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Abstract 
 
The aim of the current study is to examine school staffs perceptions and experiences 
regarding the interventions during the first year of the anti-bullying program Friends. Further 
the study aims to examine the interpretation of the anti-bullying programs vision to work anti-
oppressive. The data was collected through four qualitative semi-structured interviews with 
school staff working at a school in a small community outside a municipality in Sweden. 
Results showed that the school had not started the active work with the anti-bullying program 
because of negative conditions regarding the context of the school, for example staff shortage, 
a high revenue of staff and an inconsistent leadership. Despite of this, findings also showed 
positive context-conditions like a motivated, strong group of staff, which indicate that the 
anti-bullyingprogram can be implemented to some extent. A conclusion was made that the 
anti-bullyingprogram Friends in their further development of the program should have an 
increased flexibility towards the schools and their individual contexts. If an effort was made 
by the anti-bullying program to deeper understand the schools individual context-conditions, 
it would generate a greater possibility to successfully reduce the bullying frequency. The 
current study is relevant for seeking understanding regarding how the anti-bullying program 
Friends is recieved and implemented in schools - and thereby create possibilities to evaluate 
the impact of the program on the bullying frequency.  
 
Key words: anti-bullyingprogram, context, anti-oppressive education, Friends anti-
bullyingprogram, school staff, bullying   
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Sammanfattning 
 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka skolpersonals uppfattningar och upplevelser 
kring likabehandlingsarbetet och utbildningar med Friendsprogrammet under det första året 
programmet implementerats. Vidare ämnar studien undersöka skolpersonalens tolkning av 
Friendsprogrammets vision avseende att utmana normer. Data samlades in genom fyra 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer med skolpersonal på en skola i ett litet samhälle 
utanför en mellanstor kommun i Sverige. Resultatet visade att skolan inte börjat med det 
aktiva likabehandlingsarbetet genom Friendsprogrammet. Detta utifrån negativa kontextuella 
förutsättningar som lett till att likabehandlingsarbetet bortprioriteras, såsom personalbrist, hög 
personalomsättning och otydligt ledarskap. Dock identifierades även positiva kontextuella 
förutsättningar som en stark personalgrupp och engagerad personal vilket tyder på att 
programmet kan implementeras i viss utsträckning. En slutsats som dras är att 
Friendsprogrammet i sin utveckling av programmet bör ha en ökad flexibilitet i sitt 
förhållningssätt. En överblick kring skolans kontextuella förutsättningar kan ge en mer 
fördjupad förståelse för skolans möjligheter kring likabehandlingsarbete. Studien är av 
relevans för att belysa hur Friendsprogrammet tas emot och implementeras i skolor - och 
därigenom skapa förutsättningar för att i slutändan utvärdera programmets effekt på 
mobbningsfrekvensen.  
 
Nyckelord: Anti-mobbningsprogram, kontext, normkritisk pedagogik, Friendsprogrammet, 
skolpersonal, mobbning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	
	

Förord  
 
Inledningsvis vill vi tacka den fantastiska skolpersonal som ställt upp med intervjuer under en 
mycket stressad tidsperiod. Ni gör ett oerhört viktigt arbete, och er motivation och 
engagemang väcker hopp! 
 
Vidare vill vi tacka vår handledare Erik Flygare som inspirerat oss till tusen och med sin 
enorma kunskap väglett oss på ett oerhört föredömligt sätt. 
 
Ett stort tack till våra nära och kära för stöd och markservice när vägen varit krokig och 
osäker. Det är ni som har sett till att vi inte kört av.  
 
 
Till slut vill vi även tacka varandra. För ett otroligt samarbete där vi kompletterat varandra på 
olika sätt. Det har bitvis varit tufft, men genom konstanta diskussioner och reflektioner har vi 
tagit oss igenom detta och nått slutmålet. 
 

     
 
 

Anna Sanderi och Andreas Skön 
Maj 2016 
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Inledning 
 
Diskriminering och kränkningar i skolan är ett stort problem som de flesta individer på något 
sätt kommit i kontakt med (Barnombudsmannen, 2015). Det var bl.a. kränkningar och 
trakasserier som ledde till att en 13-årig flicka tog sitt liv i Kumla 2013 (Lennander, 2013). 
Enligt Skolverkets rapport (2015) upplever ungefär tio procent av eleverna i åk. 4-6 att de 
utsätts för kränkande behandling, antingen vid upprepade (mobbning) eller enstaka tillfällen. 
Utöver detta framkommer det att en av tio elever upplever sig vara otrygg när de är i skolan 
(Skolinspektionen, 2014a). Något som benämns som den största orsaken till att 
diskriminering, trakasserier och kränkningar uppstår är begränsande normer. Med normer 
menas föreställningar i samhället kring vad som är normalt och avvikande, vad som tillåts och 
inte. Begränsade normer kan kopplas till diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagens 
(2008:567) portalparagraf (kap 1:1§) som stadgar att diskriminering skall motverkas samt 
rättigheter och möjligheter främjas oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 
ålder (jfr Skolverket, 2011).  
 
Skolinspektionen, den instans som hanterar och behandlar de anmälningar som görs avseende 
kränkningar och trakasserier i skolan, sammanställer vilka de vanligaste typerna av 
kränkningar är. De mer frekvent förekommande kränkningarna är de verbala (att kalla någon 
för bl.a. bög, fetto, hora), de fysiska (slag, sparkar, knuffar) samt utfrysning (att inte få vara 
med och leka). Av de anmälningar som Skolinspektionen handlägger framkommer det att 
elever sällan blir utsatta för en av dessa kränkningstyper, utan det är snarare så att det 
förekommer en blandning av dessa (Skolinspektionen, 2014b). Diskriminering och 
kränkningar kan leda till negativa konsekvenser för de som utsätts. Förekommande 
problematik kan vara självmordstankar, psykosomatiska problem, depression och ångest. Ett 
flertal studier har kopplat långvarig utsatthet för mobbning till skamkänslor, där individen 
drar sig undan. Skamkänslorna kan också öka svårigheterna för en individ att lita på andra och 
skapa sociala relationer i framtiden. För de som utövar mobbning kan konsekvensen också bli 
depression, men också ökat aggressivt beteende vilket kan leda till grövre handlingar och 
förbrytelser senare i livet. Den skolplikt som råder för barn upp till 15 år gör att skolan blir en 
central plats för arbetet mot mobbning då skolplikten ger möjlighet att arbeta med alla barn 
redan i tidig ålder. Det är av vikt att tidigt förebygga och minska mobbning, då de som 
utsätter och utsätts som ovan nämnt kan få långvariga konsekvenser och senare bli beroende 
av olika samhälleliga institutioner, såsom psykiatrin, socialtjänsten och kriminalvården (Brå, 
2012; Skolverket, 2013).  
 
Skolans skyldighet gällande agerande mot diskriminering och kränkning samt implement-
eringen av likabehandlingsarbete stadgas i Skollagen (2010:800), Diskrimineringslagen 
(2008:567) samt i läroplanen (LGR:11). I dessa texter ställs tydliga krav på skolan när det 
gäller att aktivt arbeta mot diskriminering och kränkningar. Även om dessa lagrum och 
läroplaner har utarbetats för att förhindra kränkningar och skapa en god arbetsmiljö för lärare 
och elever på skolan upplever skolpersonalen ofta stress i sitt arbete. Fem av tio lärare uppger 
att de alltid eller oftast är stressade i skolan. Kraven på lärarna ökar mer och mer, vilket 
resulterar i att vissa arbetsuppgifter bortprioriteras p.g.a. tidsbrist. Ett exempel på detta kan 
vara att kunskapsmålen för eleverna har ökat, vilket medför att likabehandlingsarbetet blir 
lidande (jfr Skolverket, 2015). Det finns, som ovan nämnts, tydligt lagstadgat att skolan ska 
arbeta mot diskriminering och kränkning. Då den stressfyllda situationen i skolan kan 
försvåra detta arbete kan konkreta verktyg och metoder anpassade för den sociala biten 
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användas som hjälp, för att underlätta för skolpersonalen. Något som kan ses som en hjälp i 
det konkreta arbetet med likabehandling kan vara implementerandet av olika 
antimobbningsprogram, som har växt fram alltmer de senaste 25 åren (jfr Brå, 2009). Ett av 
de vanligaste antimobbningsprogrammen i Sverige kallas för Friendsprogrammet, som 
startades genom stiftelsen Friends.  
 
Friends är en politiskt och religiöst obunden svensk riksomfattande stiftelse som grundades år 
1997 med syftet att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling. Idag är Friends den 
största organisationen i Sverige som arbetar mot mobbning. Friendsprogrammet kan beskrivas 
som ett utbildningspaket som riktar sig till skolpersonal. Genom att gå utbildningen får 
personalen verktyg som de kan använda i arbetet mot kränkningar och mobbning. Friends-
programmet har en hela-skolan-ansats som involverar alla aktörer i likabehandlings-arbetet 
(skolpersonal, elever och deras vårdnadshavare) och implementeringen sker under en period 
av tre år. För att uppnå de resultat som programmet gör anspråk på krävs därför ett 
kontinuerligt och systematiskt arbete med Friendsprogrammet under tre år (friends.se; jfr 
Flygare & Johansson, 2016). En del av Friendsprogrammets material och utbildningar handlar 
om att utmana begränsande normer och orättvisor bl.a. genom temaböcker med praktiska 
övningar som lärare kan ta hjälp av i klassrummet. Friends som stiftelse har också genom 
olika forskningsprojekt givit ut ett antal böcker, vilka lyfter fram vikten av att utmana och 
motverka begränsande normer som upprätthålls i skolan. Ett par av dessa är; I normens öga 
(Brade, Engström, Sörensdotter & Wiktorsson, 2008) och Man kan ju inte läsa om bögar i 
någon historiebok (Bromseth & Wildow, 2007). 
 
För att i ett längre perspektiv kunna utveckla och förbättra Friendsprogrammet bör 
programmet utvärderas med avseende på vilka effekter programmet har. Då är det av intresse 
att också undersöka elevers, skolpersonals och skolledningens upplevelser av implem-
enteringen av programmet i skolorna, för att bl.a. granska om de faktiskt använder ett 
program på det vis som programmakarna tänkt sig. Tidigare utvärderingar av 
antimobbningsprogram utgörs mestadels av kvantitativa studier baserade på 
enkätundersökningar (jfr Farrington; Ttofi, 2009, Flygare, Gill & Johansson, 2013; Evans, 
Fraser & Cotter, 2014). Med andra ord har få kvalitativa studier genomförts där individer som 
är involverade i förebyggande arbete mot mobbning får uttrycka sina upplevelser om detta. 
Det är i synnerhet av intresse att studera skolpersonalens tolkning och implementering av 
anti-mobbningsprogram i skolan. Många interventioner (anti-mobbningsprogram och 
missbruksprogram etc.) har designats och utvärderats under mer eller mindre “perfekta” 
förhållanden, där alla resurser som krävs är tillgängliga. Därefter implementeras 
interventionerna i mer “normala” förhållanden, där inte alla resurser går att uppbringa. Det 
finns forskare som ställer sig frågande till denna typ av utvärderingsupplägg, bl.a. på grund av 
risken att interventionen inte kommer att fungera som avsett under olika och verkliga 
kontextuella förhållanden (se bl.a. Flygare, Gill & Johansson, 2013; Skolverket, 2011b).  

Problemformulering 
 
Som nämnts i ovanstående inledning är skolan en central plats i arbetet mot mobbning, 
diskriminering och kränkningar. Att utsätta och vara utsatt kan ge långvariga konsekvenser, 
vilket gör arbetet mot mobbning, diskriminering och kränkningar mycket viktigt (jfr Brå, 
2012; Skolverket 2013). Skolans skyldigheter gällande likabehandlingsarbete stadgas i 
Skollagen och Diskrimineringslagen, vilket än mer lyfter fram skolans roll. Dock finns 
kontextuella förutsättningar, såsom tidsbrist för skolpersonalen, vilket skulle kunna begränsa 
möjligheterna för ett lyckat likabehandlingsarbete. För att strukturera och tydliggöra 
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likabehandlingsarbetet har därför bl.a. anti-mobbningsprogram implementerats på skolor (jfr 
Skolverket, 2015). Friendsprogrammet är ett av de vanligaste antimobbningsprogrammen som 
används i Sverige, men för att kunna förbättra och utveckla programmet krävs kontinuerlig 
utvärdering av det. Tidigare studier som utvärderat olika antimobbningsprogram har främst 
varit kvantitativa samt utgått ifrån att de specifika skolorna har de resurser som krävs för att 
implementera programmen (jfr Farrington; Ttofi, 2009, Flygare, Gill & Johansson, 2013; 
Evans, Fraser & Cotter, 2014). Därför skulle det vara av vikt att studera skolornas 
kontextuella förutsättningar för att implementera ett program, samt hur skolpersonal uppfattar, 
tolkar och upplever programmets olika aktiviteter. Studien kan sedan ge en bättre inblick i 
vad som fungerar och inte fungerar i olika kontexter. Med detta i åtanke kommer föreliggande 
studie att belysa hur skolpersonal tolkar, upplever och implementerar Friendsprogrammet. 
Studien ingår som en del i en större utvärdering av Friendsprogrammet, vilken kommer att 
genomföras i samarbete med Örebro Universitet (Friends.se). 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka skolpersonals uppfattningar och upplevelser kring 
likabehandlingsarbetet och utbildningar med Friendsprogrammet under det första året 
programmet implementerats. Vidare ämnar studien, med beaktande av skolans unika 
kontextuella förutsättningar, undersöka hur Friends vision med programmet tolkas och 
implementeras av personalen. 
 

• Hur ser skolans kontextuella förutsättningar ut? 
• Hur upplever och beskriver personalen den utbildning de erhållit av Friends? 
• Hur upplever och tolkar personalen Friends vision med att utmana normer? 
• Hur arbetar personal på skolan aktivt med Friendsprogrammet och finns det faktorer 

som underlättar eller försvårar detta arbete? 

Begreppsdefinition  
 
Då föreliggande studie innefattar begrepp där det kan råda en varierande definition ämnar vi 
att i detta stycke att förklara vår, och därigenom studiens definition och användande av 
begreppen. Definitionerna är uteslutande inhämtade från Skolverket (2014) Allmänna råd - 
Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Anledningen till den valda källan är 
att det lämpar sig väl i relation till studiens syfte. Stiftelsen Friends utgår även ifrån dessa 
definitioner i sitt arbete (Friendsrapporten, 2015)  
 
Diskriminering: Innebär att en elev missgynnas av orsaker som har samband med 
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, trosuppfattning, funk-
tionshinder, sexuell läggning eller ålder. Då det handlar om elever som missgynnas förutsätts 
det någon form av makt hos hen som utför diskrimineringen.  
 
Trakasserier: Är ett handlande som kränker en individs värdighet i kombination med någon 
av de ovan nämnda diskrimineringsgrunderna.  
 
Mobbning: En upprepande form av kränkning eller trakasserier när någon eller några 
medvetet och överlagt tillfogar någon annan skada eller obehag.  
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Kränkningar: Är när en elevs värdighet blir kränkt utan att det finns något samband med 
diskrimineringsgrunderna.  
 
Likabehandlingsarbete: Innebär ett arbete där elevernas lika möjligheter och rättigheter skall 
främjas – oavsett någon av diskrimineringsgrunderna. Detta kan bl.a. genomföras genom 
implementering av anti-mobbningsprogram. 

Tidigare forskning 
 
Då syftet med studien är att undersöka hur skolpersonal tar till sig Friendsprogrammet och 
sedan applicerar detta i skolans faktiska arbete, har målsättningen varit att finna liknande 
tidigare studier där den typen av jämförelser har genomförts. Efter genomförd 
forskningsöversikt framkommer att denna typ av studier inte genomförts i någon större 
utsträckning. Skolpersonal har förvisso utvärderats i samband med antimobbningsprogram, 
men i dessa fall har fokus varit på att studera personalens roll i arbetet mot mobbning, hur 
deras förhållningssätt påverkar utfallet, hur deras engagemang påverkar utfallet (jfr. Goncy, 
Sutherland, Farrell, Sullivan & Doyle, 2014). 
 
