimineringslagen (2017:1128) 

understödjer. Utbildningsanordnaren har skyldighet att samverka genom hela arbetet med 

aktiva åtgärder vilket inkluderar undersökning, analys, genomförande, uppföljning och 

utvärdering, riktlinjer samt rutiner (DO 2017). Barn och elevers medverkan betonas även i 

förordningen (2016:1011) som lyfter barn och elevers deltagande i framställningen samt 

uppföljningen av verksamhetens plan.  

Samverkan mellan all skolpersonal och elever i arbetet med värdegrund och 

likabehandling är enligt Skolverket (2014) grunden för att nå ett framgångsrikt arbete mot 

kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Skolverket (2014) menar 

fortsättningsvis att om all skolpersonal engageras i arbetet, såväl inom det främjande, 

förebyggande, upptäckande och åtgärdande, minskar problemen i verksamheten. 

Skolinspektionen (2010) stärker detta och förklarar vidare att ett involverande av såväl 

personal som elever ger möjlighet att tillföra fler aspekter av arbetet för att sedan kunna föra 

dessa samman till en helhet. Att engagera elever i arbetet ska även leda till att eleverna blir 

uppmärksammade om att deras tillvaro i skolan tas på allvar.  

 

3.3.8 Skolpersonalens anmälningsskyldighet 

Skollagen (2010:800) lyfter att all skolpersonal inom verksamheten har en 

anmälningsskyldighet ifall de ges kännedom om att en elev har blivit utsatt för kränkande 

behandling. Anmälan ska ske till rektor som i vidare led ansvarar för att anmäla till 

huvudman. I Diskrimineringslagen (2017:1128) framhävs utbildningsanordnarens ansvar att, 
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om kännedom ges kring att en elev utsätts för kränkande behandling eller trakasserier, vidta 

lämpliga åtgärder.  

Skolinspektionen (2010) belyser vikten av att anmäla och ingripa vid kränkande 

behandlingar, diskrimineringar och trakasserier för att skyndsamt kunna motverka dessa. 

Vidare menar de att bortse från anmälningsskyldigheten kan såväl leda till att åtgärder inte 

vidtas som att de åtgärder som genomförs inte ger önskad effekt. Även elevens tillit för 

personalen kan minska i de fall då vuxna ges kännedom om elevens utsatthet men inte för en 

anmälan vidare. Detta möjliggör att kränkande behandlingar, diskriminering och trakasserier 

kan fortgå och upprepas (Skolinspektionen 2010).  

 

3.3.9 Arbetet med att upptäcka och aktivt motverka  

Läroplanen (2011) framhäver i enlighet med Skollagen (2010:800) den skyldighet som all 

personal inom verksamheten har att aktivt motverka kränkande behandling, diskriminering 

och trakasserier. Utöver att agera ska läraren även vara uppmärksam för att kunna upptäcka 

kränkande behandling, diskriminering och trakasserier (Läroplanen 2011).  

Skolverket (2014) menar att skolan bör skapa förutsättningar genom att kartlägga och få 

kännedom om elevers utsatthet, för att vidare kunna upptäcka kränkande behandling, 

diskriminering och trakasserier. Fortsättningsvis menar Skolinspektionen (2010) att den 

vetskap som ges behöver uppmärksammas och aktivt motverkas, för att kränkande 

behandling, diskriminering och trakasserier inte ska fortgå. De menar även att elevernas tillit 

för de vuxnas förmåga att säkra en trygg skolmiljö skulle öka och i vidare led att fler fall 

skulle komma till kännedom för personalen då eleverna känner förtroende att berätta om sin 

skolsituation.   

 

4. Metod 

I denna studie har en kvalitativ dokumentanalys tillämpats. All empiri i studien har således 

utgått från dokument och i detta fall skolors planer mot kränkande behandling, diskriminering 

och trakasserier. Detta överensstämmer med Pål Repstads (2007, s.115) definition av 

dokumentanalys, vilken belyser att metoden ger texter statusen som data för undersökningen. 

Med kvalitativ metod menas enligt Repstad (2007) att avgränsade aspekter undersöks med 

syftet att nå en helhetsbeskrivning och på så sätt nå ett djup med studien. Andreas Fejes och 

Robert Thornberg (2009) definierar kvalitativ dataanalys ytterligare som en process där 

forskaren systematiskt undersöker och ordnar datamaterialet för att i slutändan komma fram 
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till ett resultat. Syftet med denna studie var att med utgångspunkt i lagstiftningens riktlinjer 

granska och jämföra Västra Mälardalens grundskolors planer mot kränkande behandling, 

diskriminering och trakasserier. Detta för att upptäcka eventuella brister. Då syftet lyder i 

enlighet med ovan valdes denna metod.  

 

4.1 Urval 

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet tog enligt en rapport gjord av Skolinspektionen 

(2018) emot över 5000 anmälningar under år 2017, vilka mestadels handlar om kränkande 

behandling. Detta visar på den ökning av anmälningar som skett de senaste åren. Av 

ovanstående rapport går det att utläsa att kränkande behandling är ett aktuellt problem i 

Sveriges skolor idag. Mot bakgrund av detta ansågs att kränkande behandling tillsammans 

med diskriminering och trakasserier vara värt att studera vidare. Inledningsvis var studien 

tänkt att fokusera på skolors användning av redan formulerade program mot kränkande 

behandling, diskriminering och trakasserier inom skolors planer. Efter ett resonerande med 

handledare uppkom dock ett förslag till nytt syfte vilket istället ledde studien in på lagstiftning 

och dess riktlinjer i förhållande till vad skolors planer mot kränkande behandling, 

diskriminering och trakasserier innefattar.  

Skolor som har utsetts till denna granskning är belägna i Västra Mälardalen vilket är 

en region som innefattar de tre kommunerna Arboga, Köping och Kungsör. Den avgränsning 

som har gjorts gällande dessa skolor omfattas av en totalundersökning. Antalet skolor har 

baserats på uppsatsens utsträckning och urvalet har genomförts främst på skolor som 

inkluderar årskurs 4–6, vilket speglar författarna till studiens utbildningsinriktning. Med 

utgångspunkt i ovan kommer totalt 13 grundskolor, som inkluderar mellanstadiet att granskas. 

Studien innefattar endast kommunala skolor då inga friskolor är placerade inom området. 

Skolorna som granskas i studien är:  

 

• Björskogsskolan F-6 

• Brattbergsskolan F-4 

• Elundskolan F-5 

• Gäddgårdsskolan F-6 

• Götlunda skola F-5 

• Kung Karl 4-6 

• Ladubacksskolan F-5  

• Malmaskolan F-6 
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• Medåkers skola F-5 

• Munktorpsskolan F-6 

• Nybyholmsskolan F-5 

• Odensvi skola F-5 

• S:t Olovsskolan F-5  

 

4.2 Tillvägagångssätt  

De dokument som har granskats är skolornas planer mot kränkande behandling, 

diskriminering och trakasserier, vilka har hämtats på skolans specifika hemsida. Då skolornas 

planer inte varit uppdaterade i enlighet med det nuvarande läsåret har ett mail skickats till 

respektive rektorer med en efterfrågan om dessa. De skolor som fick mail skickade till sig var; 

Malmaskolan, Nibbleskolan, Nyckelbergsskolan, Kung Karl och Odensviskolan. 

Nibbleskolan svarade inom kort och förklarade att en total revidering för nuvarande 

verksamhetsplan gjordes. De bifogade däremot deras utkast för denna plan som är ute på 

remiss och är tänkta att gälla för läsåren 18/19, vilket gjorde det svårt att analysera då planen 

inte var fastställd och blev därför ett bortfall. Svar på mail uteblev från Malmaskolan, 

Nyckelbergsskolan, Odensvi skolan och Kung Karl vilket ledde till att de kontaktades via 

telefon. Nyckelbergsskolan meddelade att deras plan ligger ute på remiss och att denna inte 

kommer vara tillgänglig förrän om flertalet veckor, vilket ledde till ytterligare ett bortfall då 

tillhandahållandet av planen faller utanför tidsramen för studien. Planerna mottogs från de 

resterande tre skolorna kort därefter.  

I denna studie har meningskategorisering använts som tillvägagångssätt för att 

analysera delar i empirin. Sam Larsson (2005, s.106) förklarar meningskategorisering som ett 

kreativt sätt att dela in empirin i olika teman och vidare att detta ger en mer överskådlig bild 

samt en reducering av icke-relevanta aspekter av empirin. I denna studie har teman skapats 

för att kunna bedöma skolors planer mot kränkande behandling, diskriminering och 

trakasserier. De teman som studien tar sin utgångspunkt i är framställda utifrån lagstiftningens 

föreskrifter och dessa är:  

 

1. Definition av begreppen kränkande behandling, diskriminering och trakasserier 

2. Förbud mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. 

3. Arbetet med aktiva åtgärder 

 

Fortsättningsvis har tematisk analys och strategin Framework används som studiens 
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analysmetod. Alan Bryman (2011 s, 528) menar att syftet med tematisk analys genom 

Framework är att dela upp empirin i kärnteman och subteman för att sedan framställa dessa i 

en matris. I studien kommer denna tabell utgöra en tydlig överskådlighet av analysen men 

citat från skolornas planer mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier 

kommer vidare i studien användas för att nå ett djup med analysen. Tabellen omfattar tre 

teman vilka innehåller ett antal subteman. Varje subtema har bedömts utifrån en gradskala 

med kriterierna uppfylls i hög grad, uppfylls delvis och uppfylls inte. Ett poäng har tilldelats 

ifall skolan uppfyller kriteriet i hög grad, vilket menas med att alla delar i kriteriet finns med. 

Ett halvt poäng tilldelas ifall skolan delvis uppfyller kriteriet och därmed inte har uppfyllt allt 

som kriteriet inkluderar. Noll poäng har tilldelats då kriteriet helt saknas och därför inte 

uppfylls. Tabellen som ger en överblick över resultatet redovisas i bilaga 2. Utöver en 

överblick av skolornas uppfyllnad av subteman presenteras även, i bilaga 2, skolornas totala 

bedömning i både siffror och procent. Detta för att synliggöra huruvida innehållsrika som 

skolornas planer är samt uppmärksamma deras utvecklingsområden.   

 

4.3 Fördelar och nackdelar 

Martyn Denscombe (2016, 416 f.) belyser fördelarna med att använda kvalitativ analys och 

förklarar att metoden ger ett mer detaljerat datamaterial. En nackdel med att utföra en 

kvalitativ analys är att de djupgående studierna av varje skolas specifika plan mot kränkande 

behandling, diskriminering och trakasserier, och dess resultat, inte går att generalisera till 

andra skolor. Detta för att varje skola i enlighet med lagstiftningen ska bedriva ett 

förebyggande och främjande arbete utifrån de risker och hinder som finns inom den egna 

verksamheten. 

Bryman (2011, s.323) skriver om fördelar med forskning baserad på dokument och 

menar att en fördel är dess tillgänglighet. Materialet kan tillhandahållas genom ett besök på 

biblioteket eller på internet. Ytterligare en fördel som författaren lyfter är om dokumentets 

innehåll vilket kan säga något om verkligheten. Verksamheternas planer som behandlas i 

denna studie är ett material i form av dokument som kan tala om hur verksamheten i praktiken 

arbetar mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier, vilket ger en inblick i 

verksamhetens organisation. Fortsättningsvis så belyser Bryman (2011, s.501) även en 

nackdel som dokumentanalys kan innefatta, vilken innebär att dokument som tillhandahålls 

kan ge en annan inblick än verkligheten om det inte granskas i sammanhanget som 

verksamheten befinner sig i.  
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Även Denscombe (2016, s.338 f) skriver att det finns en del fördelar med dokument som 

grund för forskning och dessa är tillträde till data, kostnadseffektivitet och beständighet i 

data. Med tillträde till data avser författaren att mycket information kan nås på ett relativt 

enkelt och kostnadsfritt sätt via dokument. Metoden är även kostnadseffektiv då en en stor 

mängd och mer omfattande källor kan nås genom dokument. Beständighet i data innebär att 

dokument är tillgängliga för offentlig granskning och därför kan kontrolleras av andra. I 

denna studie hämtades till större del alla planer via skolornas egna hemsidor, där de låg 

publicerade för offentligheten, vilket gjorde att en stor mängd data tillhandahålls både relativt 

enkelt samt kostnadseffektivt. De nackdelar som Denscombe (2016) lyfter med att grunda 

forskning på dokument benämns vara källans trovärdighet, sekundär data och sociala 

konstruktioner. För att använda dokument som grund i forskning krävs det att forskaren gör 

en bedömning av källans trovärdighet som innefattar dess auktoritet och tillvägagångssätt. 

Dokument som föreligger publicerade på internet menar Denscombe (2016, s.339) kräver en 

särskild granskning då ingen kontroll görs ifall exempelvis dokumenten är äldre och 

innehåller sämre kvalité. Detta har tagits i beaktandet i studien då de de planer som 

efterfrågades ombeds vara från läsåren 2017/2018, alltså uppdaterade dokument, för att nå en 

så hög tillförlitlighet som möjligt. De skolor som saknade en nyare plan skapade därför ett 

bortfall. Ytterligare den nackdel som författaren belyser är sekundärdata vilket innebär att 

dokumentet som datakälla kan vara producerat för ett annat ändamål, och därför också bygga 

på den specifika undersökningens syfte. Social konstruktion innebär att dokumentet kan 

grunda sig mer på författarens tolkningar och därmed inte ge en objektiv bild av verkligheten. 

I de planer som denna studie omfattar används varken information som är tänkt till ett annat 

ändamål eller sociala konstruktioner då planerna ska bygga på praktiken inom den egna 

verksamheten.  

 

4.4 Vetenskaplig kvalité  

Bryman (2011, s.352 f) betonar utöver kriterierna reliabilitet och validitet ett annat sätt att 

förhålla sig till kvaliteten i kvalitativ forskning. Nämligen genom kriterierna tillförlitlighet 

och äkthet. Kriteriet tillförlighet innefattar fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera.  

                   Trovärdighet betyder att försöka skapa ett trovärdigt resultat som kan uppnås 

genom att forskningen utförts i överensstämmelse med de regler som finns samt att 

forskningen rapporteras till medverkande eller inblandade respondenter. Denna studie har 

genomfört och följt Repstads (2007) beskrivning av dokumentanalys vilket betraktas resultera 
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i en hög trovärdighet. Däremot har inga respondenter medverkat för att kunna garantera 

resultatet eftersom det är en dokumentanalys. Bryman (2011, s.354 f) lyfter kriteriet 

överförbarhet och menar att resultatet av forskningen ska kunna tillämpas i en annan situation 

eller en annan kontext. Kriteriet tillämpas dock inte i denna studie då syftet är att granska 

skolors planer mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier utifrån 

lagstiftningen. Detta då varje skola i enlighet med lagstiftningen ska framställa planer som är 

anpassade utifrån de risker och hinder som finns inom den specifika verksamheten. Pålitlighet 

uppfylls om det finns en tydlig, fullständig och tillgänglig redovisning av 

forskningsprocessens alla delar. I denna studie anses pålitligheten vara hög då 

forskningsprocessens alla delar redovisas ingående och behandlas noggrant. Det sista kriteriet 

som innefattar en möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren förstärker att hen 

har utfört studien i god tro och att underlaget för resultatet grundar sig på empirin. Detta 

kriterium uppnås i hög grad då resultatet grundar sig på offentliga lagstiftningar samt att 

skolornas planer mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier finns tillgängliga 

för allmänheten.  

Enligt Descombe (2016, s.326) finns det även fyra grundläggande kriterier för att förhålla sig 

till dokuments validitet. Autenticitet ställer sig undrande till om dokumentet är äkta, vilket i 

alla dokument i denna studie i hög grad är. De är offentliga, tillgängliga och används i stor 

utsträckning på skolorna eftersom de är i enlighet med vad lagstiftningen säger att skolor ska 

verkställa. Det andra kriteriet representativitet menar på om dokumentet är typiskt för sitt 

slag. Skolors planer mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier uppfyller 

representativiteten i hög grad då alla planer utgår från samma grund, nämligen lagstiftningen. 

Detta innebär att alla har samma bakgrund men är däremot designade utifrån varje skolas 

särskilda behov och angelägenhet. Innebörd är den tredje punkten som belyser om 

dokumentet är tydligt, om det finns osagda saker samt om man måste läsa mellan raderna. De 

planer som denna studie omfattar är strukturerade på liknande sätt, de har ungefärligt innehåll 

med en tydlig utformning av dokumentet som gör det lätt att läsa och förstå, därför anses de 

uppnå en hög grad på denna punkt. Det sista kriteriet innefattar trovärdighet som 

uppmärksammar om innehållet är riktigt, fritt från förutfattade meningar, syftet med 

dokumentet och vem som skrivit det. Även i detta kriterium uppfylls en hög grad av 

trovärdighet då lagstiftningen beskriver vem eller vilka som ska framställa dokumentet och 

vilket syfte det har. 
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4.5 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) spelar etiska överväganden och riktlinjer en central roll för 

forskningens kvalitet, genomförande och för användandet av resultatet. Denscombe (2016, 

s.432) lyfter fyra huvudprinciper ur forskningsetisk synvinkel, 1) skydda deltagarnas intresse, 

2) garantera ett frivilligt deltagande som baseras på informerat samtycke, 3) undvika falska 

förespeglingar samt bedriva enligt vetenskaplig integritet och 4) följa den nationella 

lagstiftningen. I denna studie är de etiska principerna tre och fyra angelägna då denna utgår 

från dokument. Princip tre som också benämns, forskare ska arbete på ett öppet och ärligt 

sätt med hänsyn till undersökningen, innefattar att forskaren ska vara öppen, ärlig och tydlig 

med vad de gör och låta människor vara medvetna om studiens syfte. I och med att skolors 

planer mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier är offentliga handlingar har 

öppenhet och ärlighet gentemot skolor inte varit angeläget då planerna har hämtats från de 

utvalda skolornas hemsidor. Däremot har detta etiska övervägande varit angeläget i de mail 

och telefonsamtal som genomförts för att få tillgång till aktuella planer för läsåret 2017/2018, 

då en objektiv och ärlig insamling skulle genomföras och följas av analys. Detta kunde 

uppfyllas genom den mall som användes vid analys för att uppnå ett så tillförlitligt resultat 

som möjligt. Den fjärde principen som Denscombe (2016, s.435) lyfter innebär att 

forskningen ska följa den nationella lagstiftningen, denna studie har inte gått emot några 

nationella lagstiftningar då studien innefattar ett öppet och tidigare undersökt ämne samt 

anses detta område vara ett godtagbart forskningsämne. 