Antimobbningsprogram och dess effekt på skolmiljön har dock studerats relativt väl och 
utförligt inom den akademiska världen, vilket kommer redovisas nedan. Då denna studie 
syftar till att fokusera på antimobbningsprogram är det den typen av forskning som kommer 
inkluderas i studien, alltså forskning som studerar anti-mobbningsprogram och de effekter 
som de har på mobbning och kränkande behandling i skolan. Utöver detta presenteras ett 
avsnitt som berör Friendsprogrammet mer specifikt, samt ett enskilt avsnitt som berör 
skolpersonalens roll i anti-mobbningsprogram. 

Utvärdering av antimobbningsprogram 
 
Mobbning i skolan är inget nytt fenomen i sig, det är något som elever behövt hantera och 
förhålla sig till under lång tid. Det är först under de senaste 35-40 åren som ett systematiskt 
arbete för att motverka mobbning i skolan har funnits, och forskningen på området har varit 
aktuell i ett liknande tidsspann. Från och med 1980-talet har olika former av systematiska 
antimobbningsprogram utvecklats (Brå, 2009). 
 
Majoriteten av den forskning som har producerats avseende utvärdering av anti-
mobbningsprogram är av det kvantitativa slaget och fokuserar på effekter av implementering 
av programmen i skolor. Gemensamma nämnare som denna forskning fångar upp och 
presenterar i respektive studie är att anti-mobbningsprogram ger en reducerande effekt på 
mobbningsfrekvensen i skolorna. Att bedriva ett målmedvetet och systematiskt arbete mot 
mobbning ger alltså ett positivt utfall, men givetvis räcker inte det som enskild komponent för 
att erhålla denna reducerande effekt (Farrington & Ttofi, 2009; Flygare, Johansson & Gill, 
2013; Evans, Fraser & Cotter, 2014). 
 
Vanligtvis delas de effektiva komponenterna i dessa utvärderingar in i två kategorier, dels 
komponenter som är effektiva för att minska antalet mobbare, dels komponenter som är 
effektiva för att minska antalet som blir mobbade. Det är dock av intresse att plocka fram de 
komponenter som reducerar bägge kategorierna, alltså att införandet av en komponent ger 
”dubbel effekt”. Dessa komponenter är utbildningsvideor, disciplinära åtgärder (tillsägelse, 
involverande av föräldrar etc.), ökad tillsyn av skolgårdar och föräldrautbildning. Detta är 
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generella komponenter som utvärderingar har visat ger en positiv effekt på anti-
mobbningsarbetet i skolan. Utöver detta har forskningen visat att skolans kontextuella 
förutsättningar påverkar framgångsfaktorn för dessa program. Det är också viktigt med 
engagerade lärare och elever för att skapa framgång. Program som varar under en relativt (2-4 
år) lång tid med en relativt hög intensitet visar sig ha bättre framgång avseende att reducera 
mobbningsfrekvensen (Brå, 2009; Farrington & Ttofi, 2009; Evans, Fraser & Cotter, 2014). 
 
Studerar vi den forskning som genomförts i Sverige när det gäller effekten av anti-
mobbningsprogram, så finner vi detta väl presenterat i rapporten Utvärdering av metoder mot 
mobbning, som Skolverket presenterade i samarbete med flertalet framstående forskare inom 
området. Rapporten är en longitudinell kvasiexperimentell studie, vilket i praktiken innebar 
att elever från åk. 4-9 på 40 skolor (både skolor med respektive utan något specifikt anti-
mobbningsprogram) i Sverige svarade på enkätundersökningar vid tre tillfällen med ungefär 
ett halvårs mellanrum. Utöver dessa undersökningar genomfördes intervjuer för att utöka 
kunskapen om skolornas specifika arbete. I resultatdelen i denna rapport, vilken är 
presenterad genom att påvisa vilka komponenter i anti-mobbningsprogrammen som är 
effektiva, ineffektiva respektive kontraeffektiva, finner vi resultat som skiljer sig lite från den 
forskning som presenterats ovan. Gemensamt med den tidigare presenterade forskningen är 
att även denna studie finner att ökad närvaro på skolgården, tydliga disciplinära strategier och 
personalutbildning är effektiva komponenter. Det är av intresse att notera denna studies 
presentation av vilka insatser som är ineffektiva, där det framkommer att pedagogiskt material 
och föräldrautbildningar inte ger någon nämnvärd effekt, vilket skiljer sig från ovan 
presenterad forskning. Studien framhäver även vilka komponenter/insatser som är direkt 
kontraeffektiva, som alltså skapar motsatt effekt gentemot den avsedda intentionen. I detta 
avseende framkommer det bl.a. att involverandet av elever som aktörer i anti-
mobbningsarbetet (genom bl.a. kompisstödjare) kan ge en sådan effekt (Skolverket, 2011a). 

Utvärderingar av enskilda anti-mobbningsprogram 
 
För att ge ytterligare en inblick i hur det aktuella forskningsläget ser ut kommer det nedan 
presenteras större utvärderingar som genomförts av enskilda program. De program som 
behandlas är uppkomna och konstruerade i Norden, där de kontextuella förhållandena inte 
varierar i någon större utsträckning, samt presenterade i gedigna studier där ett stort antal 
respondenter deltagit. 
 
I första hand presenteras Olweusprogrammet, ett program som varit verksamt sedan början på 
1980-talet, då det först implementerades i norska skolor. Programmet är skapat av Dan 
Olweus och har bedrivits på ett liknande sätt sedan starten på 80-talet, med tillägget att det har 
adderats komponenter som rör fenomenet nät-mobbning (olweusinternational.no). Detta 
program har, likt ovan presenterade resultat, i hög grad utvärderats genom olika kvantitativa 
studier, för att förmedla hur mobbningsfrekvensen reduceras. Dan Olweus presenterar, 
tillsammans med Susan P. Limber, en artikel med resultat och sätt att utvärdera programmet 
(Olweus & Limber, 2010), där det bl.a. hänvisas till större utvärderingar som genomförts i 
Bergen under 1990-talet. Utvärderingarna påvisar en statistisk signifikant reducering av 
mobbningsfrekvensen, vilket kopplas till att det är ett anti-mobbningsprogram som jobbar 
med en s.k. hela-skolan-ansats. Förutom detta framkommer det även en förbättring avseende 
generellt socialt klimat i skolorna där programmet har implementerats, vilket indikeras genom 
en överlag positivare attityd bland eleverna gentemot sociala relationer, skolarbetet, och 
generella attityder gentemot skolan (Limber, 2011). Vidare presenterar Susan Limber en 
meta-analys baserad på ett antal olika utvärderingsstudier som genomförts på Olweus-
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programmet. I denna analys har Limber valt att inkludera studier som genomförts i Norge och 
i USA, för att på detta sätt genomföra en jämförelse av programmet i dessa länder. Resultatet 
av denna meta-analys visar att det sker en förbättring avseende mobbningsfrekvensen i 
skolan, framförallt i de studier som genomförts i Norge. Generella komponenter som har lyfts 
fram som effektiva i dessa sammanhang är ett ökat samarbete mellan elever och lärare, vilket 
är viktigt för att skapa ett bättre klimat i skolan. Detta kan också, enligt författaren, vara en av 
förklaringarna till att programmet verkar mer effektivt i låg- och mellanstadiet än högstadiet. 
Under låg- och mellanstadiet har eleverna generellt ett mindre antal lärare, vilket kan ge 
förutsättningar till skapandet av starkare relationer mellan elever och lärare (Limber, 2011). 
 
Ett annat program som är av intresse att studera är KiVa-programmet, ett program som 
startades i Finland och som har varit i riksomfattande bruk i Finland sedan år 2009 
(kivaprogram.net). I en studie som publicerades 2011, där 8237 elever i åk. 4-6 inkluderades i 
en longitudinell studie fördelade på 78 skolor runt om i Finland, stärks hypotesen att KiVa är 
ett effektivt anti-mobbningsprogram. En viktig nyckelkomponent som studien lyfter fram som 
en framgångsfaktor i anti-mobbningsarbetet är att programmet har en hela-skolan-ansats i sitt 
förhållningssätt. Vidare visar studien att det är viktigt att inkludera de s.k. ”bystanders” i anti-
mobbningsarbetet, vilket kan göras genom att poängtera vikten av att alla är med och bidrar 
till ett positivt skolklimat. Studien visar även att utbildning av lärarna och deras 
förhållningssätt gentemot anti-mobbningsarbetet blir avgörande för ett positivt eller negativt 
utfall. Lärarna bör se anti-mobbningsarbetet som en ”bas” i sitt sätt att bedriva utbildning 
istället för som ett tillägg till sitt redan pressade arbetsschema, att det blir något som de skall 
”trycka in” i ett redan fullspäckat schema (Kärnä, Voeten, Little, Poskiparta, Kaljonen & 
Salmivalli, 2011). 

Friendsprogrammet 
 
Då denna studie ämnar undersöka Friendsprogrammet är det givetvis av intresse att studera 
vad den tidigare forskningen säger om detta program. Den mest gedigna utvärdering som 
genomförts av Friendsprogrammet är den stora rapporten som Skolverket presenterade 2011, 
där de tillsammans med framstående forskare inom området mobbning i skolan publicerade 
en rapport som belyste effektiviteten av ett antal olika anti-mobbningsprogram. I resultatdelen 
med fokus på Friendsprogrammet, finner vi till att börja med en positiv upplevelse från 
elevernas sida gällande att arbeta med skapandet av positiva kamratrelationer. Eleverna 
stimuleras av att själva inkluderas i anti-mobbningsarbetet och därigenom stärks eleverna i sig 
själva. En komponent i Friendsprogrammet som problematiseras i studien är arbetet med 
kompisstödjare. Kamratstödjarna kan ha en positiv inverkan på skolklimatet genom att 
fungera som förebilder för de andra eleverna, vilket givetvis ses som positivt. Det finns dock 
en baksida av detta, vilket är en avgörande faktor för att bedöma om metoden kan ses som 
framgångsrik eller inte. Det handlar om hur kamratstödjarna väljs och vilka som väljs. 
Valprocessen riskerar att bli kränkande i sig, bl.a. om de som utför kränkande behandlingar 
blir valda som kompisstödjare p.g.a. att de tillhör de ”populära” i klassen. Kamratstödjarna 
kan också ålägga sig själva för stort ansvar i anti-mobbningsarbetet, genom att exv. agera och 
fungera som extra rastvakter, istället för att delta i det vanliga samspelet med andra 
elever.   Avslutningsvis pekar studien på att Friendsprogrammet har en lägre andel effektiva 
insatser än genomsnittet i de program som utvärderats, där framförallt kamratstödjarna kan 
visa på ett kontraeffektivt resultat (Skolverket, 2011a).     
 
Friends presenterar årligen rapporter avseende kränkningar i skolan. Definitionen av 
kränkningar i rapporten har sin utgångspunkt i rådande lagstiftning. I den rapport som 



	 7	

presenterades för år 2015 har data inhämtats från sammanlagt 15087 elever från åk. 3-9, vilka 
har svarat på enkäter som tillhandahållits som webbenkäter. All data är inhämtade från 
Sverige, och urvalet är slumpmässigt gjort för att få en spridning rent geografiskt, där både 
skolor i storstäder och från landsbygden är representerade. Skolorna som deltagit i studien har 
inte alla deltagit i de utbildningar som Friends tillhandahåller, men de har valt att kartlägga 
situationen avseende kränkningar och trakasserier med hjälp av Friends kartläggningstjänst. 
Dock har inte Friends valt vilka skolor som skall delta i rapporten, så även om intresset är 
anmält så är det ingen garanti för att skolan är med i den slutgiltiga rapporten. Av rapporten 
för år 2015 framkommer bl.a. att en av fem har blivit kränkt av någon annan elev det senaste 
året, 10 procent av eleverna på högstadiet har blivit kränkta av någon vuxen på skolan och 
den vanligaste formen av trakasserier baseras på etnicitet, kön och sexualitet. Det 
framkommer även att det råder delade meningar avseende hur det arbetas med likabehandling 
på skolan. Nio av tio vuxna i skolan menar att skolpersonalen agerar när de bevittnar någon 
form av kränkning, men hos barnen i skolan så upplever fem av tio att skolpersonalen agerar 
vid kränkningssituationer (Friendsrapporten, 2015). 
 
En viktig detalj att ha i åtanke är att de flesta anti-mobbningsprogram inte påvisar någon 
signifikant effekt avseende minskad mobbningsfrekvens, trots att de marknadsförs som 
evidensbaserade och därigenom erhåller en godkänd ”stämpel”. En nyckelfaktor för att dessa 
program inte resulterar den önskade effekt som förutspås är att de skapas och utvärderas 
under ideala förhållanden, där de resurser som programmet behöver finns tillgängliga. När 
programmet i sin tur appliceras i en mer ”normal” kontext visar det sig att verkningsgraden 
inte är den önskvärda. Med detta i åtanke är det de program som skapar en flexibilitet 
gentemot sina utövare som har en bättre chans att reducera mobbningsfrekvensen. De tre som 
har presenterats ovan arbetar samtliga efter en hela-skolan-ansats, vilket har visat sig besitta 
den största chansen för framgång (jfr Flygare, Gill & Johansson, 2013). 

Skolpersonalens roll i anti-mobbningsarbete 
 
Vid överblickande av den forskning som har producerats avseende skolpersonalens roll vid 
implementeringen av anti-mobbningsarbete återfinns ingen stor mängd studier. Den forskning 
som finns har fokuserat på anti-mobbnings- eller likabehandlingsarbete i en större kontext, 
alltså vilken roll skolpersonal har i det förebyggande arbetet mot mobbning, hur de agerar i 
akuta situationer och hur de främjar ett bättre skolklimat för eleverna (jfr. Casas, Ortega-Ruiz 
& Del Rey, 2015; Migliaccio, 2015, Yoon, Sulkowski & Bauman, 2014; Tucker & Maunder, 
2015). 
 
Det som den aktuella forskningen framförallt har studerat är vilka komponenter i lärarnas 
arbete med likabehandlingsarbetet som ger positiva effekter, dvs. hur de genom sitt agerande 
bidrar till att mobbningsfrekvensen minskas. Studerar vi gemensamma nämnare som denna 
forskning redovisar finner vi ett antal komponenter som flertalet studier menar är effektiva i 
likabehandlingsarbetet. En komponent som är framträdande i dessa studier, och enligt dessa 
rankas som viktig, är engagerad skolpersonal i likabehandlingsarbetet. Att eleverna noterar 
och känner att skolpersonalen engagerar sig för att skapa en god skolmiljö framhävs som en 
av de viktigare komponenterna. Vidare visar studierna att ett gott interpersonellt beteende 
ifrån skolpersonalens sida är en viktig komponent i likabehandlingsarbetet. Hur skol-
personalen framställer sig själva, andra elever, enskilda situationer och likabehandlingsarbete 
i klassrummet har visat sig viktigt för att både främja goda relationer och förebygga 
kränkningar. Framförallt belyses skolpersonalens språk, både muntligt och kroppsspråk, i de 
aktuella studierna (Van der Zanden, Denessen & Scholte, 2015; Allen, 2010; Veenstra, 
Lindenberg, Huitsing, Sainio & Salmivalli, 2014; Tucker & Maunder, 2015). 
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Ytterligare en komponent som dessa studier framhäver, och som även Friendsprogrammet har 
implementerat i sin verksamhet, är att ha en helhetsapproach (hela-skolan-lösning) i sitt 
likabehandlingsarbete. För att skapa ett konsekvent agerande i anti-mobbningsarbetet är det 
viktigt att skolpersonalen har en gemensam syn på hur arbetet skall bedrivas. Då 
personalgrupper består av individer med varierande bakgrund, ålder, erfarenheter samt lärar- 
och ämneskompetens etc. är det inte orimligt att det i grupperna råder varierande tankar kring 
hur anti-mobbningsarbetet skall bedrivas. För att skapa en gemensam syn, eller i alla fall 
skapa bättre förutsättningar för att uppnå detta, finns det studier som visar att det är 
fördelaktigt att implementera ett anti-mobbningsprogram. När en extern aktör involveras i 
likabehandlingsarbetet finns möjligheten att studera den rådande problematiken med ”fräscha 
ögon” – vilket i sin tur kan resultera i en ökad effektivitet i arbetssättet. Det viktigaste i 
sammanhanget är dock att skolpersonalen erhålls möjlighet att tillsammans resonera och 
diskutera fram ett gemensamt förhållningssätt avseende hur de skall agera för att förebygga 
och hantera olika situationer av mobbning och kränkningar (Migliaccio, 2015; Yoon, 
Sulkowski & Bauman, 2014; Grumm & Hein, 2012; Marshall, Varjas, Meyers, Braybill & 
Skoszylas, 2009).  