 

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat och analys av empirin. Analysen har genomförts 

utifrån tre teman med respektive subteman och avsnittet kommer att behandlas i enlighet med 

dessa:  

 

1. Definition av begreppen kränkande behandling, diskriminering och trakasserier 

2. Förbud mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier 

3. Arbetet med aktiva åtgärder 

 

De subteman som behandlas i tema ett och tema två kommer att presenteras i en 

sammanvägning under respektive tema medan tema tre kommer att presenteras i nio 

uppdelade subteman. Dessa subteman är framställda utifrån DO:s (2017) riktlinjer om hur 
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arbetet mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier ska bedrivas med aktiva 

åtgärder. Vidare är dessa aktiva åtgärder uppdelade enligt följande; undersöka, analys, 

åtgärder, utvärdera, riktlinjer, rutiner, samverkan, anmälningsskyldighet, upptäcka och aktivt 

motverka, vilka ligger till grund för de subteman i denna studie. För mer ingående information 

om dessa samt dess subteman se bilaga 1. 

 

5.1 Definition av begreppen kränkande behandling, diskriminering och trakasserier 

Skolverket (2011) påpekar vikten av att alla inom skolverksamheten har ett gemensamt syn-

och förhållningssätt för att på ett enat sätt kunna förebygga kränkande behandling, 

diskriminering och trakasserier. Övervägande del av skolorna definierar begreppen kränkande 

behandling, diskriminering och trakasserier i sina planer och tilldelas därmed bedömningen 

uppfylls i hög grad. Götlunda skolan är ett exempel på en av de skolor som har definierat alla 

tre begrepp på ett utförligt sätt och samtidigt synliggjort för skillnaden mellan dem.  

 

Diskriminering är när man på osakliga grunder behandlar en person sämre 

än andra personer och missgynnandet har ett samband med kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck. /.../ Trakasserier 

och kränkande behandling påminner om varandra, då båda begreppen 

handlar om att kränka en annan människas värdighet. /.../ Trakasserier är 

när man kränker någon utifrån diskrimineringsgrunderna, medan 

kränkande behandling inte har något samband med diskriminering. 

(Götlunda skolan, 2017, s.2).  

 

Till skillnad från ovanstående skolor som har skrivit fram alla tre begrepp finns det vissa 

skolor som inte behandlar begreppen i verksamhetens planer. Kung Karl 4–6 definierar i sin 

plan två av begreppen, kränkande behandling och diskriminering, men en definition av det 

tredje begreppet trakasserier saknas. Brattbergsskolan definierar däremot enbart begreppet 

kränkande behandling, “Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns 

värdighet” (Brattbergsskolan 2017, s.6). Det finns även fyra skolor som inte har 

uppmärksammat något av de tre begreppen och dessa skolor är Gäddgårdsskolan, 

Munktorpsskolan, Malmaskolan samt Odensvi skolan.  

Det är av vikt att alla på skolan har en gemensam uppfattning av begreppen ifall 

skolan ska kunna arbeta på ett förebyggande sätt mot detta. Att flertalet skolor i studien har 
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visat sig sakna en eller flera begreppsdefinitioner skulle kunna innebära att personalen inte 

arbetar på ett gemensamt sätt, utifrån en gemensam syn, vilket då även kan ge ett annat 

resultat än önskat (Skolverket 2011). Då en gemensam syn på fenomenen är tänkt att ligga till 

grund för fortsatt arbete mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier kan det 

finnas en viss nytta med att en definition lyfts i början av dokumentet. Detta för att all 

skolpersonal, vårdnadshavare och elever ska dela en gemensam uppfattning av de tre 

fenomenen. Nybyholmsskolan, Götlunda skola, Medåker skola och Ladubacksskolan är 

exempel på skolor vars planer i början betonar definitionerna.  

 

5.2 Förbud mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier 

Lagstiftningen betonar entydigt förbudet mot kränkande behandling, diskriminering och 

trakasserier inom skolverksamheten. Vidare menar Skolinspektionen (2010) att 

skolpersonalens kännedom om förbudet kan förhindra banalisering. Ett fåtal av skolorna 

belyser förbudet mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier, men de skriver 

fram förbudet med varierande formuleringar. 

 

Att inga kränkningar, diskriminering eller trakasserier gällande etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, kön 

eller sexuell läggning ska förekomma i skola eller på fritidshemmen 

(Björskogsskolan 2017, s.9).  

 

Ett annat exempel är: ”Nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier 

och kränkande handlingar skall genomsyra verksamheten” (Kung Karl 4-6 2017, s.3).  

 

Skillnaden mellan dessa skolor är att de markerar förbudet genom olika framställningar. 

Medan Kung Karl använder sig av begreppet nolltolerans skriver Björskogsskolan fram 

förbudet genom formuleringen, ska inte förekomma. Ett tydligt betonande av nolltolerans mot 

fenomenen skulle kunna innebära att förbudet får en förstärkt roll och därmed även ett 

förstärkt tillämpande av detta (Skolinspektionen 2010).  

Elundskolan, Malma skolan, Munktorpsskolan samt Odensvi skolan lyfter endast 

förbudet mot kränkande behandling och trakasserier. I Brattbergsskolans plan behandlas 

endast förbudet mot kränkande behandling. Götlunda skola, Ladubacksskolan, Medåker skola 

och Nybyholmsskolan, vars planer har granskats, uppmärksammar en vision enligt följande 

exempel, “Alla på skolan ska kunna få känna sig trygga i en miljö utan trakasserier och 
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kränkningar” (Ladubacksskolan 2017, s.2). Ytterligare ett exempel är: “Skolan tar avstånd 

från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling” (Nybyholmsskolan 

2017, s.3).  

Skolorna redogör för en vision där kränkningar, diskrimineringar och trakasserier inte ska 

förekomma. Dock så markerar deras framställning inte ett förbud mot de nämnda begreppen, 

och därför har skolorna tilldelats bedömningen uppfylls inte. 

Av ovannämnda resultat går att utläsa att övervägande del av studiens granskade 

planer mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier inte uppmärksammar 

förbudet mot samtliga fenomen. Att förbudet inte uppmärksammas i planerna skulle kunna 

betyda att elever och personal inte har samma kännedom om förbudet jämfört med skolor där 

förbudet lyfts i planerna. Enligt vad Skolinspektionens (2010) rapport har visat skulle denna 

ovetskap fortsättningsvis kunna leda till att förbudet i flera fall ses som normala i vardagen 

och inte särskilt anmärkningsvärda. Detta innebär att förbudet skulle kunna banaliseras samt 

att beteendet uppfattas som mer acceptabelt av såväl personal som elever.  

 

5.3 Aktiva åtgärder  

I detta avsnitt presenteras de nio subteman som ligger till grund för det förebyggande och 

främjande arbetet inom skolorna. För ytterligare information se bilaga 1.  

 

5.3.1 Undersöka och kartlägga verksamhetens risker och hinder 

Enligt DO:s (2017) riktlinjer ska kartläggningen genomföras för att upptäcka risker och 

hinder vilka sedan ska uträttas genom de åtgärder som arbetas fram i planen mot kränkande 

behandling, diskriminering och trakasserier. I de planer som har analyserats har flertalet 

skolor redogjort för att en kartläggning sker. Skolorna har även lyft resultatet av 

kartläggningen samt poängterat elevernas medverkan. En tydlig framställning av hur 

kartläggningen används inom verksamheten går att utläsa i St: Olovsskolans plan:  

 

Syftet med en kartläggning är att identifiera risker för diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling i verksamheten. De problem- och 

riskområden som identifierats ska ligga till grund för planeringen för de 

åtgärder som ska genomföras för att förebygga och förhindra diskriminering, 

trakasserier och kränkande (St: Olovsskolan 2017, s.9).  
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Björskogsskolan, Götlunda skolan, Kung Karl 4–6, Munktorp skolan och Nybyholmsskolan 

skriver fram att en kartläggning har gjorts men resultatet av denna redovisas inte. Att skolorna 

i deras planer presenterar för att en kartläggning av verksamheten ska genomföras varje 

termin, men inte vidare redogör för resultatet av denna uppvisar på brister, i förhållande till 

lagstiftningen, då det osynliggör hur vidare åtgärder är kopplade till de resultat som har getts i 

kartläggningen. Skolorna har därmed fått bedömningen uppfylls delvis. Det finns även två 

skolor, Medåker skolan och Ladubacksskolan, som varken redogör för att en kartläggning har 

skett eller redovisar för resultatet. Att majoriteten av skolorna, vars planer har granskats, 

uppvisar brister i redogörandet av resultaten för kartläggningen, gör det svårare att urskilja 

kopplingen mellan verksamhetens upptäckta risker och framtagna åtgärder. Det skulle kunna 

betyda att de åtgärder som skrivs fram inte motsvarar verksamhetens behov utan är av mer 

generell art, vilket fortsättningsvis skulle kunna innebära att skolorna inte uppnår önskvärt 

resultat i arbetet med att motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Att 

i kartläggningen involvera elever, som upplever och är närvarande i skolmiljön och dess 

områden varje dag, skulle kunna ge användbara resultat vilket då också skulle belysa 

resultaten från andra vinklar än personalens (Skolinspektionen 2010). En redogörelse för 

kartläggningen och dess resultat visar tydligt på förbindelsen till de åtgärder som 

verksamheten har utformat. Detta skulle vidare kunna leda till att arbetet mot kränkande 

behandling, diskriminering och trakasserier täcker den specifika verksamhetens behov.  