Metod 

Val av metod 
 
Forskningsstrategier med kvalitativa ansatser syftar till att undersöka individers subjektiva 
upplevelser, alltså individens, eller forskningsobjektets, förståelse/uppfattning kring ett 
specifikt fenomen. Nyttjandet av denna metod passar bäst till frågeställningar där ett ”hur” 
eller ”vad” ingår. En fördel med denna typ av forskningsansats är att respondenternas 
upplevelser synliggörs – vilket kan vara användbart för att studera hur väl ett anti-
mobbningsprogram tas emot och implementeras av skolpersonal. Mer precist kommer vi i 
denna studie utifrån en kvalitativ ansats undersöka skolpersonals uppfattningar och 
upplevelser kring likabehandlingsarbete och implementering av Friendsprogrammet (jfr Kvale 
& Brinkmann, 2014; Bryman, 2011; Silverman, 2003).  

Vetenskapsteoretisk ansats 
 
Den föreliggande studien utgår från en deduktiv ansats. Vi skapade en intervjuguide utifrån 
existerande teorier och premisser såsom programteori, lagar och förordningar, läroplaner, 
statistik och teorier rörande normkritisk pedagogik, vilka kom att fungera som studiens 
utgångspunkt i intervjuguiden. I samband med intervjuerna har respondenterna, i sina olika 
yrkesroller fått redogöra för sina upplevelser och erfarenheter kring likabehandlingsarbetet 
samt arbetet med Friendsprogrammet under programimplementeringens första år på skolan 
(jfr. Danermark, Ekström, Jacobsen & Karlsson 2003; Kvale & Brinkmann, 2014).     

Urval  
 
Avseende val av respondenter finns det ett antal kriterier som forskaren bör förhålla sig till, 
såsom praktiska förutsättningar och framförallt vilket syfte som studien har (Kvale & 
Brinkmann, 2014). För att genomföra ett gott urval krävs eftertänksamhet kring valet av 
respondenter, framförallt krävs det en tydlighet avseende vilka studien skall inkludera 
respektive exkludera. Då den föreliggande studien har ett klart definierat syfte, har vi nyttjat 
ett målstyrt urval i urvalsprocessen, vilket inbegriper respondenter som har insikt i det som 
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studien ämnar undersöka (jfr. Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014), närmare bestämt 
skolpersonal med erfarenhet av likabehandlingsarbete samt implementering av 
Friendsprogrammet. Samtliga respondenter (två lärare, en specialpedagog och en person från 
skolledningen) arbetar på en skola som bedriver ett samarbete med Friendsprogrammet och 
som bedriver ett tydligt likabehandlingsarbete. Utgångspunkten har varit att få tag på 
respondenter med varierande yrkesroll på skolan, detta för om möjligt skapa en bredd av olika 
perspektiv i den insamlade informationen. För att erhålla tillgång till en skola som arbetar 
med Friendsprogrammet har kontakter till dessa förmedlats av Friends. Den valda skolan hade 
själva anmält sitt intresse till att vara en del av studien, vilket gjorde att kontakter upprättades 
relativt omgående.   
  
Informationssökning 
 
Litteraturen till denna studie har inhämtats från Örebro universitets bibliotekskatalog, Libris, 
med följande sökord; Normer, normkritisk pedagogik och programteori. Utöver detta har vi 
införskaffat metod- och facklitteratur genom handledare, organisationen Friends samt genom 
eget litteratursökande. 
 
Sökningar efter forskning har gjorts via databaserna Summon, Sociological Abstracts och 
Psycinfo. Sökord som har nyttjats är Lärare (Teacher), Skolpersonal (School staff), mobbning 
(bullying), skola (school), mobbningsprogram (bullying programs), förebyggande 
(prevention). Sammansatta sökningar har genomförts på följande sätt; Bullying prevention, 
bullying prevention programs och teacher bullying programs. Vi har även hämtat forskning 
genom att studera funna studiers referenser, då flertalet av dessa är återkommande i den 
tidigare forskningen. Vidare har information, rörande den aktuella skola som behandlas i 
studien, inhämtats från Skolverket, skolans aktuella hemsida och den berörda kommunens 
hemsida. 
 
Organisationen Friends har tillhandahållit information som har uppfyllt ett vitalt fundament 
för studien. Arbetsmaterial, rapporter, forskningsgrundande dokument, kartläggningsresultat 
etc. Detta har varit oumbärligt för att skapa förförståelse avseende programmets tankesätt, 
visioner och mål med sitt arbete. För att genomföra en systematisk litteratursökning med ett 
gott utfall krävs det att förutbestämda kriterier skapas för att underlätta sökandeprocessen. I 
denna studie har forskning som är inhämtad avgränsats till de senaste 10 åren (2006-2016), då 
det inhämtade materialet skall hålla aktuell relevans. De inhämtade artiklarna som nyttjas i 
studien är samtliga publicerade i vetenskapliga journaler samt att de har genomgått en peer-
review (jfr. Booth, Papaioannou & Sutton, 2012).  

Konstruktion av intervjuguide  
 
Eftersom studien har för avsikt att undersöka individernas/personalens egna beskrivningar och 
uppfattningar kring förutsättningar, likabehandlingsarbete, samt implementeringen av 
Friendsprogrammet på en skola, har en kvalitativ intervjumetod valts (jfr Bryman, 2011; 
Kvale & Brinkmann, 2014). Då det finns ett tydligt behov av specifika frågeställningar 
utformades en semi-strukturerad intervjuguide. Med en semi-strukturerad intervjuform har 
intervjuaren en tydlig struktur att utgå ifrån samtidigt som intervjuformen ger denne möjlighet 
att vara flexibel beroende på respondentens svar (jfr Bryman, 2011). Innan intervjuguidens 
utformning införskaffades kunskap om Friendsprogrammet genom att läsa in sig på 
programmets breda arbetsmaterial, både kring utbildningarna och det aktiva arbetet (bl.a. 
Temaböcker, utbildningsmaterial samt kartläggningsresultat). Efter detta utformades fyra 
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teman, som utgick ifrån studiens frågeställningar och som omformulerades till 
forskningsfrågor med ett mer teoretiskt språk. Sedan operationaliserades dessa frågor till ett 
mer vardagligt språk som mynnade ut i flera frågor, för att göra det lättare för respondenterna 
att förstå och besvara frågorna så beskrivande som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014). Ett 
exempel på detta tillvägagångssätt är ett tema, där forskningsfrågan löd; Hur beskriver 
personalen det aktiva arbetet med likabehandlingsarbetet på skolan? Temat var här det aktiva 
arbetet kring likabehandlingsarbetet och frågor som detta tema och forskningsfrågan mynnade 
ut i blev bl.a.; Hur agerar ni när en akut kränkningssituation uppstår? På det sättet ”förenklas” 
och konkretiseras frågan och det blir lättare för respondenten att svara. 
 
I och med att intervjuguiden har tydliga teman med utgångspunkt i syfte och frågeställningar 
blir respondenternas beskrivningar till större delen relevanta, vilket förenklar och förtydligar 
den kommande analysprocessen (Kvale & Brinkmann, 2014). Bryman (2011) lyfter fram 
intervjuarens flexibilitet som måste finnas vid en semi-strukturerad intervju. Även om 
intervjuguiden har tydliga teman med en tydlig ordningsföljd, måste en beredskap finnas för 
att denna kan ändras då respondenterna bl.a. svarar på frågor som ännu inte ställts. Då vi 
innan intervjuerna genomfördes läst in oss på Friendsprogrammet, forskning kring 
antimobbningsprogram samt likabehandlingsarbete i skolans verksamhet - som är viktiga 
komponenter i studien - bedömde vi att förutsättningarna för att kunna vara flexibel vid 
intervjuerna var goda. Detta belyser även Kvale och Brinkmann (2014) som något viktigt, att 
intervjuaren har en god insikt i det område som skall undersökas. I den aktuella studien 
intervjuades olika professioner, såsom lärare och skolledning som har olika perspektiv och 
utgångspunkter. Detta beaktades på så sätt att intervjuguiden anpassades därefter.  

Genomförande av intervjuer 
 
Något som framkom tidigt i forskningsprocessen var att personalen på den utvalda skolan 
hade svårt att hitta tid för genomförandet av intervjuerna. För att vara flexibla och 
tillmötesgående fattades ett beslut att därför genomföra intervjuerna via telefon istället. Kvale 
och Brinkmann (2014, 2009) beskriver att det finns många fördelar med telefonintervjuer, 
såsom att det kan vara lättare för respondenten att berätta om personliga upplevelser när 
intervjuaren inte finns i samma rum. Ämnet för denna studie är inte känsligt på ett personligt 
plan, dock handlar det om att återge den aktuella situationen på skolan, hur personalgruppen 
fungerar tillsammans samt hur skolledningen agerar. Likväl kan det upplevas som tryggare att 
återge detta via telefon. Inför intervjuerna genomfördes en pilotintervju med en lärare från en 
annan skola, som inte används i studien. Syftet med denna var att kontrollera om något 
fattades eller var svårt att svara på för respondenterna. Erfarenheterna från pilotintervjun 
medförde att intervjuguiden korrigerades (jfr Kvale & Brinkmann, 2009). Exempelvis var det 
till en början en fråga i intervjuguiden som var formulerad: Hur upplever du att din definition 
på begreppet normer påverkar dig i din yrkesroll? Detta upplevdes som svårt att besvara för 
respondenten, varvid frågan togs bort.  
 
För att respondenterna skulle känna sig ännu tryggare och mer förberedda inför intervjun 
skickades intervjuguiden till dem. Både Kvale, Brinkmann (2014) och Bryman (2011) lyfter 
fram som viktigt är att spela in intervjuer, för att dessa skall kunna återges ordagrant. Då 
intervjuerna genomfördes med iPhone, användes en app som kunde spela in samtalen. Denna 
information gavs till respondenterna på förhand. Inledningsvis i intervjuerna gavs information 
kring studiens syfte, om skolan och personalens rätt till anonymitet samt deras rätt att avbryta 
intervjun om de så ville. Studien grundas på fyra telefonintervjuer med skolpersonal 
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bestående av lärare, skolledning samt specialpedagoger. Intervjuerna varade mellan 35-60 
minuter, där tidskillnaderna påverkades av hur lång tid personalen hade till förfogande. 

Dataanalys 
 
I samband med att intervjuerna transkriberats har talspråket översatts till skriftspråk. Då 
studien inte fokuserar på språklig analys, har en mer formell transkribering skett där 
utfyllningar som ”mm” inte har skrivits ut, inte heller pauser och suckar. Förutom detta har 
intervjuerna transkriberats i sin helhet, så att inte någon information gått förlorad för att 
möjliggöra en grundlig analys (jfr Kvale & Brinkmann, 2014: Bryman, 2011). Efter 
intervjuerna transkriberats genomfördes en kodning, som är en vanlig strategi som inledning 
på en dataanalys (Kvale & Brinkmann, 2014). Eftersom intervjuguiden var utformad efter 
vissa teman kunde vissa uttalanden först kategoriseras eller kodas under dessa. Dock hittades 
även nya kategorier i intervjumaterialet och underkategorier skapades. En kategori som redan 
skapades i utformningen av intervjuguiden belyste personalgruppen och dess sammanhållning 
på skolan. Genom att läsa igenom materialet ett flertal gånger kunde vissa uttalanden under 
kategorin även härledas till den nuvarande situationen på skolan, såsom personalbrist och hög 
personalomsättning. Kategoriseringen och kodningen gav på så vis en ny dimension och en 
god överblick av materialet (jfr Kvale & Brinkmann, 2014; Bryman, 2011).  
 
Vidare har meningskoncentrering använts i dataanalysen, vilket är vanligt förekommande 
efter kodning. Anledning till denna metod var att komprimera materialet och sammanfatta 
uttalanden till kortare formuleringar som fångar kärnan i utsagorna (Kvale & Brinkmann, 
2014). Efter kodningen och meningskoncentreringen analyserades materialet med 
tolkningsramen som verktyg. Denna process skapade även nya kategorier liksom idéer om hur 
olika kategorier och underkategorier förhåller sig till varandra. Ett exempel på detta var att 
temat rörande skolans kontext först stod som egen kategori i analysen. Under analysprocessen 
framkom det dock att de kontextuella förutsättningarna kunde appliceras på de andra 
kategorierna eftersom det kunde uttydas samband gällande bl.a. det aktiva arbetet med 
likabehandling och personalbrist. 

Kritisk realism och programteori  
 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar har vi valt att utgå ifrån den kritiska 
realismen som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Den kritiska realismen utgår från att 
verkligheten finns oberoende av individens kunskap om den. Allt kan inte observeras och 
fastställas av individen, därför används olika teorier och begrepp för att söka förståelse för 
verkligheten. Ett exempel på detta är att det i samhället förekommer utsatthet, vilket vi i sig 
inte kan observera. Vi kan dock observera de faktiska uttrycken för utsatthet, där ett kan vara 
mobbning. För att försöka förstå fenomenet utsatthet behöver vi ta hjälp av olika teorier 
och/eller begrepp, vilka fungerar som verktyg för att göra verkligheten begriplig. I vår studie 
kan detta exemplifieras genom den tolkningsram som beskrivs i nästkommande avsnitt. Den 
kritiska realismen söker vidare förklaringar på hur och varför händelserna uppstår (slag, 
sparkar, utfrysning etc.) genom begreppet mekanismer. Med mekanismer menas olika former 
av “inneboende egenskaper” i bl.a. individer-grupper/organisationer. Alltså uppstår inte 
händelser slumpmässigt utan på grund av olika förutsättningar som styrs av den rådande 
kontexten (jfr Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2003; Blom & Morén, 2011).  
 
Något som tydliggör den kritiska realismen som vetenskapsteoretisk utgångspunkt är 
användandet av programteori som analysverktyg. För att besvara studiens syfte - att utvärdera 
hur Friendsprogrammet har implementerats på den aktuella skolan - kommer en programteori 
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av Friendsprogrammet användas. Denna programteori är genomförd efter en analys av 
Friendsprogrammet, genomförd av Erik Flygare och Björn Johansson (2016) och presenteras 
senare under studiens tolkningsram. För att skapa en djupare förståelse för vad programteori 
är och hur det används kommer vi nedan att förklara innebörden av metoden programteori.    
 
Programteori beskriver som namnet antyder hur ett programs insatser antas leda till vissa 
resultat. Programteori används som metod för att tydliggöra ett program, i detta fall 
Friendsprogrammets, insatser och vad dessa skall generera i för resultat. Om ett anti-
mobbningsprogram inför rastvakter på skolan beskrivs hur denna insats medför att eleverna 
kommer känna sig tryggare. Det krävs dock mer än att beskriva insatsen som införs och det 
förväntade utfallet – en programteori skall också förklara varför den förmodat önskade 
förändringen inträffar. Vid införandet av bl.a. rastvakter noterar eleverna att det finns vuxna 
som är synliga på skolgården, vilket leder till att elever inte ger sig på varandra och i och med 
detta ökar elevernas trygghet på skolgården. Om programteorin dessutom förklarar varje led 
på vägen till den önskvärda förändringen får programteorin om det specifika programmet 
klassas som en gedigen sådan (Wilder research, 2009). 
 