 

5.3.2 Analysera bakomliggande orsaker 

Förutsatt att verksamhetens plan ska verka som ett aktivt redskap mot kränkande behandling, 

diskriminering och trakasserier krävs en analys av skolans upptäckta risker och hinder 

(Skolinspektionen 2010). Fem skolor har på ett tydligt sätt analyserat resultaten från 

undersökningen och presenterat denna i planen vilket gör att de har tilldelats bedömningen 

uppfylls i hög grad. Ett exempel på en tydlig analys som är genomförd utifrån 

kartläggningens resultat går att finna i St: Olovsskolans plan mot kränkande behandling, 

diskriminering och trakasserier. 

 

Även detta år har andelen elever som känner sig otrygga när de 

använder skolans toaletter minskat. När eleverna uppger att de känner 

sig otrygga på toaletterna så har det handlat om att man är rädd för att 

bli inlåst eller för att andra knackar på dörren när man är där (St: 

Olovsskolan 2017, s.9).  
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Citatet ovan uppvisar att verksamheten genomför kontinuerliga kartläggningar och att de 

risker och hinder som har upptäckts i och med denna analyseras utifrån bakomliggande 

orsaker. Dock uppvisar majoriteten av skolorna på, i förhållande till lagstiftningens 

föreskrifter, brister gällande framställningen av analysdelen. Åtta av de granskade skolorna 

har inte genomfört en analys och har därmed tilldelats bedömningen uppfylls inte. Dessa 

skolor är följande, Björskogsskolan, Brattbergsskolan, Götlunda skola, Kung Karl 4-6, 

Ladubacksskolan, Medåker skolan, Munktorpsskolan och Nybyholmsskolan. Två av skolorna 

som saknar analysdelen skriver fram att en analys har genomförts men presenterar vidare inte 

denna i planen. Detta går att urskilja i exempelvis i Nybyholmsskolans plan. “/.../ gör vi i 

början av varje termin en kartläggning av nuläget på skolan, genom att eleverna genomför en 

enkät. Därefter utvärderas och analyseras resultatet av trygghetsteamet /.../ ” 

(Nybyholmsskolan 2017, s.3). I detta utdrag går det tydligt att urskilja att det varje termin 

genomförs en analys av den kartläggning som gjorts, men då analysen inte presenteras har 

skolorna fått bedömningen uppfylls delvis. 

Resultaten ovan antyder att övervägande del av skolorna inte uppfyller kriteriet med 

att redogöra för en analysdel. Konsekvensen av att inte genomföra en analys och undersöka 

bakomliggande orsaker kan innebära att insatser, som inte är specifika för fallet, sätts in och 

blir av mer generell art (Skolinspektionen 2010). Detta skulle kunna innebära att incidenter 

inte upphör då orsakerna bakom riskerna samt problemen inte undersökts djupare och att rätt 

åtgärd då fortsättningsvis inte vidtas. Att årligen analysera verksamheten utifrån de risker och 

problem som uppgetts i en kartläggning leder till att den plan som framställs grundar sig på 

verksamhetens behov och erfarenheter såväl som lagstiftningens föreskrifter. Detta leder till 

att skolorna ges förutsättningar att använda planen som ett aktivt redskap i arbetet mot 

kränkande behandling, diskriminering och trakasserier (Skolinspektionen 2010).  

 

5.3.3 Genomföra åtgärder 

DO (2017) betonar att de åtgärder som vidtas ska grunda sig i de behov som finns i 

verksamheten. I enlighet med vad lagstiftningen föreskriver ska det även framstå vem som 

ansvarar för att genomföra de olika åtgärderna. För att tilldelas bedömningen uppfylls i hög 

grad på denna punkt krävs det att skolorna har lyft åtgärder som tydligt går att koppla till de 

risker som har identifierats i verksamheten. I flera av skolorna går det att utläsa en tydlig 

koppling mellan verksamhetens risker och utformade åtgärder. Ett exempel är Elundskolan 

som på ett tydligt sätt skriver fram en åtgärd till vardera upptäckt risk från kartläggningen;  
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Åtgärd  

En vuxen ska finnas närvarande i kapprummet vid skoldagens start och 

slut samt när elever går ut på och kommer in från rast.  

Motivera åtgärd  

Kartläggningen visar att knuffar, trakasserier och kränkningar 

förekommer. Många upplever kapprummet som en otrygg, trång och 

stökig miljö (Elundskolan 2017, s.14) 

 

Det centrala i citatet är att verksamheten har framställt en åtgärd som tydligt går att koppla till 

vad kartläggningen och analysen har visat vilket har gett bedömningen uppfylls i hög grad. 

Detta till skillnad från Björskogsskolan som lyfter åtgärden “Eleverna arbetar åldersintegrerat 

regelbundet för att därigenom lära känna varandra” (Björskogsskolan 2017, s.8). Den 

framtagna åtgärden ovan, visar inte på någon distinkt koppling till tidigare kartläggning och 

analys. Över hälften av skolorna, har likt Björskogsskolan, tilldelats bedömningen uppfylls 

delvis då det inte går att utläsa om dess åtgärder grundar sig i verksamhetens identifierade 

risker. Dessa skolor är; Götlunda skolan, Ladubacksskolan, Medåker skolan, 

Munktorpsskolan och Nybyholmsskolan. Kung Karl 4–6 uppfyller inte detta kriterium då 

åtgärder helt saknas i verksamhetens plan.  

Fyra skolor som tydligt redovisar för vem som ansvarar för verksamhetens åtgärder är 

Björskogsskolan, Elundskolan, Gäddgårdsskolan och Munktorpsskolan. Samtliga av 

resterande skolor påvisar brister, i förhållande till vad lagstiftningen föreskriver, i 

uppmärksammandet av vem som är ansvarig för de åtgärder som vidtas.  

 Att majoriteten av skolorna inte tydligt presenterar att de åtgärder som skrivs 

fram är kopplade till verksamhetens behov är även, utifrån lagstiftningens föreskrifter, en brist 

då Skolinspektionen (2010) menar att dessa anpassade åtgärder är avgörande för att kunna 

bedriva ett målinriktat och effektivt arbete. Åtgärder som inte är grundade i den egna 

verksamhetens behov skulle kunna innebära att de faktiska risker och hinder som existerar 

inte motverkas och att skolan på så vis inte når önskat resultat med de åtgärder som tillämpas. 

Att genomföra åtgärder som är kopplade till de risker och hinder som finns blir därmed en 

förutsättning för att kunna bedriva ett framgångsrikt arbete mot kränkande behandling, 

diskriminering och trakasserier. DO (2017) föreskriver även vikten av att den ansvariga för 

åtgärderna skrivs fram i planen, vilket flertalet av skolorna utifrån resultatet ovan påvisar 

brister i. En konsekvens av detta skulle kunna betyda dels att elever och vårdnadshavare inte 
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vet vem som ansvarar för åtgärderna och dels att en ovetskap råder om vem det är som ska 

genomföra dessa åtgärder vilket skulle kunna fördröja tillämpandet av dem.  

 

5.3.4 Följa upp och utvärdera verksamhetens plan 

Skolinspektionen (2010) menar på att en utvärdering ger möjlighet till reflektion och 

lärdomar, vilket kan leda till en utveckling av det nuvarande arbetssättet inom verksamheten. 

Majoriteten av skolorna genomför en utvärdering av planen för föregående år och de flesta 

skolorna redogör för en tydlig framställning av vad som fungerat bra i verksamheten samt 

dess utvecklingsområden. I exempelvis St: Olovsskolans och Gäddgårdsskolans plan har 

tillvägagångssättet för utvärdering beskrivits samt uppmärksammats respektive insatser 

utifrån hur väl de fungerat under läsåret.  

 

Likabehandlingsplanen för 2016–2017 har utvärderats i slutet av läsåret 

på samtliga klassråd. Kamratstödjarna utvärderade genom särskild 

blankett i maj. Personalen utvärderar planen vid en av 

utvärderingsdagarna i juni (St: Olovsskolan 2017, s. 5).  

 

Ett annat exempel går att finna i Gäddgårdsskolans plan:  

 

Målet att våra elever ska känna sig tryggare i vårt uppehållsrum är inte 

nått, då alla elever fortfarande inte känner sig trygga där. Personal har 

bemannat “Uppis” i stor sett heltäckande under dagen under läsåret, ändå 

upplevs det otryggt (Gäddgårdsskolan 2017, s. 5).  

 

Utifrån St: Olovsskolans utdrag går det att utläsa hur fjolårets plan har utvärderats och vilka 

inom verksamheten som har genomfört utvärderingen. Gäddgårdsskolans citat lyfter däremot 

en åtgärd ur föregående års plan som inte uppnått önskad effekt och som därför behöver 

utvärderas för förbättring inför nästkommande plan. Två av skolorna, Brattbergsskolan och 

Munktorpsskolan, har uppmärksammat att en utvärdering ska ske varje läsår men denna 

redovisas inte för i planen, “Planen ska utvärderas senast i maj varje år av lärararbetslagen, 

Elevhälsan och fritidshemmets arbetslag. I slutet av läsåret ska planen också utvärderas av 

elevråden” (Munktorpsskolan 2017, s. 1). Då dessa skolor har redogjort för att en utvärdering 

har skett men vidare i planen inte visat på resultat från en utvärdering har bedömningen 

uppfylls delvis tilldelats. I de fall då de granskade planerna inte har redogjort för att en 
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utvärdering ska ha genomförts och därmed även inte presenterat den har bedömningen 

uppfylls inte getts. De skolor som har tilldelats denna bedömning är, Kung Karl 4–6, Medåker 

skolan och Ladubacksskolan.  