Föreliggande studie är en del av en större utvärdering av Friendsprogrammet, vilken är tänkt 
att använda sig av ett så kallat “bottom up” approach. I normala fall skapas ett program/en 
intervention under “perfekta” kontextuella förutsättningar för att sedan implementeras i mer 
“normala” kontextuella förutsättningar. Konsekvensen av detta blir att programmets 
orginalidé sällan fullföljs, utan det uppfylls delvis. “Bottom up” approachen jobbar motsatt, 
alltså att programmet studeras och utvärderas i “normala” kontextuella förutsättningar, för att 
sedan analyseras och eventuellt revideras för att skapa ett mer lyckat utfall. Den föreliggande 
studien kommer således fungera som en kvalitativ studie, för att sedan nyttjas som en del av 
en större utvärdering (jfr Chen & Garbe, 2011). 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
 
Bryman (2011) beskriver validitet som ett forskningskriterium, vilket får betraktas som 
grundläggande vid bedömning av kvaliteten på vetenskapliga studier och dess resultat. En 
studie med hög validitet mäter det den avser mäta. I denna studie motsvaras detta av hur väl 
den insamlade empirin, bearbetning av densamma ger uttryck för skolpersonalens 
uppfattningar och upplevelser kring likabehandlingsarbetet och utbildningar inom 
Friendsprogrammet. Då en semistrukturerad intervjuguide har nyttjats avseende insamlandet 
av data, avpassad efter studiens syfte och frågeställningar, lämnar detta utrymme för den 
enskilda individens subjektiva uppfattningar och upplevelser kring likabehandlingsarbetet och 
arbetet med Friendsprogrammets olika komponenter. Sådana data i kombination med relevant 
tolkningsram bedömer vi som något som stärker validiteten i vår studie. Genomförandet av en 
pilotintervju får ses som något som ytterligare stärker studiens validitet. Insamlandet av i 
sammanhanget olika typer av objektiva fakta om den berörda skolan, såsom information i 
form av statistik från skolverket, den aktuella kommunen och kartläggningar inom ramen för 
Friendsprogrammet liksom information om skolans likabehandlingsplan. Detta är data som 
hjälper oss skapa en bild av den aktuella skolans kontext, vilket får ses som bidragande 
faktorer till validiteten i studien (jfr. Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
En studies reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet, alltså om studien kan reproduceras 
vid andra tillfällen av andra forskare. Vad gäller reliabiliteten i kvalitativa studier, i synnerhet 
där kvalitativa intervjuer genomförs, finns ett argument som talar mot möjligheten att uppnå 
hög reliabilitet, nämligen att respondenterna kommer svara annorlunda än vad de tidigare 
gjort. Detta gäller i synnerhet om intervjuaren ställer frågor av en ledande typ. Vidare kan 
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man diskutera reliabiliteten i relation till hur kategoriseringarna och meningskoncentreringen 
av den transkriberade intervjun genomförts. Exempelvis skulle två andra forskare som 
genomfört studien tolka, kategorisera och analysera empirin på ett annat sätt, vilket belyser att 
en individs förförståelse är något som påverkar studiens reliabilitet. Att behandla data 
förutsättningslöst, utan någon form av förförståelse eller eget tyckande i sammanhanget, är 
svårt att uppnå. Ser vi till den aktuella studien, har den genomförts i en bestämd kontext, vid 
en bestämd tidpunkt och i ett specifikt skede då Friendsprogrammet har implementerats (den 
aktuella skolan har genomfört år 1 av 3) (jfr Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
Vad gäller en kvalitativ studies generaliserbarhet, menar kritiker överlag att generaliser-
barheten är låg, då dessa studier är miljöspecifikt bundna. I den aktuella studien är fallet 
precis detta – icke slumpmässigt valda respondenter som har intervjuats avseende deras 
upplevelser och uppfattningar angående implementeringen av Friendsprogrammet på en skola 
i en specifik kontext. Denna studies resultat går med andra ord inte att generalisera till en 
population av Friendsskolor, vilket inte heller är studiens syfte. Detta hindrar inte att studiens 
resultat kan relateras till andra skolor som använder sig av Friendsprogrammet. Då den 
genomförda studien har ägt rum på en liten skola strax utanför en mellanstor kommun i 
Sverige, är det av intresse att studera om liknande utfall gäller under liknande kontextuella 
förutsättningar som den berörda skolan. Styrkan i generaliserbarheten hade ökat om 
uppföljningsstudier genomförts och skolan studeras under samtliga tre år som 
Friendsprogrammet löper, för att sedan relateras till andra skolor med liknande kontextuella 
förutsättningar (jfr. Bryman; 2011, Kvale & Brinkmann, 2014; Peräkylä, 2003).   

Etiska överväganden 
 
Det är av vikt att genomgående i kvalitativa studier reflektera över etiska frågor och problem 
som uppstår, vilket har gjorts i den aktuella studien (Kvale och Brinkmann, 2014). 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) belyser fyra olika krav som alltid skall 
beaktas i en kvalitativ studie, vilka beskrivs nedan. Informationskravet handlar om att 
informera de respondenter som skall medverka i studien. I den aktuella studien har kontakt 
tagits med skolledningen, där information givits kring studiens syfte, villkor och frivillighet i 
deltagande. Samtyckeskravet handlar om att inhämta samtycke från respondenterna. Då denna 
studie inte kommer lyfta fram frågor av privat natur, har samtycke inhämtats av skolledning, i 
detta fall rektor på skolan. Samtyckeskravet belyser också att respondenterna när som helst 
kan avbryta intervjun, vilket har delgivits respondenterna under intervjuerna. Dock kommer, 
som ovan nämn, inte frågorna vara privat känsliga, så risken är liten för att detta skall ske. 
Konfidentialitetskravet handlar om tystnadsplikt och anonymisering. I studien har 
intervjumaterialet avidentifieras på ett sådant sätt att utomstående inte skall kunna identifiera 
respondenterna som deltagit i undersökningen, eller var den aktuella skolan är belägen. Det 
namn som används för skolan är fingerat och kommer i studien heta Lövbyskolan. En 
reflektion som uppkommit under arbetets gång är de konsekvenser som sker när 
anonymisering av skolan äger rum. Då detta görs så erhålls inte utomstående individer att ta 
del av den berörda skolans material (exv. likabehandlingsplan, skolans hemsida) vilket i sin 
tur minskar studiens reliabilitet. Dock har reflektionen landat i att en anonymisering av skolan 
är överordnat studiens reliabilitet, vilket har resulterat att anonymisering genomförts. 
Nyttjandekravet belyser att materialet inte skall användas på fel sätt, såsom i kommersiellt 
bruk för icke-vetenskapliga syften eller användas som underlag för något beslut som berör 
respondenten. Empirin som framkommer i studien kommer endast användas till den aktuella 
studien för vetenskapligt syfte (jfr. Vetenskapsrådet, 2002).  
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Tolkningsram 
 
Lagrum 
 
För att tydliggöra de lagrum som i sammanhanget är relevanta, så kommer dessa att 
presenteras nedan. Lagrummen är uteslutet kopplade till kränkande behandling och skolan. 
Lagrummen är utskrivna för att ge läsaren en rättvis bild av hur starkt lagstödet är för 
diskriminering och kränkande behandling, och då framförallt i skolan.  
 
De lagrum som innefattar förbud mot diskriminering och kränkning av elever samt vilka 
åtgärder som bl.a. utbildningsansvariga måste vidtaga, stadgas i Diskrimineringslagen 
(2008:567) och Skollagen (2010:800). Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009, 
efter en proposition (Prop 2007/08:95) där bedömningen var att slå ihop de sju civilrättsliga 
lagrum som tidigare belyste diskrimineringsförbud, med syfte att få en mer effektiv och 
heltäckande lagstiftning som möjligt. Den dåvarande lagstiftningen bedömdes vara svår att 
överblicka. En annan fördel som lyftes fram var att det också skulle bli lättare att införa fler 
diskrimineringsgrunder i lagrummet. I Diskrimineringslagens portalparagraf (kap 1:1§) 
stadgas lagens ändamål ”att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 
ålder.”  
 
I Diskrimineringslagen kap 2:5§ stadgas att ”Den som bedriver verksamhet som avses i 
skollagen… får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som 
deltar i eller söker till verksamheten.”, vilket stärks i skollagen kap 6:9§. I prop 2007/08:95 
bedömdes att endast diskriminering som kränkning skulle innefattas i diskrimineringslagen 
och annan kränkande behandling skulle innefattas i skollagen. En motivering till detta var att 
barnets rätt förstärks, då båda lagrummen kan användas i rättegång om så skulle vara aktuellt. 
En annan var att kränkande behandling kunde förenas i bestämmelserna kring skolans 
grundläggande värden, vilket beskrivs i Skollagen kap 1:5§ där: ” Utbildningen ska utformas 
i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 
rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som 
verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla 
former av kränkande behandling.”. Denna paragraf förtydligas i grundskolan läroplan (2015) 
som skolan, enligt Skollagen kap.1:11§ skall följa. 
 
Något som beskrivs i aktuell läroplan (2015) är skolans ansvar gällande jämlikhet mellan 
könen, genom att ”motverka traditionella könsmönster”. Ett annat ansvar som beskrivs är att 
”främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 
aktiva insatser”. Eleverna ska också kunna ”orientera sig i en komplex verklighet, med ett 
stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.”. I läroplanen ställs konkreta mål upp 
som eleverna skall uppnå, såsom visa respekt för andra människors egenvärde, kunna göra 
etiska ställningstaganden utifrån kunskap, hjälpa andra och förstå andras situation.  
 
I januari 2010 trädde en ny Skollag i kraft. Syftet att formulera om Skollagen var att göra den 
mer tydlig, förenklad och strukturerad (Prop 2009/10:165). Något som genomsyrade förslaget 
var att alla skolformer skulle ha ett gemensamt lagrum. Skollagens 6:e kapitel inleds med 
beskrivningen att kapitlets ändamål är ”att motverka kränkande behandling av barn och 
elever. Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt denna lag.” I 
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den nya skollagen behölls huvudprinciperna, dock infördes nya bestämmelser om 
anmälningsplikt som kan ses i kap 6:10§, vilket belyser skolpersonalens skyldigheter att 
anmäla och utreda kränkande situationer som uppstår. Syftet var att förtydliga skyldigheterna 
att anmäla och utreda när någon misstänks ha blivit utsatt. Skyldigheterna att utreda stadgas 
även i diskrimineringslagens kap 2:7 §.   
 
I skollagen beskrivs också åtgärdsskyldigheter för skolan gällande arbetet mot kränkande 
behandling i kap 6:6§:”Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild 
verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och 
elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§.” vilket även lyfts fram i kap 6:7 §. 
Detta beskrivs i diskrimineringslagen genom kap 3:14§ och 3:15§ som också lyfter fram 
diskrimineringsgrunderna i lagrummet samt att åtgärderna skall verka förebyggande.   
 
I läroplanen (2015) finns även riktlinjer för lärare och övrig personal på skolan i arbetet för en 
positiv skolkultur. Exempelvis skall all personal på skolan: motverka diskriminering och 
kränkning, respektera enskilda individer, bidra till solidaritet på skolan och utveckla elevernas 
känsla av gemenskap och ansvar för andra. Läraren ska också med eleverna diskutera 
värdegrund utifrån det svenska samhället, resonera kring olikartade värderingar, problem och 
uppfattningar, utveckla regler tillsammans med eleverna för gemenskapen, klargöra normer 
och regler samt tillsammans med annan personal utföra behövliga initiativ i arbetet med att 
förebygga och motverka kränkningar och diskriminering.  
 
I Skollagen beskrivs skyldigheterna att upprätta en plan för att förebygga och förhindra 
kränkande behandling, detta stadgas i kap 6:8§. Diskrimineringslagen beskriver i sin tur att en 
åtgärdsplan skall upprättas för att främja jämlikhet, vilket beskrivs i kap 3:16§. 
 
I Förordningen (2011:681) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot 
diskriminering och kränkande behandling, belyser elevers rätt till deltagande i utformningen 
av sådana planer: 2 § ”En likabehandlingsplan enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen 
(2008:567) och en plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska 
upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den 
verksamhet för vilken planen gäller. Utformningen och omfattningen av barnens eller 
elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad.” 

Organisatoriska begrepp 
 
I syfte att klargöra den undersökta Lövbyskolans kontextuella förutsättningar kommer detta 
avsnitt identifiera och klargöra begrepp vilka är relevanta i beskrivningen av skolan. 
Begreppen ämnar skapa en teoretisk förankring kring hur skolan är uppbyggd, 
personalgruppens sammansättning, ledarskapet samt det rådande arbetsklimatet. Björn 
Ahlström är en forskare som studerat kontextuella förutsättningar bland skolor i Sverige, där 
han bl.a. lyfter fram centrala begrepp som kan beskriva skolans organisation (Ahlström, 
2009). Stiftelsen Friends hänvisar även till Ahlströms studie i Friendsrapporten 2015 samt i 
styrdokumentet Friendsprogrammet - förankring i forskning, lagstiftning och läroplaner 
(2014).  

Kultur 
 
Skolans kultur kan handla om vad som betraktas som normalt och ett uttryck för 
verksamhetens värderingar. Kulturen kan formas av bl.a. ledarskap, personalgrupp, samt hur 
det omgivande samhället ser ut runt skolan. Oftast finns flera olika kulturer som påverkar 
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varandra i skolan. En stark kultur kan bidra till ett enhetligt synsätt som underlättar 
kommunikationen mellan bl.a. personal (Ahlström, 2009). Detta kan beskrivas som en 
samarbetande arbetskultur, vilken kräver att all personal är involverad i likabehandlings-
arbetet (Skolverket, 2014).  

Struktur 
 
Ahlström (2009) förklarar struktur som ett koncept kring en verksamhetsdesign. Olika 
uppgifter tillfaller olika individer, olika hierarkier skapas bl.a. beroende på yrkestitel - vilket i 
sin tur resulterar i varierade regler och förväntade händelser. Avseende handlingsutrymmet 
inom den rådande strukturen styrs detta av den fysiska strukturen på skolan, alltså klassrum, 
matsal, bibliotek, korridorer etc. påverkar personalens handlingsutrymme för likabehandlings-
arbete.   

Ledarskap 
 
Ett stabilt och tydligt ledarskap innefattar ett tydligt och konsekvent agerande, möjliggörande 
av kompetensutveckling hos personalen samt att möjligheten finns att växa inom 
organisationen. Avseende likabehandlingsarbete är det önskvärt att få med hela 
personalstyrkan i arbetet, vilket kan underlätta om personalen känner sig uppmuntrade, 
behövda och involverade (Ahlström, 2009).  

Kontinuitet 
 
Skolverket (2014) hävdar att kontinuitet är viktigt som grund för att möjliggöra ett bra 
likabehandlingsarbete och en positiv arbetsmiljö. Med kontinuitet menas att det finns en 
stabilitet i skolans organisation och att denna stabilitet består oavsett påverkan. Faktorer som 
kan påverka kontinuiteten negativt är hög personalomsättning och byte av skolledning. Om 
skolan däremot har en stabilitet som inte påverkas av enskilda individer, utan bedriver ett 
systematiskt kvalitetsarbete, kan personalens engagemang fortskrida.  

Lövbyskolan 
 
Nedan kommer information kring den undersökta skolan presenteras i form av statistik från 
Skolverket samt skolans likabehandlingsplan.  
 