 Skolinspektionen (2010) lyfter de lärdomar som verksamheten kan ges genom 

en utvärdering i sitt arbete mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Genom 

att utföra en utvärdering har majoriteten av skolorna, utifrån vad resultaten ovan indikerar, 

varit tvungna att reflektera över fjolårets plan samt utveckla en plan för kommande år. Att 

skolor i denna studie uppvisar brister i utvärderingen skulle kunna innebära att de går miste 

om reflektion för vidare utveckling av planen mot ett effektivt arbete. Till följd av en 

kontinuerlig utvärdering ges verksamheten möjlighet till att utveckla sitt arbete mot 

kränkande behandling, diskriminering och trakasserier vilket vidare skulle kunna leda till att 

eleverna känner ökad trygghet i skolan. 

 

5.3.5 Riktlinjer för ett främjande arbete 

Skolverket (2014) menar att ett främjande arbete är viktigt då de är grundläggande för ett 

fortsatt förebyggande och åtgärdande arbete. Det är ett fåtal skolor som i planerna skriver 

fram riktlinjer i form av ett främjande arbete som är kopplat till de sju 

diskrimineringsgrunderna. Skolorna använder sig av bland annat temadagar och ett tydligt 

exempel på detta går att finna i Björskogsskolans plan som beskriver en insats vid det 

främjande arbetet utifrån diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet. “Eleverna deltar i temat 

“FN:dagen” och “Världsreligioner”, för att förstå andra människors livsvillkor” 

(Björskogsskolan 2017, s.6). Även ett mer övergripande sätt att arbeta, som är tänkt att 

genomsyra verksamheten, tillämpas i planernas framskrivningar av det främjande arbetet. Ett 

exempel på detta skrivs fram i Kung Karls 4-6 plan under insatsen för det främjande arbetet 

mot sexuell läggning:  

 

Personalen ska tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen 

och inte begränsas av stereotypa föreställningar som baseras på sexuell 

läggning. (Kung Karl 4-6 2017, s.9) 

 

Skillnaden mellan ovan nämnda insatser inom det främjande arbetet är att Björskogsskolan 

uppmärksammar specifika temadagar medan Kung Karl 4–6 redogör för ett arbete som ska 

genomsyra hela undervisningen. St: Olovsskolan har tilldelats bedömningen uppfylls delvis 

då de inledningsvis under främjande arbete beskriver att arbetet ska omfatta alla 
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diskrimineringsgrunder men vidare i insatser inte uppvisar någon koppling till detta. Skolor 

som inte skriver fram ett främjande arbete som grundar sig i de sju diskrimineringsgrunderna 

är, Brattbergsskolan, Götlunda skolan, Ladubacksskolan, Malmaskolan, Medåker skolan, 

Munktorpsskolan, Nybyholmsskolan och Odensvi skolan. Samtliga skolor presenterar ett 

främjande arbete i planerna men dessa insatser har ingen tydlig samhörighet med de sju 

diskrimineringsgrunderna och har därför tilldelats bedömningen uppfylls inte.  

De skolor i studien som erhåller främjande riktlinjer i deras planer ges förutsättningar 

för att uppnå ett mer effektivt arbete mot kränkande behandling, diskriminering och 

trakasserier. Skolverket (2014) menar att flertalet skolor uppvisar avsaknad på ett främjande 

arbete med koppling till diskrimineringsgrunderna, skulle kunna resultera i att det 

förebyggande och åtgärdande arbetet inte uppnår önskvärd effekt. Detta då det inte finns en 

stadig grund. I vidare led skulle det kunna innebära att elever och personal inte upplever 

skolmiljön som lika trygg och att samma respekt inte visas för andra i jämförelse med de 

skolor som bedriver ett stabilt främjande arbete. I enlighet med vad Skolverket (2014) belyser 

skulle detta kunna innebära att elever inte ges den möjlighet de behöver för att lära och 

utvecklas i verksamheten. Att bedriva ett främjande arbete som genomsyrar hela 

verksamheten och som har koppling till diskrimineringsgrunderna blir därav av stor vikt för 

ett framgångsrikt och effektivt arbete för att motverka fenomenen. 

 

5.3.6 Rutiner för att förhindra 

DO (2017) med underlag från Diskrimineringslagen (2017:1128) förklarar att varje 

verksamhet bör inneha tydliga rutiner som är befästa hos all skolpersonal för att förhindra 

olika typer av trakasserier. Det ska även finnas utskrivet vem som ansvarar för utredningen. 

Samtliga skolor förutom två har fått bedömningen uppfylls i hög grad på detta subtema. 

Brattbergsskolan förklarar verksamhetens arbetsgång vid fall då kränkande behandling 

uppstår på följande sätt:  

 

Så fort personal får kännedom om kränkande behandling så samlar de 

in information för att sedan dokumentera (enligt mall, se bilaga) och 

lämna dokumentationen till trygghetsteamet. Trygghetsteamet 

samtalar med alla berörda om möjligt samma dag. Rektor informeras 

(Brattbergsskolan 2017, s. 3).  
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De skolor som har uppfyllt subtemat i hög grad har även på ett tydligt sätt presenterat vem 

som ansvarar för att utreda och hantera de olika stegen i de specifika verksamheterna. Ett 

tydligt exempel på denna ansvarsfördelning går att finna i Björskogsskolans plan:  

  

All personal ansvarar för att kränkande behandling rapporteras till 

rektor och skolans Må-bra-grupp. Rektor ansvarar för att händelsen 

utreds och åtgärdas. Må-bra-gruppen utreder, informerar 

vårdnadshavare och åtgärdar tillsammans med rektor. Rektor och Må-

bra-gruppen ansvarar för att följa upp och avsluta aktuella ärenden 

(Björskogsskolan, 2017, s.12).  

 

Två skolor, Medåker skolan och Ladubacksskolan, har fått bedömningen uppfylls delvis 

eftersom rutinerna inte framställs på ett tydligt sätt. Skolorna lyfter såväl en otydlig rubrik för 

innehållet som otydlighet gällande vem som ansvarar för arbetsgången. Skolornas otydlighet 

kring rutiner skulle kunna innebära att arbetet mot att förhindra olika typer av kränkande 

behandling, diskriminering och trakasserier begränsas och att ingen framgång med arbetet 

nås. Ifall skolpersonalen inte har samma förhållningssätt, som grundar sig i verksamhetens 

rutiner, skulle det kunna innebära att hanteringen och utredningen av incidenter kan variera 

beroende på vem i personalen som får kännedom om händelsen. I enlighet med 

Skolinspektionen (2010) kan en otydlighet kring förhållningssätt och ansvarsfördelning leda 

till att skolpersonal och elever inte upplever skolmiljön som trygg.  

Att majoriteten av de granskade skolorna har tydliga rutiner menar Skolinspektionen 

(2010) ökar tydligheten hos såväl personal som elever för hur en incident ska hanteras och 

utredas, vilket även skulle kunna bidra till ett enhetligt arbetssätt mot att förhindra de 

incidenter som uppstår. Skolinspektionen (2010) menar vidare att denna tydlighet även skulle 

kunna ge påverkan på eleverna då de känner en tillförlitlighet samt en trygghet till personalens 

hanteringsförmåga.  

 

5.3.7 Samverkan i arbetet med aktiva åtgärder 

Lagstiftningen föreskriver att elever och personal ska involveras och vara delaktiga i arbetet 

som rör det aktiva åtgärderna. Större delen av skolorna har skrivit fram elevers, 

vårdnadshavares och personalens samverkan och hur de blir delaktiga i såväl förankring som 

utvärdering av plan. Detta har gett skolorna bedömningen uppfylls i hög grad. Ett tydligt 

exempel på elevernas delaktighet vid olika tillfällen går att utläsa i St: Olovsskolans plan:  
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Samtliga elever görs delaktiga genom den årliga trygghetsenkäten 

samt genom utvecklingssamtalen. Vid läsårets slut diskuteras årets 

likabehandlingsarbete på klassråden och eleverna kan komma med 

förslag till nya åtgärder (St: Olovsskolan 2017, s.4)  

 

Ytterligare ett exempel på en skola där personalens delaktighet lyfts fram i verksamhetens 

plan är Brattbergsskolan: “Kartläggning och utvärdering analyseras på arbetsplatsträffar. Där 

tar vi även fram de åtgärder vi ser behov av” (Brattbergsskolan 2017, s.1). De skolor som fått 

bedömningen uppfylls delvis är Götlunda skolan, Ladubacksskolan, Medåker skolan och 

Nybyholmsskolan och detta på grund av att de endast nämner att en samverkan sker men 

redogör inte vidare för hur elever, vårdnadshavare och personal blir delaktiga. 

Nybyholmsskolan är ett exempel: “Utvärdering och revidering av likabehandlingsplanen sker 

varje hösttermin med personal, vårdnadshavare och elever” (Nybyholmsskolan 2017, s.3). 

Nybyholmsskolan redogör för att personal, vårdnadshavare och elever ska involveras i arbetet 

med planens utvärdering och revidering men det framgår inte hur dessa ska involveras. Kung 

Karl 4–6 skriver inte fram elevernas, vårdnadshavarnas eller personalens delaktighet i planen 

och har därför blivit tilldelade bedömningen uppfylls inte.  

 I denna studie har resultatet visat att fem av tretton skolor innefattar brister i 

förhållande till lagstiftningens föreskrifter gällande verksamhetens samverkan, vilket kan leda 

till, som Skolverket (2014) menar, att dessa skolor minskar möjligheten att uppnå ett 

framgångsrikt arbete. Detta skulle även kunna innebära som Skolinspektionen (2010) 

konstaterar att elevernas, vårdnadshavarnas och personalens olika aspekter och erfarenheter 

inte tas tillvara på i framställningen av den gemensamma planen. En konsekvens av detta kan 

leda till att eleverna inte känner sig delaktiga i arbetet som berör dem och deras skolgång.  

Resultatet ovan antyder att majoriteten av skolorna på ett tydligt sätt uppmärksammar en 

samverkan i arbetet mot att utforma verksamhetens plan. Detta betonar Skolverket (2014) och 

Skolinspektionen (2010) som en viktig förutsättning för att kunna minska problemen, och på 

så sätt uppnå ett framgångsrikt arbete mot kränkande behandling, diskriminering och 

trakasserier. 

 

5.3.8 Skolpersonalens anmälningsskyldighet 

Skollagen (2010:800) betonar skolpersonalens skyldighet vid fall då kännedom ges om att en 

elev blivit utsatt för kränkande behandling. I många skolor återfinns anmälningsskyldigheten i 
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form av ett citat från Skollagen (2010:800 kap 6 § 10) och därmed fått bedömningen uppfylls 

i hög grad. En skola som ändå har fått bedömningen uppfylls i hög grad men som inte har 

skrivit fram anmälningsskyldigheten utifrån Skollagen är St:Olovsskolan. 

Anmälningsskyldigheten benämns i planen enligt följande: ”All personal på skolan har 

skyldighet att föra informationen vidare till skolans rektor” (St: Olovsskolan 2017, s.11).  

 

St: Olovsskolan betonar tydligt i ovanstående citat, den anmälningsskyldighet som all 

personal på skolan besitter att föra informationen vidare då de kommer till kännedom att en 

elev har kränkts eller trakasseras. Till skillnad från skolor som på ett tydligt sätt presenterar 

anmälningsskyldigheten har Elundskolan och Gäddgårdsskolan inte betonat personalens 

skyldighet lika tydligt. Ett exempel på detta utläses i Gäddgårdsskolans plan. “All personal på 

skolan ingriper aktivt och rapporterar om de ser, eller får kännedom om, att någon utsätts för 

diskriminering eller kränkande behandling” (Gäddgårdsskolan 2017, s.14). I ovan nämnt citat 

anses inte formuleringen antyda på den skyldighet som personalen har, vilket har resulterat till 

att de skolorna har tilldelats bedömningen uppfylls delvis. Götlunda skolan, Malmaskolan, 

Munktorpsskolan, Nybyholmsskolan och Odensvi skolan är de skolor som inte har nämnt 

personalens skyldighet att anmäla ifall kännedom ges att en elev utsätts för kränkande 

behandling, diskriminering och trakasserier.  

 Att flera av de granskade skolorna saknar en framskrivning av skolpersonalens 

anmälningsskyldighet skulle kunna betyda att flera fall av kränkande behandling, 

diskriminering och trakasserier bortses från vilket skulle kunna resultera i att de fortgår 

(Skolinspektionen 2010). Detta skulle kunna leda till att rätt åtgärder för det specifika fallet 

inte genomförs och att arbetet därmed inte uppnår önskad effekt.  

 Resultatet av granskningen pekar på att många skolor lyfter en tydlig 

framställning av skolpersonalens skyldighet att anmäla vilket Skolinspektionen (2010) skriver 

fram som en förutsättning för att enklare och mer skyndsamt kunna motverka dessa 

incidenter. Ytterligare en fördel med att betona anmälningsskyldigheten i verksamhetens plan 

är att göra all skolpersonal medveten om ansvaret. Detta skulle i vidare led kunna innebära att 

eleverna känner en ökad tilltro till att de vuxna tar sitt ansvar att anmäla (Skolinspektionen 

2010).  

 

5.3.9 Arbetet med att upptäcka och aktivt motverka  

Läroplanen (2011) tillsammans med Skollagen (2010:800) framhäver skolpersonalens 

skyldighet att upptäcka och aktivt motverka kränkande behandling, diskriminering och 
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trakasserier. Detta menar Skolverket (2014) och Skolinspektionen (2010) är en förutsättning 

för att förhindra att kränkande behandling, diskriminering och trakasserier fortgår och 

upprepas. Tre skolor har tilldelats bedömningen uppfylls i hög grad, då de tydligt 

uppmärksammar hur verksamheten ska arbeta mot att upptäcka och aktivt motverka. Ett 

exempel är taget ur Björskogsskolans plan:  

 

All personal ska uppmärksamma om kränkning behandling eller oönskat 

beteende förekommer. Personalen ska ingripa exempelvis genom en 

tillsägelse (Björskogsskolan 2017, s.11). 

 

Björskogsskolan skriver tydligt fram att verksamheten arbetar mot att uppmärksamma fall av 

kränkande behandling och trakasserier och även redogör de för personalens ansvar att aktivt 

motverka genom tillsägelse. Ett exempel taget ur deras plan gällande hur verksamheten 

konkret arbetar mot att tidigt upptäcka är följande: “Rastvakter finns för att ha uppsikt över 

eleverna” (Björskogsskolan 2017, s.10). De flesta skolor skriver endast fram arbetet med att 

upptäcka och har därmed fått bedömningen uppfylls delvis, dessa är; Elundskolan, 

Ladubacksskolan, Malmaskolan, Medåker skolan, Munktorpsskolan, Odensvi skolan och St: 

Olovsskolan. En annan skola som har tilldelats bedömningen uppfylls delvis är Kung Karl 4-6 

som till skillnad från ovan nämnda skolor endast har uppmärksammat arbetet med att aktivt 

motverka: “All personal på Kung Karl 46 har ett gemensamt ansvar för att aktivt motverka 

fysiska och verbala trakasserier i skolans inom- och utomhusmiljö” (Kung Karl 4-6 2017, 

s.9). Skillnaden till de skolor som har uppmärksammat arbetet med att tidigt upptäcka så har 

Kung Karl 4-6 redogjort för personalens ansvar att aktivt motverka vid fall av fysiska och 

verbala trakasserier. I granskningen har det framkommit att Götlunda skolan och 

Nybyholmsskolan saknar en framskrivning av arbetet med att upptäcka och aktivt motverka, 

därför har de fått bedömningen uppfylls inte.  

Av resultatet ovan går det att utläsa att flertalet skolor inte skriver fram ett arbete med 

att aktivt motverka och några skolor uppmärksammar inte heller arbetet med att upptäcka. Då 

Skolverket (2014) och Skolinspektionen (2010) påpekar att dessa delar är av vikt behövs ett 

förtydligande av dessa för att uppnå ett önskvärt resultat inom verksamheten. Endast ett fåtal 

skolor skriver på ett tydligt sätt fram verksamhetens arbete med att upptäcka och aktivt 

motverka genom exempelvis rastvakter, etiksamtal och att skapa goda relationer mellan 

personal och elever. Det tydliga uppmärksammandet av rutiner i planerna skulle kunna 

innebära att all skolpersonal intar ett gemensamt förhållnings-och hanteringssätt för att 
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upptäcka och aktivt motverka. Detta skulle vidare kunna leda till att eleverna ökar tilltron till 

de vuxnas förmåga att förhålla sig till och hantera incidenter, vilket kan betyda att eleverna 

öppnar upp sig mer gällande deras skolsituation (Skolinspektionen 2010).  

 

6. Slutsatser 

I detta avsnitt kommer studiens slutsatser utifrån frågeställningen Hur förhåller sig planerna 

till vad lagstiftningen föreskriver för arbetet mot kränkande behandling, diskriminering och 

trakasserier? att presenteras. Resultatet av studien visar att ingen av skolorna till fullo uppnår 

lagstiftningens föreskrifter för arbetet mot kränkande behandling, diskriminering och 

trakasserier. Samtliga skolor uppvisar, utifrån lagstiftningens föreskrifter, brister i sina planer, 

dock varierar bristerna från skola till skola. I bilaga 2 går att utläsa skolornas totala 

genomsnittliga resultat vilket är 9,4 poäng av maximalt 15 poäng, procentuellt motsvarar detta 

63% av 100%. Fyra av de granskade skolorna har uppnått en totalbedömning på över 10 

poäng av 15 möjliga medan de resterande 9 skolorna har uppnått en totalbedömning på under 

10 poäng. Detta visar att majoriteten av skolorna uppvisar brister i sina planer, vilket kan ge 

betydande konsekvenser för arbetet mot kränkande behandling, diskriminering och 

trakasserier. Vidare i avsnittet presenteras varje tema kortfattat var för sig utifrån poängskalan 

där eventuella brister och styrkor, i förhållande till lagstiftningen, lyfts.  

 På Tema 1 uppvisar skolorna ett genomsnittligt poängresultat på 1,8 av 3 vilket 

innebär att majoriteten av skolorna definierar samtliga begrepp i sina planer. En styrka är att 

dessa skolor har lyft definitionerna i början av planen. Många skolor uppvisar dock brister när 

det gäller en gemensam definition av begreppen.  