Skolan är belägen i en tätort, cirka fem kilometer utanför en mellanstor stad i Sverige. 
Tätortens invånarantal är cirka 800 personer (maps.Google.se). Enligt statistik från skolverket 
går cirka 100 elever på skolan som består av förskoleklass samt åk. 1-6. Skolan har sju lärare 
med heltidstjänst, varav två utan lärarlegitimation. Sammanlagt arbetar tio lärare på skolan. 
Gällande kunskapskraven låg snittbetyget på D hos eleverna i åk. 6, läsåret 2014/15 
(Skolverket.se).  

Lövbyskolans likabehandlingsplan 
 
Lövbyskolan har en likabehandlingsplan som vi tagit del av i denna studie genom att den 
skickats till oss av skolledningen på skolan. Likabehandlingsplanen finns tillgänglig för 
personal på skolan, elever och vårdnadshavare.  
 
Skolan har en tydlig struktur i sin likabehandlingsplan som inleder med att beskriva den 
skyldighet skolan har gällande likabehandling. Diskrimineringslagen och Skollagen tas upp 
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som förankring i lagstiftning för att förtydliga skolans lagstadgade skyldigheter. Bland annat 
att skolan, enligt lag, skall upprätta en likabehandlingsplan. Skolans värdegrund tydliggörs 
sedan, där målet tas upp att: ”skapa en trygg och positiv miljö för elever och personal under 
skoldagen och på fritidshemmet.”. Genomgående tar likabehandlingsplanen upp att 
verksamheten, både skola och fritids, arbetar för att stoppa mobbning, trakasserier, 
diskriminering, kränkningar och rasism.   
 
Elevers och föräldrars delaktighet 
Elevernas delaktighet beskrivs genom aktiviteter som klassråd, elevråd, Friendsarbete, 
kompisstödjare och elevledda utvecklingssamtal. Föräldrarnas delaktighet beskrivs genom 
föräldramöte, Friendsarbete, skolbesöksveckor, skolråd och elevledda utvecklingssamtal. När 
det gäller föräldrars delaktighet tillkommer även en bilaga där det står information kring hur 
de kan agera när de får vetskap om kränkningar. 
 
Vid kränkningar 
Likabehandlingsplanen redogör för och beskriver en konkret handlingsplan vid en händelse, 
detta genom åtta steg som lyfter fram de kontakter som ska tas, samt dokumentation. 
 
Aktivt arbete 
Likabehandlingsplanen beskriver tre typer av likabehandlingsarbete: Främjande, 
Förebyggande och Åtgärdande.  
 
Det främjande arbetet tar upp flera insatser, såsom värdegrundsarbete, livskunskap, 
faddergrupper, hälsofrämjande arbete som berör idrott och hälsa, samt att rektor medverkar 
vid elev- och skolråd. I likabehandlingsplanen beskrivs insatsernas innehåll, där 
värdegrundsarbetet och livskunskapen ämnar öka empatiskt förhållningssätt, stärka 
självkänsla samt gemenskap i gruppen. Faddergrupperna tillför att eleverna får lära känna 
varandra och ger en känsla av trygghet, samt ett bemötande präglat av respekt och 
hänsynstagande mellan eleverna. En annan insats som beskrivs är ett ökat användande av 
kartläggningar där elevers attityder, fysiskt och psykiskt välbefinnande samt beteenden 
synliggörs.  
 
Det förebyggande arbetet belyser bl.a. rastvärdar, rastverksamhet, likabehandlingsplan och 
vuxen i omklädningsrum som viktiga verktyg. Målet med rastvärdarna är att ge möjligheter 
att tidigt upptäcka situationer som uppstår och handlar om ett arbete i att förstärka elevernas 
förmåga att förstå andras situation, vilket också kan kopplas till vuxna i omklädningsrummen. 
Rastverksamheten förebygger utanförskap och ensamhet, så att alla elever får något att göra 
på rasterna.  
 
Det åtgärdande arbetet handlar om agerande när en situation gällande kränkning och/eller 
diskriminering redan uppstått. Här redogör likabehandlingsplanen vad eleven kan göra när 
hen känner sig utsatt, såsom att berätta för vuxen hemma, på skolan, klasskamrat, 
kompisstödjare och trygghetsteamet. Olika organisationer, såsom BRIS (barnens rätt i 
samhället) och Friends, dit eleven kan vända sig. En åtgärdstrappa med fyra steg beskriver 
också vad som görs vid kränkning.  

Normkritik i skolan 
 
Som tidigare nämnts i inledningen kan begränsande normer ses som en av de största 
orsakerna till att diskriminering, trakasserier och kränkningar uppstår (Skolverket, 2011). 
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Normer blir begränsande när de exkluderar vissa grupper och framställer dem som avvikande 
och annorlunda (jfr Brade m.fl ; Skolverket, 2009). Normerna upprätthåller en slags hierarki i 
samhället, där vissa människor anses som mer privilegierade än andra (Skolverket, 2013). 
Skolan, som är en central plats för barn under deras uppväxt, kan ses som en avspegling av 
samhället och därför förekommer begränsande normer även där, vilket indikeras i skolverkets 
ovannämnda studier (jfr Brade m.fl., 2008). Normkritisk pedagogik är något som lyfts fram i 
ett flertal skrifter av Friendsprogrammet. I dessa skrifter kritiseras bl.a. den ”tolerans-
pedagogik” som råder i skolans verksamhet där normarbetet ofta handlar om att acceptera den 
som avviker från normen och således förstärker ett “vi och ett dom” (jfr Bromseth & Wildow, 
2007; Brade m.fl., 2008). I beskrivning kring dessa metoder används bl.a. Kevin Kumashiro 
som en viktig forskare på normkritiskt pedagogik samt kritiker mot metoder gällande 
normarbetet i skolan (jfr. Bromseth & Darj, 2010) . 
 
I en studie har Kumashiro genomfört en litteraturgranskning gällande ”antioppressing 
education”, alltså metoder för att motverka förtryck (oppression), som förekommer i skolor. 
Kumashiro har kategoriserat fyra huvudsakliga metoder, vilka han kallar för: utbildning för 
den andra, utbildning om den andra, utbildning som är kritisk till privilegiering och 
andragörande och utbildning som förändrar studenter och samhället (Kumashiro, 2000). Med 
”den andre” menar Kumashiro de individer och grupper i samhället som anses avvika från 
normen och därigenom blir förtryckta på grund av bl.a. könsidentitet, etnicitet, sexualitet och 
klass. I studien granskas de olika metodernas för- och nackdelar. Nedanstående text är samlad 
från Kumashiro (2000) om inget annat nämns.  
 
Utbildning för den andre 
Denna metod fokuserar på att främja de elever på skolan som anses avvika från normen. 
Utifrån denna typ av utbildning beskrivs skolan som en samhällelig institution där förtryck 
utövas, både från andra elever och personal. Förtrycket visar sig genom stereotypa antaganden 
och förväntningar om ”den andre”, hur denne skall vara och agera. Utbildning för den andre 
handlar om att skolan skall vara en plats som inte upprätthåller normer och skall ge dem som 
förtrycks en röst samt en känsla av trygghet (Kumashiro, 2000). Exempelvis kan olika 
lektioner anpassas så att de främjar de andras behov, såsom att killar och tjejer delas upp vid 
idrottslektionen (jfr. Bromseth & Darj, 2010). Fokus ligger även på lärarens inre värderingar, 
då denne ska vara medveten om olikheterna hos eleverna och bekräfta olikheterna i 
undervisningen. En styrka som lyfts fram med denna metod är att den påminner lärare att de 
har ett ansvar att göra skolan till en trygg plats och erkänna elevers olikheter. Några 
begränsningar som kan utläsas ur metoden är bl.a. det faktum att metoden antyder att det är 
den andre som är problemet, då fokus ligger på dennes negativa upplevelser samt att stöd 
endast riktas mot dem. Det antyds att om inte den andre inte hade funnits på skolan hade inte 
heller förtryck funnits. Metoden kräver också en tydlig definition av ”den andre”, då 
undervisningen skall anpassas för att främja denne. Metoden lyfts fram som behövlig i arbetet 
mot förtryck i skolan, dock räcker det inte enbart med denna metod (Kumashiro, 2000). 
 
Utbildning om den andra 
Metoden syftar till att förändra och öka kunskaperna om ”den andre” och ett antagande som 
utgångspunkt är att de kunskaper som elever har om andra grupper ofta är inkompletta eller 
stereotypa. Utbildning om den andra fokuserar på att inkludera kunskaper om olika grupper i 
läroplanen, genom att integreras i hela utbildningen. Då skolan har en tendens att lyfta fram 
olika grupper specifikt förbises det intersektionella perspektivet. Metoden ”utbildning om den 
andre” underlättar integrering av olika perspektiv eller teman (även om de spänner över fler 
ämnen), vilket är en styrka med den. Ytterligare en styrka är att metoden behandlar den andre 
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som något normalt, vilket normaliserar olikheter och annorlundaskap. Det handlar om att 
arbeta mot den stereotypa och ofullständiga kunskapen och når inte bara ut till en specifik 
grupp utan till alla elever. En begränsning med metoden är att den fortfarande bibehåller 
känslan av ”vi och dom” då den lyfts fram ur ett generellt perspektiv. Syftet med metoden är 
att arbeta mot subjektiv kunskap, dock är det omöjligt att få heltäckande kunskap om något 
specifikt. Alla grupper kan inte täckas in under ett läsår, därmed väljs vissa ut och tiden räcker 
inte till för att få alla perspektiv från alla olika individer inom dessa grupper. Mer kunskap 
främjar inte nödvändigtvis empatisk förmåga eller förhindrar förtryck. 
 
Utbildning som är kritisk till privilegiering och andragörande (befästa ”den andres” roll). 
Metoden belyser hur de individer/grupper som tillhör normen stärks genom sociala strukturer 
i samhället. Skolan är en del av samhället och även en del av utbildningsinstitutionen som 
upprätthåller normer och förtryck. Skolan skall därför också behandlas som en del av 
förtrycket och kritik ska riktas mot skolan och dess delaktighet i upprätthållandet av 
begränsande normer och förtryck. Normer beskrivs här som en social konstruktion skapad av 
samhället och bestämmer vilka vi ska och inte ska vara. Målet med metoden är att eleverna 
ska utveckla ett kritiskt tänkande kring de sociala processer som stärker normen och som 
förtrycker dem som avviker från den. Det handlar inte bara om kritiskt tänkande utan också 
om att fundera över sin egen roll och på vilket sätt denna kan bidra till att stärka begränsande 
normer. Kunskap kring detta kan öka elevers empatiska förmåga, men också utveckla en vilja 
att motverka och förändra processer och strukturer som befäster begränsande normer. Det är 
dock inte säkert att kunskap och kritiskt tänkande leder till att eleverna vill förändra världen. 
Om elevernas tidigare förförståelse ifrågasätts för mycket kan reaktionen bli motsatt. Läraren 
kan heller inte, som ovan nämnts, veta vad eleverna har lärt sig och hur de har berörts. För att 
behålla en känsla av kontroll är det lättare för läraren att undvika en alltför omvälvande och 
ifrågasättande pedagogik. Metoden kan också ifrågasättas gällande dess rationalistiska 
antagande om att sunt förnuft och normalt tänkande är det som leder till förståelse och 
förändring. Det är dock omöjligt att helt bortse från ”normalt tänkande” då individens 
upplevelser och privilegier alltid påverkar dennes tankesätt, och påverkas av normen. 
 
Utbildning som förändrar elever och samhället 
Förtryck beskrivs i denna metod som något som växt fram ur upprepningar av diskurser, alltså 
historier eller föreställningar om stereotyper som växt fram som bevaras och förstärks genom 
att upprepas i olika kontexter. Komplexiteten kring förtryck gör det således svårt att hitta en 
specifik metod som fungerar för alla individer i alla kontexter. Metoden belyser det som 
ligger utanför vad som sägs och inte sägs. Det räcker inte med att förbjuda ord som anses 
befästa begränsande normer, fokus skall ligga på att ändra ordens innebörd. Ett ord kan 
representera en stereotyp och ett förtryck, men ändras betydelsen av ordet ändras på så vis 
historien, ett exempel är begreppet queer som tidigare betraktades som ett skällsord men som 
nu bl.a. ses som en synonym med frigörelse. Denna metod lyfter fram att individen 
undermedvetet är benägen att lära sig det som bekräftar dennes kunskap och känsla av själv, 
därför motsätter sig individen kunskap som utmanar dennes deltagande i exv. rasism. I arbetet 
mot förtryck måste läraren därför försöka överkomma elevens omedvetna motstånd för att 
förändring skall vara möjligt. Att förändra en individs världsbild kan vara mycket upprörande, 
vilket kan leda till kris för denne. Självreflektion är oerhört viktigt i arbetet med förtryck: att 
som individ fråga sig hur man deltar i förtryck möjliggör förändring. Om det handlar om att 
titta på det normala kommer alltid ”den andre” finnas, därför måste innebörden av begreppen 
normalitet och avvikande förändras. Läraren bör ställa sig positiv till förändring och det 
ovetbara, då denne inte kan kontrollera eleverna fullt ut. Målet är inte att tänka på ett speciellt 
sätt utan att tänka annorlunda. Pedagogiken kan inte bara vara rationaliserande och försöka 
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kontrollera, förstå det vetbara och repetera kunskap (diskurser). Pedagogiken måste utmana 
och söka förändring, vilket förtrycks om den styrs av logik och ”normalt tänkande” 
(Kumashiro, 2000).  

Programteoretisk beskrivning av Friendsprogrammet 
 
För att förtydliga Friends arbete och dess mål, ges en beskrivning av Friends arbetssätt. Som 
tidigare nämnt i metodavsnittet baseras denna beskrivning på en redan genomförd analys av 
Friendsprogrammet som sedan genererat i en programteori (Flygare och Johansson, 2016). Vi 
kommer att beskriva och sammanfatta denna programteori och senare använda den som 
verktyg för att studera den aktuella skolans likabehandlingsarbete. Då arbetet mot mobbning 
enligt Friendsprogrammet skall bedrivas genom en hela-skolan-ansats med insatser på 
individ-, grupp- och organisations- och samhällsnivå och med en förståelse för den utsatthet 
som barn och unga upplever kommer den programteoretiska beskrivningen beskriva 
Friendsprogrammet utifrån detta (Friends, 2014; Flygare & Johansson, 2016).   

Analysera, förebygga och främja  
 
Friendsprogrammets arbetssätt beskrivs genom tre olika teman; analysera, förebygga och 
främja. Dessa teman är centrala under det första året Friendsprogrammet implementeras på 
skolor, vilket är det som blir aktuellt i denna studie då den skola som behandlas har 
genomgått ett av tre år (Friends, 2014). Dessa teman kommer därför användas i texten, för att 
dela in de olika insatserna och klargöra dess syften. För att insatser som implementerats skall 
generera ett positivt utfall ger Flygare och Johansson (2016) som genomfört den 
programteoretiska analysen av Friendsprogrammet exempel på resurser som krävs för att en 
specifik insats skall skapa önskvärt resultat. Ett positivt utfall uppnås inte slumpmässigt utan 
uppstår på grund av olika förutsättningar som styrs av den rådande kontexten. Insatsen 
Skolregler kan införas, vilket inte per automatik innebär att de skapar trygghet, utan kan 
påverkas av huruvida lärarna besitter den pedagogiska förmågan att anpassa dem till den 
rådande kontexten (jfr Danermark m.fl., 2003; Skolverket, 2011).  

Effekter, resultat, påverkan 
 
När programteorier utformas kan målet med insatserna i ett program kategoriseras på olika 
sätt, bl.a. för att förtydliga vilken nivå de önskvärda utfallen kan beröra. Dessa beskrivs här i 
termer av effekter, resultat och påverkan. Med effekter menas t.ex. de direkta målen med 
insatserna som kan studeras empiriskt (reducerad mobbningsfrekvens). Resultat beskriver 
önskvärda förändringar hos deltagarna som konsekvens av insatsen, både på kort- och lång 
sikt (att elever bemöter varandra på ett respektfullt sätt). Påverkan är det som inte kan 
observeras empiriskt och syftar till att beskriva en grundläggande förändring som insatsen 
genererat (erkännande av allas lika värde) (jfr. Flygare och Johansson, 2016; Kellogg, 2004). 

Institutionell/organisatorisk nivå  
 
Här berörs skolledning, pedagoger, trygghetsteam, övrig skolpersonal, elever och 
vårdnadshavare.  
 
Det analyserande temat innefattar tre insatser som beskrivs nedan med tillhörande syfte, dessa 
består av: Kartläggningsenkät, vilken syftar till att ge skolan en fördjupad förståelse av hur 
elever och personal upplever situationen på skolan. Elevträff, vilken syftar till att ge elever 
inflytande över beslutsprocessen och vara med i problemformuleringen av tänkbara orsaker 
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till elevers utsatthet och av skolans utmaningar. Skolledarträff, vilken syftar till att ge goda 
förutsättningar att leda skolans trygghetsarbete och samarbete med Friends inom programmet. 
Rådgivning: Friendsprogrammets rådgivning kan bistå skolan med att t.ex. utveckla sin 
likabehandlingsplan (Friends, 2014; Friendsprogrammet år 1).  
 
Det förebyggande temat innefattar: Personalutbildning, där syftet är att involvera och 
engagera all skolans personal i det förebyggande och akuta arbetet för en trygg och jämlik 
skola. Trygghetsteamsträff, som syftar till att representanter för Friendsprogrammet ska verka 
som ett bollplank för trygghetsteamet vid träffen där samtalet är i fokus. Klass och skolregler, 
som handlar om att tillsammans i klassen komma överens om förhållningssätt för hur lärare 
och elever kan skapa en trygg miljö i klassrummet och i arbetet med övningar. 
Arbetslagsträffar, där syftet är att ge personalen en struktur och innehåll för att utveckla och 
fördjupa sitt likabehandlingsarbete under året. Alla ska känna sig delaktiga i arbetet, ges 
möjlighet att diskutera och utveckla, arbetet ska hållas levande och utvärderas. 
Det främjande temat innefattar en Inspirationsföreläsning, som syftar till att väcka tankar och 
känslor hos eleverna som inspirerar till reflektion och handling för en trygg och jämlik skola. 
Friends ger åldersanpassade teaterföreställningar som riktar sig till alla elever från åk 3 och 
uppåt. Mentorsutbildning, som handlar om att engagera, ge verktyg och stöd till deltagande 
personal i det främjande arbetet för en trygg och jämlik skola. Detta är en praktisk utbildning 
för undervisande personal. Utbildningen syftar till att utveckla det konkreta 
likabehandlingsarbetet i klassrummet och skapa ett forum för diskussioner om utmaningar 
som kan uppstå. Föräldrautbildning (Tillval): Syftar till att upprätta en samsyn mellan skolan 
och vårdnadshavare - alltså att involvera föräldrarna i skolans likabehandlingsarbete 
(Friendsprogrammet år 1; Personalutbildning 1). 
 
Det övergripande syftet med arbetet på denna nivå är att få en överblick över hur den rådande 
situationen/kontexten på den aktuella skolan uppfattas av elever och skolpersonal. Syftet är 
också att få kunskap om bl.a. lagar, normer som rör diskriminering och kränkande 
behandling. Slutligen ger ovanstående insatser förutsättningar och verktyg gällande det aktiva 
arbetet med likabehandling. För att möjliggöra en gynnsam effekt av dessa insatser krävs 
vissa resurser. Bland annat krävs ett tydligt ledarskap och struktur i organisationen, 
motiverade aktörer med en vilja att utvecklas, en ansvarstagande organisation i kombination 
med ett enhetligt synsätt. 
 
När ovanstående insatser genomförts under de tre år som Friendsprogrammet implementeras 
förväntas följande utfall uppnås; De effekter som beräknas uppnås är att problemområden och 
otrygga platser identifieras samt att frekvensen av kränkningar, mobbning, trakasserier och 
diskriminering förändras på skolan. Utöver detta främjas relationer mellan individerna på 
skolan. De resultat som beräknas uppnås är att framförallt kunskap ökas kring rättigheter, 
skyldigheter, normer, diskrimineringsgrunder, förekomst av samt orsaker till diskriminering 
och kränkande behandling. Resultaten skall utöver detta visa ökad kompetens rörande 
normkritik och genuspedagogik. Både elever och lärare skall också känna ett ökat ansvar för 
förändring på skolan. De tidigare destruktiva attityder och beteenden som upptäcks förändras 
på organisatorisk nivå. Den grundläggande påverkan som insatser på denna nivå ämnar 
åstadkomma är en “hela-skolan ansats”, vilken blir central för likabehandlingsarbetet, som 
kännetecknas av jämlikhet och trygghet. Kulturen på skolan är inkluderande och genomsyras 
av ett demokratiskt och gemensamt förhållningssätt (jfr Friends, 2014; Flygare & Johansson, 
2016).   
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Gruppnivå  
 
Här berörs pedagoger, elever, trygghetsteam och övrig skolpersonal. Då många av 
nedanstående insatser även återfinns på organisatorisk/institutionell nivå, kommer syftet inte 
anges, då dessa redovisas ovan. 
 
Det analyserande arbetet innefattar Kartläggningsenkät, Elev- och Skolledarträff. Det 
förebyggande arbetet innefattar Personalutbildning, Trygghetsteamsträff och Klass- och 
skolregler. Det främjande arbetet innefattar Inspirationsföreläsning med efterföljande 
diskussion, Mentorsutbildning och Temabok, vilken syftar till att ge personalen verktyg och 
inspiration till praktiska övningar, diskussionsunderlag samt verka som ett stöd för att ge 
eleverna kunskap, möjligheter till reflektion och verktyg för att ta ställning mot kränkningar 
och orättvisor i skolan. Friends har olika temaböcker som är anpassade efter olika åldrar och 
årskurser. Kompisstödjare: som syftar till att göra elever mer delaktiga i det främjande och 
förebyggande arbetet, kan verka som extra öron och ögon för de vuxna (Friendsprogrammet 
år 1; Friends, 2014; Temabok 3-6. f-2).  
 
Det övergripande syftet med arbetet på denna nivå är att skapa förutsättningar för att bedriva 
likabehandlingsarbetet på en praktisk nivå, att integrera tankesättet i det dagliga pedagogiska 
arbetet för att därigenom öka elevernas kunskaper kring mobbning, kränkningar, 
diskriminering etc. för att bl.a. kunna utmana normer. Tillämpandet av främjartekniker (bl.a. 
handlingar som bekräftar andra individer) för att stärka såväl individen som gruppen blir en 
vital del på denna nivå. Resurser som krävs för att uppnå detta liknar dem på 
organisatorisk/institutionell nivå: ett gemensamt synsätt, ett konsekvent agerande i 
relationerna mellan personal och elever samt ett engagemang för att skapa en bättre skolmiljö. 
 
Förväntade effekter på denna nivå är desamma som på organisatorisk/institutionell nivå. Det 
resultat som beräknas uppnås är att tidigare destruktiva attityder och beteenden upptäcks och 
förändras på gruppnivå. Kunskapen ökas kring normer, diskriminering och kränkande 
behandling. Elever och lärare skall känna ett ökat ansvar för förändring på skolan. Insatserna 
bidrar till att fortlöpande diskussioner sker kring likabehandlingsarbetet och hur detta ska 
fortskrida. Den grundlägande påverkan insatserna på denna nivå ämnar åstadkomma är att 
elevers och lärares relationsarbete är inkluderande, det vill säga att involverade individer 
känner sig sig bekräftade. Eleverna har en delaktighet och påverkan på 
likabehandlingsarbetet, samt att det råder ett gemensamt synsätt hos elever och skolpersonal 
(jfr Friends, 2014; Friendsprogrammet år 1; Temabok 3-6, f-2; Flygare & Johansson, 2016).    

Individuell nivå  
 
Här berörs den enskilde eleven.  
 
Utifrån Friendsprogrammets material är de flesta insatserna inriktade på organisatorisk/-
institutionell eller gruppnivå, vilket innebär att ett fåtal insatser är kopplade till individen. Det 
tema som berör den enskilde eleven är det förebyggande arbetet, där Akuta insatser, såsom 
när handlingsplaner vid akuta situationer aktualiseras. För att dessa handlingsplaner skall 
efterföljas krävs även ett elevansvar, vilket innebär att den enskilde eleven inte förbiser 
kränkningar, utan kontaktar en vuxen på skolan. Det övergripande syftet på denna nivå är att 
varje elev får verktyg som hjälper dem att agera när akuta situationer uppstår. Därigenom 
uppnås ett ökat ansvarstagande hos den enskilda eleven, vilket är en viktig komponent i anti-
mobbningsarbetet. Resurserna som krävs för att insatserna skall vara verksamma är elevens 
empatiska förmåga och sociala färdigheter. De effekter som beräknas uppnås är ökat 
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personligt ansvar, kunskaper kring olika former av kränkningar, dess konsekvenser samt en 
medvetenhet i det enskilda deltagande i att upprätthålla begränsande normer. Kunskaperna 
ökar även kring olika främjandetekniker och kring egna och andras rättigheter. De resultat 
som beräknas uppnås är att elevens etiskt grundade förhållningssätt stärks, att elevens 
konsekvenstänk främjas, förtroendet ökas gentemot andra individer och eleven känner 
därigenom en ökad trygghet i skolan. Den grundläggande påverkan som insatserna på denna 
nivå ämnar åstadkomma är att den enskilde eleven utvecklar sin självbild och självkänsla vad 
gäller egenvärde, självförtroende och självrespekt (jfr Friends, 2014; Flygare & Johansson, 
2016).  

Resultat och analys 
 
I följande avsnitt kommer respondenterna presenteras som skolpersonal 1, 2, 3 och 4. 
Frågeställningen som berör skolans kontextuella förutsättningar kommer besvaras samtliga 
avsnitt; Friendsprogrammets personalutbildning på Lövbyskolan, Likabehandlingsarbetet på 
Lövbyskolan och Att utmana normer. Syftet med detta är att de kontextuella förutsättningarna 
påverkar alla delar i likabehandlingsarbetet. 

Friendsprogrammets personalutbildning på Lövbyskolan  
 
En central del i inledningsfasen av implementeringen av Friendsprogrammet är olika 
utbildningar som personalen på skolan genomgår, såsom personalutbildningen, 
mentorsutbildningen och skolledarträffen. Utbildningarna utgår ifrån det resultat som 
framkommit genom den kartläggningsenkät som personal och elever på skolan fyllt i. 
Utbildningarna och kartläggningsresultatet ska ge förutsättningar för det aktiva arbetet som 
följer med Friendsprogrammet (jfr Flygare och Johansson, 2016; Friendsprogrammet år 1).  
 
Respondenternas reflektioner rörande kartläggningsresultatet handlade överlag om att det var 
positivt att se att eleverna var nöjda med mycket på skolan, att eleverna upplever att de är 
trygga och att personalen agerar när de ska. Dock ansågs resultatet gällande elevernas 
trygghet vara lite missvisande då det faktiskt förekommer en del konflikter på skolan. En 
anledning som lyfts fram som möjlig förklaring till enkätresultatet är elevernas ovana kring 
att svara på frågor om upplevelser kring bland annat trygghet på skolan. 
Kartläggningsenkäten upplevdes ge en bra helhetsbild över skolans nuvarande situation, 
framförallt avseende hur eleverna uppfattar de vuxnas arbete. Respondenterna meddelar att 
tankegångarna innan presentationen av resultatet handlade om att det skulle finnas en del 
“under ytan”, som de inte var medvetna om;  
 

Jag tänkte att, det måste finnas mycket mer saker som vi inte är medvetna om, som 
säkert kommer komma fram och det upplevde jag inte att det gjorde, utan snarare fick 
vi bekräftat det vi själva tänkte och trodde. Det var bra kände jag, för vi har ju ganska 
bra koll då. Då känns det som att vi gör rätt saker. Att någon utifrån kommer till oss 
och berättar att vi gör ett gott jobb skapar en helt annan dignitet (skolpersonal 3).   

 
Utifrån ovanstående citat och utsagor styrks kartläggningsenkätens syfte att ge skolan en 
förståelse av hur elever och personal upplever situationen på skolan. Kartläggningen får i 
sammanhanget ses som en förebyggande åtgärd, där problem kan identifieras och därigenom 
behandlas och förebyggas. Att arbeta förebyggande mot kränkande behandling återfinns 
tydligt stadgat i DL 3:15§ och SKoL 6:7§, vilket än mer styrker relevansen att ha med detta i 
likabehandlingsarbetet (jfr Flygare & Johansson, 2016). Gällande att resultatet till viss del 
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upplevs som missvisande kan möjligtvis kopplas till att det ännu är första året som 
programmet implementeras och aktörerna på skolan är ovana vid att svara på den här typen av 
frågor som tas upp i enkäten. Skolverket (2014) lyfter fram kontinuitet som en viktig del i de 
organisatoriska förutsättningarna i skolans verksamhet, vilket stärker Friendsprogrammets 
tanke att genomföra dess insatser under en längre tid.  
 
Genom kartläggningresultatet uppstod diskussioner i personalgruppen kring olika problem-
områden under personalutbildningen. De otrygga platser som identifierades var främst 
skolgården och toaletterna, vilket ledde till en diskussion kring hur det skulle åtgärdas. 
Exempelvis att lärarna bör röra sig mycket på skolgården under rasterna för att göra sig mer 
synliga för eleverna samt föra kontinuerliga diskussioner med eleverna kring att visa respekt 
för varandra i klasserna. Något som även togs upp som kan öka känslan av otrygghet hos den 
enskilde individen är om denne har diagnostiska svårigheter (detta begrepp används 
respondenterna) och kanske blir retad extra på grund av detta. Därför har barnen med 
diagnostiska svårigheter alltid en vuxen med sig på rasterna för att öka känslan av trygghet.  
 
Som empirin ovan indikerar genererade kartläggningen diskussioner i personalgruppen 
avseende de otrygga platser och de problemområden som finns på skolan idag. Då syftet med 
personalutbildningen är att involvera och engagera personalen i likabehandlingsarbetet, får 
dessa diskussioner ses som ett lyckosamt uttryck för detta. De direkta effekterna som går att 
utläsa av respondenternas svar är att problemområden och otrygga platser har identifierats. Ett 
annat resultat som kan uttydas är ett ansvarstagande gällande att förändra detta för att skapa 
en bättre skolmiljö. Gällande beskrivningen av speciellt utsatta elever som har diagnostiska 
svårigheter går det att koppla till diskrimineringsgrunderna i DL 1:1§, vilket visar på en 
medvetenhet hos personalen kring detta. Friendsprogrammet har även som ett önskvärt 
resultat att personalen ska få ökad kunskap kring diskrimineringsgrunderna. Dock är det svårt 
att avgöra huruvida ansvarstagandet som nämns ovan, samt medvetenheten kring 
diskrimineringsgrunderna har påverkats av Friendsprogrammet, eller om dessa egenskaper 
funnits innan (jfr. Flygare & Johansson, 2016, Friendsmaterial).  
 
Det framkommer en generellt positiv upplevelse kring de olika utbildningarna, såsom 
personalutbildningen, mentorsutbildningen, skolledarträffen och träff med trygghetsteamet. 
Något som uppskattades var att personalen fick tid till en “heldag” att diskutera 
likabehandlingsarbete, där olika perspektiv lyftes fram i diskussionerna. Strukturen på 
personalutbildningen upplevdes som naturlig för personalen, då de sedan tidigare är vana att 
arbeta målmedvetet och målinriktat. Det var framförallt givande att sitta ner med alla kollegor 
och diskutera viktiga frågor kring likabehandlingsarbetet;  
 

Den gav givande diskussioner som resulterade i direkta åtgärder, i alla fall vad gäller 
de problem vi kan göra något åt och hantera nu. Sen fortsätter ju drömmarna och 
visionerna om att kunna lösa det ännu bättre (skolpersonal 4). 