 I Tema 2 visar resultatet att endast fyra skolor lyfter förbudet mot kränkande 

behandling diskriminering och trakasserier, samtidigt som nio skolor inte belyser något eller 

endast några av begreppen. Skolorna har ett genomsnittligt poängresultat på 1,9 av 3 möjliga 

poäng. En styrka som är värt att nämna är att tre skolor betonar förbudet mot samtliga 

begrepp genom användningen av begreppet nolltolerans. Den brist, i förhållande till 

lagstiftningen, som flertalet skolor istället påvisar är att ett förbud inte tydligt markeras mot 

samtliga begrepp utifrån skolornas formuleringar.  

 Tema 3 berör arbetet med aktiva åtgärder i olika steg och majoriteten av 

skolorna påvisar brister, utifrån lagstiftningens föreskrifter, på minst ett av dessa steg. Det 

genomsnittliga resultatet för skolorna på denna punk är 5.6 av 9 möjliga poäng. De steg som 

flest skolor uppvisar brister i är riktlinjer, analys och anmälningsskyldighet. Åtta skolor 
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saknar helt riktlinjer i verksamhetens plan mot kränkande behandling, diskriminering och 

trakasserier och ytterligare en skola behöver utveckla framställningen av detta. Däremot 

saknar sex av skolorna en analys i planerna medan två skolor till viss del uppfyller steget men 

behöver redogöra för analysarbetet i planen för att nå detta till fullo. Även i steget gällande 

anmälningsskyldighet uppvisar fem av skolorna på brister då de helt saknar en framskrivning 

av personalens skyldighet att anmäla och vidare två skolor behöver förtydliga detta då 

personalens ansvar att anmäla inte skrivs fram som en skyldighet. I resterande steg undersöka, 

åtgärder, utvärdera, rutiner, samverkan, samt upptäcka och aktivt motverka behöver en 

utveckling ske hos flertalet av skolorna för att de ska uppnå kriteriet till fullo.  

En styrka som har noterats inom tema 3 är att några av skolorna tydligt presenterar 

kartläggningens resultat i ett diagram respektive i en procentuell framställning, och vidare 

visar på att verksamhetens åtgärder är kopplade till vad som kartläggningen har 

uppmärksammat. Något annat positivt som har noterats är att tre skolor har bifogat en bilaga 

om hur dokumentationen vid kränkande behandling ska gå till steg för steg.  

 

7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer resultaten och slutsatsen att diskuteras utifrån studiens tolkningsram 

och sättas in i ett större sammanhang. Resultatet visar att det, i förhållande till lagstiftningens 

föreskrifter, finns påtagliga brister hos flera av skolorna i deras planer, dock varierar bristerna 

beroende på verksamhet.  

 Tema 1 visar på att fyra skolor inte alls skriver fram en definition av de tre 

begreppen och ytterligare två skolor behöver skriva till definitioner för att definiera samtliga 

begrepp. Skolverket (2011) menar att skolpersonalen, utan en gemensam definition, kommer 

att ha olika uppfattningar om begreppen beroende på deras tidigare erfarenheter och 

perspektiv gällande dessa. Detta medför även att det inte finns ett gemensamt förhållningssätt 

för personalen att arbeta utifrån. I Skolverkets (2011) utvärdering har det framkommit att 

verksamheten, utan en gemensam syn-och förhållningssätt, inte har samma möjlighet att 

uppnå önskvärt resultat med arbetet mot kränkande behandling, diskriminering och 

trakasserier. Detta jämfört med skolor som innehar en gemensam uppfattning. I det faktiska 

arbetet skulle avsaknaden av en tydligt formulerad definition av begreppen kunna leda till att 

ett gemensamt syn- och förhållningssätt inte infinner sig i verksamheten, vilket vidare skulle 

kunna lägga grunden till att personalen hanterar incidenter på olika sätt. I samband med den 
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ökning, av främst kränkande behandling, vilket Skolinspektionen (2018) har påvisat, blir en 

gemensam uppfattning en förutsättning för att på ett gemensamt sätt förebygga incidenter 

vilket enligt Skolverket (2011) krävs för att det ska ske en minskning av problemen i 

skolorna.  

Tema 2 uppvisar att nio av de granskade skolorna inte lyfter förbudet utifrån något 

eller enbart några av begreppen. Skolinspektionens (2010) tidigare kvalitetsgranskning 

redogör för att nolltoleransen mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier inte 

har fått genomslag vilket även resultatet i denna studie har visat på. Att tydligt inte markera 

förbudet i verksamhetens gemensamma plan kan innebära att personalens och elevernas 

kännedom, angående detta, distanseras då planen inte gör dem medvetna om vad som gäller 

samt vilka rättigheter de har. Genom att inte uttryckligen markera förbudet, menar 

Skolinspektionen (2010), kan leda till att skolpersonal, men även elever, banaliserar förbudet. 

Genom att förbudet inte uppmärksammas kan incidenter och beteenden av dessa slag komma 

att bli vardagsföreteelser där personalen inte ser dessa som anmärkningsvärda. Detta skulle 

kunna medföra att eleverna upplever att deras utsatthet inte tas på allvar och även att de därav 

får uppfattningen att det är ett acceptabelt beteende.  

Att inte lyfta förbuden i verksamheten blir i större sammanhang problematiskt då såväl 

Skollagen (2010:800), Diskrimineringslagen (2017:1128), FN:s barnkonvention samt 

läroplanen (2011), vilka utgör skolans värdegrund, entydigt betonar förbudet mot dessa. I 

vidare led skulle en ovetskap om förbudet kunna leda till att värdegrundsarbetet och att 

skolornas arbete mot att skapa en trygg miljö för eleverna fallera.  

I resultatet för Tema 3 framkom att flertalet skolor behöver utveckla sitt arbete med 

aktiva åtgärder i minst ett steg. Övervägande del av skolorna uppvisar brister eller helt saknar 

något steg i de fyra första stegen inom arbetet med aktiva åtgärder; undersökning, analys, 

genomföra åtgärder och utvärdera. Detta utifrån lagstiftningens föreskrifter. Att skolorna 

visar på brister i verksamhetens kartläggning, främst genom att resultatet från denna inte 

redovisas i planen, medför att kopplingen inte synliggörs till den analys och de åtgärder som 

ska vidtas med utgångspunkt i kartläggningens resultat. Samtliga skolor som innehar brister i 

planen gällande undersökning visar även brister i såväl analysdelen som de åtgärder som 

genomförs. Då analysdelen i flertalet skolor helt saknas eller behöver utvecklas för att denna 

ska redogöras för i planen, framgår ingen tydlig koppling mellan verksamhetens undersökta 

och analyserade behov och till de åtgärder som ska vidtas. I vidare led skulle det utan alla tre 

steg kunna leda till att incidenter motverkas med generella lösningar vilket Skolinspektionen 

(2010) menar inte förebygger eller förhindrar dessa i framtiden. Även avsaknaden av 
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föregående års plans utvärdering uppvisar brister då det inte framgår hur verksamheten 

behöver förändra sitt arbetssätt utifrån vad som har fungerat bra samt vad som måste 

utvecklas. I ett större sammanhang blir dessa fyra steg avgörande för att kunna förebygga, 

förhindra och motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier inom den egna 

verksamheten.  

Riktlinjer, ett främjande arbete för att förhindra diskriminering och trakasserier, är det 

som flest skolor helt saknar i deras planer. Detta är oroväckande då Skolverket (2014) menar 

att det främjande arbetet är grunden till det förebyggande och åtgärdande arbete och därmed 

även en förutsättning för att uppnå effektivitet i arbetet mot att förebygga, upptäcka och 

åtgärda kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Enligt Skolverket (2014) ska 

det främjande arbetet genomsyra hela verksamheten vilket skulle kunna innebära, vid 

avsaknaden av riktlinjer, att det inte arbetas med det kontinuerligt inom verksamheten. 

Rutiner däremot redogör majoriteten av planerna för vilket gör att det finns tydliga steg, för 

den som arbetar inom verksamheten, att följa då fall av incidenter inträffar. Detta blir även 

som Skolinspektionen (2010) menar ett sätt för personalen att hantera incidenter på ett likartat 

sätt vilket vidare ökar tryggheten på skolan då såväl personal som elever vet när och hur de 

ska agera när det inträffar.  

Ytterligare tre viktiga aspekter i arbetet med aktiva åtgärder är samverkan, 

anmälningsskyldighet samt upptäcka och aktivt motverka. När det gäller steget samverkan 

uppvisar fåtalet skolor en brist i redogörandet för hur elever, vårdnadshavare och personal blir 

delaktiga i utformandet av planen. Då delaktighetens genomförande inte skrivs fram går det 

inte att utläsa om flera aspekter har blivit involverade i arbetet med planen, vilket i ett annat 

perspektiv kan leda till att möjligheten för att minska problemen reduceras. Flera skolor visar 

brister i att tydligt markera skolpersonals anmälningsskyldighet vilket kan innebära att en 

minskad kännedom råder hos personalen. I vidare led skulle det även kunna leda till att 

anmälningar inte görs vid incidenter vilket även gör att åtgärder inte inrättas för dessa 

beteenden (Skolinspektionen 2010). I det långa loppet leder det till att dessa beteenden fortgår 

och återupprepas. Studiens resultat visar även att flera av skolorna behöver utveckla 

verksamhetens plan gällande arbetet med att upptäcka och aktivt motverka. Att ha tydliga 

riktlinjer för hur man inom verksamheten ska arbeta för att få kännedom om en elevs utsatthet 

blir aktuellt för att upptäcka fall av kränkande behandlingar, diskrimineringar och trakasserier 

(Skolinspektionen 2010). Även ett aktivt motverkande arbete är av vikt för att motverka fall 

av liknande karaktär. Detta medför att ett redogörande för verksamhetens arbete mot att aktivt 



 36 

motverka bör synliggöras i planen så att all skolpersonal samt elever får kännedom om hur 

verksamheten arbetar för att incidenter inte ska fortgå.  