 
Då personalen berättar om sina positiva upplevelser gällande att erhålla tid för att diskutera 
likabehandlingsarbetet, går detta att koppla till det önskvärda resultatet i Friendsprogrammet. 
Vidare illustrerar citatet ovan att respondenterna hyser en vision om att hålla diskussionen 
levande över tid, att likabehandlingsarbetet är en process som är föränderlig. Som tidigare 
nämnts, är det svårt att avgöra huruvida detta med att avsätta tid för diskussioner och hålla 
diskussionen levande också delvis funnits innan eller påverkats av Friendsprogrammet. Dock 
kan det uttydas att personalen är tacksam över den tid de fått till att diskutera likabehandling 
genom Friendsprogrammets personalutbildning, vilket de annars inte haft. I detta avseende 
har Friendsprogrammet bidragit med ett positivt resultat. Att personaldiskussionerna 
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resulterade i direkta årgärder (se ovanstående citat) ligger också i linje med Skollagens krav 
om att verksamheten ska genomföra åtgärder för att förhindra att eleverna utsätts för 
kränkande behandling (jfr SKoL 6:7§; Flygare & Johansson, 2016) 
 
En påverkansfaktor beträffande respondenternas upplevelser om personalutbildningen som 
något positivt och givande är deras sammansvetsade och starka personalgrupp. Individerna i 
personalgruppen beskrivs av intervjupersonerna som omtänksamma, hjälpsamma, lyhörda, 
starkt engagemang och motiverade för att bedriva ett bra likabehandlingsarbete. En anledning 
till den goda stämningen menar personalen beror på att de är en liten personalgrupp. De 
beskriver också stämningen i området runt skolan som familjär, där alla känner alla.  
 
Något som tas upp i den programteoretiska analysen av Friendsprogrammet på organisatorisk 
nivå är motiverade aktörer och en vilja att utvecklas, vilket kan ses som en identifierbar resurs 
på skolan. Personalen på skolan tycks även ha ett enhetligt synsätt avseende likabehandlings-
arbetet samt ett gemensamt engagemang för att skapa en bättre skolmiljö. En faktor som kan 
kopplas till personalens känsla av gemenskap är den rådande skolkulturen. Skolan verkar i en 
kontext med stark gemenskap, där “alla känner alla” vilket delvis kan vara en konsekvens av 
den omgivande miljön runt skolan (jfr Flygare och Johansson, 2016; Ahlström, 2009).  

Likabehandlingsarbetet på Lövbyskolan 
 
Det aktiva arbetet kring likabehandling lyfts fram i den programteoretiska beskrivningen av 
Friendsprogrammet genom bl.a. temaböcker samt åtgärder som framkommit under 
utbildningarna. Då Friendsprogrammet arbetar utifrån en hela-skolan-ansats, så är det 
fördelaktigt att ge samtlig personal på skolan tydliga verktyg i sitt arbete med likabehandling 
(jfr Flygare och Johansson, 2016).  
 
Något som beskrivs av respondenterna är att de har fått prioritera bort det aktiva arbetet med 
Friendsprogrammet, såsom arbetet med praktiska övningar som finns i Friendsprogrammets 
temaböcker. Det som bidragit till bortprioriteringen har bl.a. handlat om personalbrist och hög 
personalomsättning på skolan. Bland annat har personalgruppen varit mycket drabbade under 
influensaperioden i kombination med flera långtidsjukskrivningar vilket resulterade i att några 
klasser fick slås ihop över åldrarna. En annan konsekvens av personalbristen är att de inte har 
kunnat bemanna omklädningsrummen, som de tidigare gjort då detta har varit en otrygg plats 
för många elever. Under våren har även flertalet lärare i personalgruppen sagt upp sig, vilket 
innebär att majoriteten av den nuvarande personalstyrkan kommer att vara utbytt till 
höstterminens start. De respondenter som deltagit i studien har arbetat en relativt kort period 
på Lövbyskolan och de beskriver att många i personalgruppen även arbetar på andra skolor. 
All personal har därför inte kunnat närvara på Friendsprogrammets olika utbildningar under 
inledningsfasen av implementeringen av programmet. Sammantaget menar personalen att 
detta har lett till en nedprioritering i arbetet med Friendsprogrammet;  
 

Den största diskussionen kring hur vi ska göra har allt som oftast handlat om 
resursbrist, det har varit en tuff vår med enorma mängder sjukskrivningar vilket har 
lett till att vi har fått prioritera ner utvecklandet av exempelvis Friendsarbetet. Det 
finns ett engagemang för dessa typer av frågor, både från personalgruppen och från 
rektorns håll. Men det blir tufft att hinna med allt när kunskapsmålen är satta som de 
är, det måste liksom göras ett val och då blir denna bit lidande (skolpersonal 4).  

 
Friendsprogrammet är noga med att framhäva betydelsen av en hela-skolan-ansats när det 
skall bedrivas likabehandlingsarbete på ett framgångsrikt sätt. För att det skall vara möjligt att 
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uppnå en hela-skolan-ansats krävs bl.a. en tydlig struktur i organisationen samt ett konsekvent 
agerande i relationerna mellan personal och elever. Utifrån ovanstående beskrivningar om den 
rådande personalbristen kan det ifrågasättas hur väl en hela-skolan-ansats kan uppnås. 
Flertalet lärare har inte varit på skolan under en stor del av terminen, vilket kan ha försvårat 
relationsarbetet mellan elever och lärare (jfr Flygare och Johansson, 2016). För att skapa en 
stark relation, på grupp- och individnivå, krävs kontinuitet för att stärka relationerna (jfr 
Skolverket, 2014). Då Friendsprogrammets utbildningsinsatser dessutom kräver involvering 
från all personal på skolan, uppstår svårigheter att genomföra programmet som det är tänkt 
redan från start. När det gäller balansgången mellan kunskapsmålen och likabehandlings-
arbetet, som personalen beskriver i citatet ovan, tenderar kunskapsmålen allt som oftast 
prioriteras framför likabehandling, detta trots att läroplanens, lagrummens och skolans egna 
likabehandlingsplan tydligt stadgar skolans ansvar gällande likabehandlingsarbete (jfr Flygare 
& Johansson, 2016; Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet, 2015; Friends, 
2014; skolans likabehandlingsplan). 
 
Även om, vilket framkommer i intervjuerna, skolan inte har påbörjat det aktiva arbetet med 
Friendsprogrammet finns en likabehandlingsplan att arbeta efter. Friendsprogrammet har 
s.a.s. agerat bollplank för att komplettera och förbättra denna. Respondenterna berättar att 
planen också skickades till vårdnadshavarna för feedback, där också avsikten med att ge 
vårdnadshavarna möjlighet att kommentera likabehandlingsplanen framhävdes, nämligen att 
skapa ett starkare samarbete mellan hem och skola. Gällande likabehandlingsplanens innehåll 
beskrivs en tydlig struktur i hur personalen skall agera vid akuta situationer, där berörda 
parter skall kontaktas, samt dokumentation genomföras. Detta upplevs som en stor hjälp för 
personalen på skolan att ha tydliga instruktioner kring akuta situationer.  
 

Det känns skönt att ha en instruktion att luta sig mot när det händer tråkigheter. Även 
om varje barn är unikt så går det ändå att arbeta liknande i många situationer, och det 
är något jag tycker att vi är bra på (skolpersonal 1). 

 
I både Skollagen 6:8§ och Diskrimineringslagen 3:16§ stadgas att skolan är skyldig att 
utforma en likabehandlingsplan, samt en plan mot kränkande behandling som skall beskriva 
konkreta åtgärder för hur likabehandlinsgarbetet skall bedrivas, uppföljas och dokumenteras. 
Utifrån ovanstående beskrivningar och citat framkommer att planen mot kränkande 
behandling ingår i likabehandlingsplanens innehåll på skolan. Det är tydligt att planen 
uppskattas av intervjuad personal och används som verktyg vid akuta situationer. Av 
likabehandlingsplanen framkommer vidare att skolan erbjuder ett tydligt elevdeltagande i 
upprättandet av ovan nämnda plan, vilket är förenligt med innehållet i Förordningen 
(2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och 
kränkande behandling. Även om möjlighet till elevdeltagande erbjuds kan vi inte avgöra 
huruvida detta utförs i praktiken. Utifrån den programteoretiska beskrivningen av 
Friendsprogrammet finns insatsen rådgivning att tillgå, där skolor kan få hjälp i utformningen 
eller komplettera likabehandlingsplaner, vilket Lövbyskolan har utnyttjat. Skolan hade, 
utfirån ovanstående beskrivningar, redan innan implementering av Friendsprogrammet en 
gedigen likabehandlingsplan. Dock kan det ses som fördelaktigt att få ett par “fräscha ögon” 
som kan komma med konstruktiva tips och uppdateringar till planen (jfr Flygare & Johansson, 
2016).   

Som ovan nämnts, har skolan försökt involvera vårdnadshavarna i likabehandlingsarbetet, 
genom att bl.a. skicka dem likabehandlingsplanen för kommentarer. Något som också 
anordnats genom Friendsprogrammet var en föräldrautbildning. Lövbyskolan skickade då ut 
en talong som vårdnadshavarna skulle skriva under och skicka tillbaka, detta med syftet att 
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“tvinga” föräldrarna att reflektera över om de skulle deltaga i utbildningen eller inte. Enligt 
skolpersonals två berättelser kom endast ett 30-tal föräldrar på utbildningen. Respondenterna 
uppger överlag att det skulle kunna vara ett tydligare engagemang från föräldrarnas sida, 
också på de föräldramöten som har anordnats men där uppslutningen inte heller var stor. 
Något som också beskrivs är att det finns brister i kommunikationen mellan personal och 
vårdnadshavare, då den för närvarande ibland upplevs ske genom eleverna.  

Av ovanstående beskrivning går det att uttyda en skola som har en vilja att engagera och 
involvera vårdnadshavare i likabehandlingsarbetet, vilket även styrks av Lövbyskolans egen 
likabehandlingsplan (Skolans likabehandlingsplan). I den programteoretiska beskrivningen av 
Friendsprogrammet beskrivs vårdnadshavare som aktörer på den organisatoriska nivån. En av 
resurserna som krävs för att uppnå programmets önskvärda utfall är involverade och 
motiverade aktörer, där även vårdnadshavarna ingår. En insats som berör föräldrarnas 
deltagande är föräldrautbildningen, vilken är ett tillval i Friendsprogrammet (jfr Flygare & 
Johansson, 2016). Då skolan valt att implementera denna insats kan detta ses som ett försök 
från skolans sida att motivera och involvera vårdnadshavarna. Syftet med utbildningen är att 
skapa samsyn mellan skolan och vårdnadshavare, vilket är svårt att uppnå på bred front om 
bara ett fåtal vårdnadshavare deltar på föräldrautbildningen. Föräldrarnas ringa deltagande är 
också personalens generella uppfattning gällande likabehandlingsarbetet. En möjlig förklaring 
till det bristande engagemanget från vårdnadshavarnas sida kan vara att vi lever i en kultur 
som säger att skolan skall hantera och “fixa” allt som är kopplat till skolan, vilket resulterar  
blygsamma uppslutningar på föräldrautbildning och föräldramöten (jfr. Ahlström, 2009).   
 
En aktiv insats som används i trygghetsskapande syfte är rastvaktssystemet. Respondenterna 
uppger att det varje rast finns personal ute för att ha en bättre översikt och därmed öka 
elevernas känsla av trygghet på skolgården. I tillägg till rastvakterna finns även ett antal 
vuxna som är knutna till enskilda elever med speciella behov, på grund av risken för att dessa 
barn skall hamna i konflikter. Utöver detta har barnen med speciella behov möjligheten att ha 
s.k. “inneraster”, då de ibland upplever att det blir för många intryck att processa vid 
interaktion med andra elever under rasterna. Respondenterna beskriver att det också varje 
förmiddagsrast anordnas en aktivitet av en fritidspedagog som alla elever kan delta i för att 
motverka ensamhet samt för att skapa relationer över åldersgränserna. En positiv konsekvens 
av detta, uppger respondenterna, är att det sker mindre konflikter på rasterna. 

De insatser som skolpersonalen genomför avseende rasterna är direkt kopplade till den 
likabehandlingsplan som är upprättad på skolan. Den förbättrade översikten kan kopplas till 
rastvärdarnas uppgift, att tidigt upptäcka situationer som uppstår, vilket ger en ökad trygghet 
för eleverna. När det gäller elever med speciella behov överensstämmer skolans insatser med 
Läroplanen (2015) som anger att personal på skolan skall respektera enskilda individer, vilket 
också tas upp i DL 3:14, 15§, där det framgår att verksamheter ska främja möjligheter för 
barn med bl.a. funktionsnedsättning, samt motverka att de utsätts för diskriminering och 
kränkande behandling. Dessutom tyder beskrivningarna av de ”inneraster” som eleverna 
ibland erhåller, att personalen respekterar deras speciella behov. Den rastverksamhet som äger 
rum varje förmiddagsrast, som handlar om att förebygga utanförskap och ensamhet tyder på 
att skolan beaktar Läroplanen (2015), då detta kan antas bidra till att utveckla elevernas 
känsla av gemenskap (jfr. Skolans likabehandlingsplan). Rastvaktssystemet tas ej upp som 
specifik insats i den programteoretiska beskrivningen av Friendsprogrammet. Utifrån de 
diskussioner som uppstått under personalutbildningen framkommer dock att personalen har 
utvecklat rastvaktsystemet, genom att röra sig mer under rasterna för att få bättre överblick 
samt för att skapa en större trygghet hos eleverna. En väsentlig resurs (en förutsättning) som 
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kan utläsas i sammanhanget kring personalens agerande är motivation till ett konsekvent 
förhållningssätt i relationsskapandet med eleverna. Ett konsekvent förhållningssätt i 
relationsskapandet med eleverna är även viktigt i skapandet av kontinuitet avseende 
skolpersonalens agerande i bestämda situationer (agerande som rastvakt) (jfr. Flygare & 
Johansson, 2016; Skolverket, 2014).  

En central insats i likabehandlingsarbetet är att varje termin inleds med två veckors intensivt 
arbete med ett värdegrundstema. Under dessa två veckor delas eleverna in i olika tvärgrupper, 
s.k. “faddergrupper”, och blandas åldersmässigt från åk. 1-6. Arbetet upprepas sedan 
kontinuerligt under läsårets gång, men är mest intensivt de första två veckorna. 
Respondenterna uppger att detta arbete skapar en bättre gemenskap på skolan. 
Faddergrupperna består läsåret ut och de äldre eleverna kan hjälpa de yngre eleverna vid olika 
tillfällen, bl.a. vid en konflikt. Skolan har ett system där eleverna själva får skriva ner sin 
version av händelsen, för att få deras perspektiv. Yngre elever som kanske ännu inte kan 
skriva kan då få hjälp av äldre elever för detta. Respondenterna hävdar att det är mycket 
viktigt att eleverna får berätta sitt eget perspektiv, utan att personalen påverkar berättandet. 
Elevers delaktighet och ansvar tas också upp som något centralt på skolan. Detta kan 
exemplifieras med matvärdar och biblioteksvärdar samt utformandet av arbetsroregler i 
klasserna. 
 