 Att skolorna i alla tre teman når ett medelvärde på 9.4 av en totalbedömning på 

15 poäng visar att en del utvecklingsarbeten krävs gällande verksamhetens plan. I och med de 

nya regler som tillkom i samband med att diskrimineringslagen ändrades, tillkom även nya 

riktlinjer för hur arbetet inom verksamheten ska bedrivas mot kränkande behandling, 

diskriminering och trakasserier. Kan det vara att skolorna inte gjort om planen efter detta? 

Detta skulle kunna vara en bidragande orsak till att de granskade skolornas planer förhåller 

sig till lagstiftningen endast med ett procentuellt medelvärde på 63%. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Eftersom vi, genom denna studie, ville få svar på hur Västra Mälardalens skolor förhåller sig 

till lagstiftningens föreskrifter gällande arbetet mot kränkande behandling, diskriminering och 

trakasserier valdes en kvalitativ dokumentanalys att genomföras. Valet att använda dokument 

för analys gav ett användbart material där avgränsade aspekter kunde undersökas för att nå en 

helhetsbedömning av skolornas arbete. En begränsning med att använda dokument för denna 

studie har varit att inga ytterligare undersökningar, i form av exempelvis observationer eller 

intervjuer, för skolornas arbete har gjorts. Detta har medfört att det endast är skolornas planer 

som har legat till grund för det resultat som getts och att det vidare inte funnits några 

medverkande respondenter som har kunnat garanterat att resultatet är den samma i 

verkligheten. Vi ser dock även detta som en styrka med studien då datainsamlingen har skett 

utan personlig kontakt till skolorna och därav har inga personliga aspekter involveras, vilket 

har gett ett mer objektivt resultat.  

 Det som studien ville undersöka har undersökts, alltså hur skolornas planer 

förhåller sig till lagstiftningens föreskrifter. En svaghet är dock att bortfall av skolors planer 

har skett vilket medför att resultatet inte kan användas som en fullt färdig granskning av alla 

grundskolor inom området. Som nämnt under metodavsnittet är en svaghet att studiens 

resultat inte går att generalisera till andra skolor. Detta för att lagstiftningen föreskriver att 

varje skola ska inneha en plan som är specifik för de risker och hinder som finns inom den 

egna verksamheten.  

 Om vi hade genomfört en liknande studie igen hade arbetet gjorts på ett 

liknande sätt. Det vi dock hade kunnat göra annorlunda hade varit att kombinera 

dokumentanalyser med observationer samt även intervjuer för att nå ett djupare resultat med 
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flera aspekter involverade. Detta skulle även kunna ha lett till ett resultat som visar på hur det 

praktiska arbetet i verksamheten skiljer sig från det som står framskrivet i planerna.  

 

7.3 Förslag på fortsatt forskning 

Efter denna studie skulle det vara intressant att forska vidare i hur verksamhetens plan 

påverkar personalens arbete för att motverka kränkande behandling, diskriminering och 

trakasserier. Då denna studie har uppvisat att de granskade skolorna i genomsnitt endast 

uppnått 63% av lagstiftningens föreskrifter skulle det vara intressant att forska vidare kring 

hur planen påverkar det faktiska arbetet. Detta då planen enligt lagstiftningen ska ligga till 

grund för det motverkande arbetet. Vi anser detta vara aktuellt efter vad Skolinspektionen 

(2018) lyfter om anmälningar, av främst kränkningar, som har ökat senaste åren. Detta är 

även aktuellt då diskrimineringslagen har ändrats och även medfört ändringar i de riktlinjer 

som ska följas för arbetet mot diskriminering och trakasserier. En framtida studie i kvalitativ 

ansats skulle även vara intressant att genomföra för att tillhandahålla elevernas och 

personalens perspektiv på hur planen tillämpas i verksamheten.  
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https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full


 42 

Bilagor  

Bilaga 1 

 

1. Definition av begreppen kränkande behandling, diskriminering och trakasserier 

1) Kränkande behandling 

2) Diskriminering 

3) Trakasserier 

 

2. Förbud mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.  

1) Kränkande behandling 

2) Diskriminering 

3) Trakasserier 

 

3. Arbetet med aktiva åtgärder 

1) Utbildningsanordnarens ansvar är att kartlägga verksamheten för att upptäcka 

risker och hinder för kränkande behandling och diskriminering. Detta bör ske 

genom undersökningar. Resultaten av undersökningen är såvida specifika för 

den egna verksamheten och ska ligga som grund för de åtgärder som framställs 

i verksamhetens plan mot kränkande behandling, diskriminering och 

trakasserier.  

2) Utbildningsanordnaren bör även genomföra en analys av de resultat som getts i 

undersökningen för upplysning om dess bakomliggande orsaker.  

3) Utbildningsanordnarens ansvar är sedan att genomföra åtgärder för att 

undanröja de risker och hinder som synliggjorts via undersökning och vidare 

analys. Dessa ska vara kopplade till den egna verksamhetens behov. 

4) Utbildningsanordnaren ska ansvara för att följa upp och utvärdera planen för 

föregående år.  

5) Varje verksamhet ska framhäva förbudet mot kränkande behandling, 

diskriminering och trakasserier genom tydliga riktlinjer och ett främjande 

arbete. 

6) Varje verksamhet bör ha rutiner som tydliggör agerandet om kränkande 

behandling, diskriminering eller trakasserier har inträffat. Dessa ska inkludera 

vem som innehar ansvaret att hantera och utreda det inträffade.  
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7) Planen för arbetet mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier 

ska utformas av utbildningsanordnare i samverkan med anställda, elever och 

vårdnadshavare i verksamheten. Denna samverkan ska redogöras för i planen.  

8) All skolpersonal har skyldighet att anmäla då kränkande behandling, 

diskriminering och trakasserier inträffar  

9) All personal på skolan ska arbeta för att tidigt upptäcka och aktivt motverka 

kränkande behandling, diskriminering och trakasserier i verksamheten.  
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Bilaga 2 

 

 

De tre teman innefattar ett antal subteman. Tema 1 och 2 innehåller tre subtema vardera och 

tema 3 innehåller nio subteman, vilka i matrisen utgör uppfyllnadsgraden. Ett helt poäng har 

getts om skolan har bedömts uppfylla kriteriet i hög grad gällande ett subtema, ett halvt poäng 

har getts ifall skolan har bedömts delvis uppfylla kriteriet gällande ett subtema och noll poäng 

har getts om subtemat inte uppfylls i deras planer.  

 

Om en skola har uppmärksammat samtliga subteman inom tema 1 och 2 har den tilldelats 

bedömningen 3/3. Ifall en skola har endast har redogjort för två subteman inom tema 1 och 2 

tilldelas den bedömningen 2/3. Bedömningen 1/3 tilldelas ifall skolorna endast 

uppmärksammar endast ett subtema och resterande subteman saknas inom tema 1 och 2.  

 

Gällande tema 3 har varje subtema tilldelats poäng efter uppfyllnadsgrad utifrån vad bilaga 1 

anger för kriterium. 1 poäng har tilldelats om skolorna i hög grad har skrivit fram och uppfyllt 

kriteriet för varje subtema. Ifall skolorna endast delvis uppfyller ett subtema har poängen 0.5 

getts och då subtemat helt saknas har 0 poäng tilldelats.  

 

Skolornas genomsnitt inom vardera teman presenteras längst ner i tabellen. Även skolornas 

totala bedömning, både i siffror och med procent, av alla tre teman presenteras i kolumnerna 

till höger.  

Skola Tema 1 Tema 2 Tema 3 Totalt Totalt (Procent) 

Björskogsskolan F-6 3/3 3/3 7/9 13/15 87% / 100% 

Brattbergsskolan F-4 1/3 1/3 6.5/9 8.5/15 57% / 100% 

Elundsskolan F-5 3/3 2/3 8/9 13/15 87% / 100% 

Gäddgårdsskolan F-6 0/3 3/3 8.5/9 11.5/15 77% / 100% 

Götlundaskola F-5 3/3 2/3 4/9 9/15 60% / 100% 

Kung Karl 4–6 2/3 3/3 4/9 9/15 60% / 100% 

Ladubackskolan F-5 3/3 0/3 3/9 6/15 40% / 100% 

Malmaskolan F-6 0/3 2/3 6.5/9 8.5/15 57% / 100% 

Medåkersskola F-5 3/3 0/3 3/9 6/15 40% /100% 

Munktorpsskolan F-6 0/3 2/3 4/9 6/15 40% / 100% 

Nybyholmsskolan F-5 3/3 2/3 4/9 9/15 60% / 100% 

Odensviskola F-5 0/3 2/3 6.5/9 8.5/15 57% / 100% 

S:t Olovskolan F-5 3/3 3/3 8/9 14/15 93% / 100% 

Genomsnitt (medelvärde) 1.8/3 1.9/3 5.6/9 9.4/15 63%/ 100% 
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