Beskrivningen av värdegrundsarbetet samt faddergrupperna som bildas och bedriver intensivt 
samarbete under de två första veckorna på varje termin framhävs tydligt i skolans 
likabehandlingsplan, där syftet är att skapa en känsla av trygghet, respekt och hänsynstagande 
(Skolans likabehandlingsplan). Värdegrundsarbetet kan ses som ett uttryck för SkoL 1:5§ där 
det bl.a. framkommer att utbildningen skall främja demokratiska värderingar och mänskliga 
rättigheter. Utifrån Läroplanen (2015) skall lärare och elever genom diskussion och aktiva 
insatser bl.a. uppnå en förståelse för andras situation och hjälpa andra. Detta kan kopplas till 
vikten av ett ansvarstagande för elever. Respondenterna exemplifierar elevernas delaktighet 
och ansvarstagande med faddergrupper, mat- och biblioteksvärdar samt med processen vid 
utformandet av arbetsroregler. Utifrån detta kan det uttydas att det finns en kultur i skolan 
som präglas av elevers ansvarstagande för att ge en ökad känsla av gemenskap på skolan (jfr 
Ahlström, 2009; Skolverket, 2014). Gällande det aktiva värdegrundsarbetet kan temaboken 
ses som ett verktyg och inspirationmaterial för personalen när det gäller att utforma praktiska 
värderingsövningar (jfr Flygare & Johansson, 2016). Syftet med temaboken är att ge eleverna 
kunskap och möjlighet till reflektion kring kränkningar och orättvisor. Då personalen, som 
tidigare nämnts, ännu inte startat det aktiva arbetet med Friendsprogrammet på grund av 
faktorer som personalbrist kan vi inte avgöra huruvida temaboken haft någon inverkan på 
likabehandlingsarbetet. Dock förefaller det som om Friends temabok skulle kunna 
tillhandahålla struktur i en hektisk vardag med tips på konkreta övningar för lärarna (jfr 
Flygare & Johansson, 2016). 
 
En insats som också belyser elevers delaktighet på skolan är användandet av kompisstödjare, 
vilket fanns innan implementerandet av Friendsprogrammet. Respondenternas generella 
uppfattning kring kompisstödjare är positiv då det ökar elevernas engagemang i 
likabehandlingsarbetet genom att fungera som ett extra öga på rasterna, hålla i egna 
föreläsningar kring likabehandling samt föra kontinuerliga diskussioner med trygghetsteamet. 
Det beskrivs dock att vissa elever upplever kamratstödjaruppdraget som stundvis påfrestande, 
särskilt vid incidenter. Därför har insatsen tagits upp för vidare diskussion. Personalen 
framhäver dock att de som är kompisstödjare tycker att ansvaret är roligt samt trivs med 
rollen;   
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Kompisstödjarna i varje klass har haft föreläsningar om mobbning och kränkningar 
och arbetet mot det. De tycker det är jättekul att få ett sådant förtroende, att de får stå 
inför klassen i 20 min och prata om något de också brinner för och lyfta de frågorna. 
Sedan antecknar de och det diskuteras i kompisstödjargruppen hur det gick i klassen. 
Eleverna växer i sådana lägen (skolpersonal 2). 

Den programteoretiska beskrivningen av Friendsprogrammet lyfter fram att det är viktigt med 
engagerade och involverade elever i likabehandlingsarbetet, vilket dessutom är syftet med 
kompisstödjare. Ovanstående beskrivning av kompisstödjarna indikerar att det skapas ett 
engagemang hos de elever som åtar sig den rollen, vilket kan ses som en resurs på skolan (jfr 
Flygare & Johansson, 2016). Syftet med att ha ett tydligt elevansvar på skolan betonas även 
genom Läroplanen (2015), där det framkommer att eleverna skall ”orientera sig i en komplex 
verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.”. I och med att 
skolan arbetar tillsammans med eleverna i likabehandlingsarbetet, genom kompisstödjarna 
och faddergrupperna, skapas det utrymme för eleverna att diskutera och reflektera kring olika 
fenomen som berör likabehandling. Utöver detta skapas möjligheten för eleverna att, genom 
dessa diskussioner, erhålla en fördjupad förståelse för sina egna och andras rättigheter (jfr 
Flygare & Johansson, 2016). När det gäller skolans likabehandlingsplan tas kompisstödjarna 
upp som en insats där elever är delaktiga. Dock konkretiseras inte insatsen vidare gällande 
ansvar och syftet med insatsen (Skolans likabehandlingsplan). Utifrån respondenternas 
beskrivningar och resonemang lyfts kamratstödjarna fram som en viktig del av 
likabehandlingsarbetet. Dock råder det delade meningar om huruvida insatsen skall fortskrida. 
De delade åsikterna kan förklaras med hjälp av skolans struktur. Vissa professioner på skolan 
arbetar mer direkt med kompisstödjarna, medan andra inte är lika involverande vilket kan leda 
till att åsikterna delas. (jfr Ahlström, 2009).  

Något som också beskrivs är att det finns brister i kommunikationen mellan personal och 
skolledning gällande bl.a. återkoppling. Det framkommer en osäkerhet när det gäller 
skolledningens engagemang i likabehandlingsarbetet från respondenternas sida. Denna 
osäkerhet bottnar bl.a. i att ledningen skulle kunna vara mer aktiv i det främjande och 
förebyggande arbetet med eleverna. Respondenterna nämner att en förklaring till att ledningen 
inte upplevs som mer engagerad kan vara den rådande personalbristen på skolan. En annan 
aspekt som berör detta är att skolan tidigare haft frekventa rektorsbyten.  
 
Gällande kommunikationen mellan rektor och personal förutsätter den programteoretiska 
beskrivningen av Friendsprogrammet ett tydligt ledarskap i organisationen för att ett önskvärt 
utfall av insatserna skall uppnås (jfr Flygare & Johansson, 2016). Då det utifrån 
respondenternas utsagor kan tolkas som råder en osäkerhet kring tydligheten i ledarskapet, 
kan det ifrågasättas huruvida skolan har detta. Då skolan tidigare haft flertalet rektorsbyten 
finns det en risk att ledarskapet blir otydligt och inkonsekvent, vilket även minskar känslan av 
kontinuitet i ledarskapet. Detta kan i sin tur skapa en kultur på skolan som innebär att en del 
av rektorsansvaret istället fördelas på den övriga skolpersonalen (jfr Ahlström, 2009; 
Skolverket, 2014). I kombination med detta har skolan för närvarande stor personalbrist som 
nämnts tidigare, vilket enligt respondenternas utsagor har lett till att skolan inte kunnat 
prioritera likabehandlingsarbetet på skolan eller arbetet med Friendsprogrammet. Då 
personalbristen är ett problem som måste hanteras omgående prioriteras detta rimligtvis först 
av skolledningen, vilket i sin tur kan leda till en upplevelse av ett oengagerat ledarskap i 
likabehandlingsarbetet (Ahlström, 2009).  
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Att utmana normer 
 
Enligt den programteoretiska beskrivingen av Friendsprogrammets skall eleverna få 
kunskaper om bl.a. normer och diskrimineringsgrunderna, vilket för elevernas del kan leda till 
förändring av attityder och beteenden kring målbeteendet (kränkningar av olika slag). Detta 
uppnås bl.a. genom att personalen i ett första steg får ökad kunskap genom 
Friendsprogrammets utbildningar. En annan insats som belyser arbetet med normer är den 
temabok som lärare kan arbeta med, där övningar finns som fokuserar på att synliggöra och 
utmana normer. Friends lyfter fram detta arbete som något centralt, som kan påverka hela 
skolans kultur och förbättra relationer mellan elever och lärare (jfr Flygare & Johansson, 
2016, Friendsprogrammet år 1).   
 
Utifrån genomförda intervjuer där respondenterna beskriver hur de uppfattar normbegreppet 
framkommer att deras tolkningar är relativt samstämmiga. Den generella beskrivningen av 
normer är vad samhället tillåter kontra inte tillåter, vad som är normalt kontra onormalt. 
Personalen uppger att de främst har en negativ uppfattning kring normer, då många faller 
utanför. Att det framkommer ett samstämmigt resonemang kring begreppet normer beror, 
enligt respondenterna, på att de för diskussioner sinsemellan kring begreppet;  
 

För det mesta kan jag känna att det är mycket negativt, för att det är så mycket som det 
petas kring att det inte är normalt, inte ok. Att många faller utanför normen. 
Framförallt i barnens fall, med självförtroende och självkänsla, att många barn kanske 
inte riktigt vågar komma fram, för att de vill vara som alla andra (skolpersonal 1).  

 
I personalens beskrivning av begreppet normer framkommer en enhetlig definition av normer 
som ligger i linje med Skolverkets (2009; 2013) och Friends (jfr Brade m.fl., 2008) definition 
av begreppet. Detta kan tolkas som att det finns en medvetenhet i personalgruppen avseende 
normer och dess betydelse. Ovanstående citat indikerar en uppfattning kring att det skapas 
grupperingar mellan människor och så även mellan elever på Lövbyskolan, där vissa är mer 
accepterade än andra. Kevin Kumashiro (2000) lyfter fram “de andra” som en term för att 
beskriva de grupper och individer som anses avvika från normen. Citatet som anges ovan 
antyder människors vilja att kategorisera in individer i grupper, utan att för den skull besitta 
någon negativ intention med detta. Detta kan kopplas till Kumashiros (2000) genomgående 
resonerande att, även om intentionen är god, kvarstår fortfarande den tydliga kategoriseringen 
i vi och “de andra”, vilket försvårar arbetet mot förtryck, då människan är benägen att 
rationalisera och har svårt att ta till sig förändring. Skolpersonal styrs av lagar och läroplaner 
som konkretiserar och styr arbetet. Därför kan det verka “lättare” och “tryggare” för dem att 
använda sig av logik och sunt förnuft i bl.a. undervisningen istället för att arbeta för 
förändring (jfr Kumashiro, 2000). 
 
Ett resonemang som förs av respondenterna är att de beskriver kvinnor som generellt sett mer 
otrygga än vad män är i samhället, samt att individer med diagnostiska svårigheter kan 
uppleva en större utsatthet än andra. Respondenterna menar att detta även är applicerbart i 
skolan, då de själv bevittnar det mellan varven;  
 

Det jag spontant tänker på, är framförallt för de elever som går i 5an-6an. Tjejerna är 
mer mogna än vad killarna är, vilket i sin tur kan leda till att de uppfattar killarnas 
beteende som stötande även om intentionen inte är att vara stötande (Skolpersonal 1) 

 
Att skolan är en spegelbild av samhället tas upp av både Kumashiro och Friends (2000, Brade 
m.fl, 2008). En av metoderna som Kumashiro (2000) beskriver handlar om Kritik mot 
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privilegiering och andragörande. Kärnan i Kumashiros resonemang är att eleven skall skapa 
förståelse för hens egen roll i förtrycket och därigenom bli medveten om rådande strukturer. 
Citatet ovan kan ses som ett uttryck för att skolan är en institution som upprätthåller de 
rådande normer och strukturer som finns i samhället. Som beskrivs i den programteoretiska 
analysen av Friendsprogrammet är temaboken ett sätt att utmana normer och orättvisor, vilket 
tyder på att Friends arbetar för att förändra skolans roll i förtrycket av det “onormala”. Det 
framkommer i intervjuerna att personalen ännu inte börjat med temaböckerna, därför kan 
användandet av dem hjälpa personalen att skapa ett nytt sätt att resonera om det förtryck och 
rådande strukturer som existerar i dagens samhället - och därmed även i skolan (jfr Flygare & 
Johansson, 2016).  
 
När det gäller det vardagliga arbetet i skolan beskriver personalen att det bl.a. har varit 
konflikter på fotbollsplanen på rasterna. Konflikten har grundat sig i att killarna ofta spelar 
fotboll och tjejerna inte vill vara med på grund av att de tycker att killarna spelar oschysst, 
hårt och använder ett fult språk. Lösningen blev en könsuppdelning avseende nyttjandet av 
fotbollsplanen, där tjejerna respektive killarna fick vara där på varsin rast. En annan aktivitet 
som beskrivs är att de barn med diagnostiska svårigheter har en vuxen med sig på rasterna, då 
de beskrivs som mer utsatta än andra. Personalen menar att om barnen har en vuxen med sig 
skapas det en större trygghet för dem. En annan tanke som personalen uttrycker kring 
normarbetet är att “Vi måste lära barn att hantera olikheter hos människor… att visa på att 
olikheter inte är så farligt utan att det är normalt”. 
 
Kumashiro (2000) beskriver metoden Utbildning om den andra, vilket syftar till att förändra 
och framförallt öka kunskapen om “den andra”. Stommen i hans resonemang handlar om att 
bedriva ett konsekvent och medvetet arbete mot subjektiva, stereotypa och ofullständiga 
föreställningar kring “den andra”, alltså de som avviker från den rådande normen. Med detta 
resonemang i åtanke kan det tolkas som att det råder en viss ambivalens hos personalen. Å 
ena sidan framkommer ett tydligt resonemang kring att eleverna behöver utbildas i att möta de 
stereotyper som existerar kring “den andra” och hantera olikheter hos människor, å andra 
sidan sker det en könsuppdelning avseende fotbollsspelandet i det praktiska arbetet. En möjlig 
förklaring kan vara svårigheterna att omsätta nytänkande i praktiken, då de gamla mönstren 
och strukturer ofta är starka och svårrubbade. Gällande könsuppdelningen på rasterna samt att 
vuxna är med barnen som har diagnostiska svårigheter på rasterna kan detta ses som en 
tillämpning av metoden Utbildning för den andra, som handlar om att främja de elever på 
skolan som anses avvika från normen. Ett problem med ovanstående tillvägagångssätt är att 
det synliggör vilka som avviker, vilket samtidigt implicerar tanken att om de som avviker från 
normen inte funnits på skolan så hade heller inga insatser behövts. Detta kan också 
återkopplas till ovanstående resonemang kring starka mönster och strukturer som 
vidmakthålls (Kumashiro, 2000). 
 
Vad gäller diskussioner om och arbetet med att utmana normer framkommer att personalen 
har en samsyn. De menar att det är ett viktigt ämne och ett viktigt moment att arbeta med från 
skolans sida. Arbetet med normer bedrivs på ett varierande sätt av olika lärare i olika ämnen, 
vilket personalen ser som positivt då det utmanar eleven på ett positivt sätt genom att hen då 
får olika perspektiv på normtänkandet. Anledningen, enligt personalen, att arbetet med 
normer inte har varit framträdande i den utsträckning de önskar är att det har varit den 
påtagliga personalbrist som varit under vårterminen. Om personalbristen inte hade varit så 
påtaglig som den varit hade arbetet med normer i enlighet med Friendsprogrammet kommit 
längre än vad det gjort idag;  
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Vi har varit väldigt drabbade på denna skola med personalbrist, på grund av mycket 
sjukdomar och i viss mån även långtidssjukskrivningar. I och med att vi är en sådan 
liten enhet, blir vi enormt sårbara jämfört med större skolor. Man får göra det som går 
att göra just nu, och det som inte går att göra får stå tillbaka på grund av resursbrist. 
Framförallt avseende den sociala biten, då vi fått gå in och täcka lektioner just för att 
det ska finnas en vuxen per elevgrupp. Det känns sårbart och tufft ibland, ändå har vi 
hållit ihop en mycket bra gemenskap och står starka tillsammans. Alla bidrar på ett bra 
sätt, i den mån man kan. När tiden inte finns och stressen slår på då blir det jobbigt 
(Skolpersonal 4). 

 
Kumashiro (2000) lyfter fram förtryckets komplexitet i metoden Utbildning som förändrar 
elever och samhället. Att arbeta mot förtryck kräver kreativitet och flexibilitet av läraren samt 
en positiv inställning för förändring och på ett sätt frångå pedagogiken som tenderar att hänge 
sig åt logiken och det “normala tänkandet”. Skolan är drabbad av personalbrist och 
skolpersonalen är därför utsatta för hög stress i vardagen. För att överhuvudtaget kunna 
bedriva undervisning behöver de ta över andra klasser temporärt och likabehandlingsarbetet 
blir därför lidande, alltså även normarbetet. Som tidigare nämnts tenderar människan att ta till 
det rationella tänkandet, vilket visar sig i personalens utsagor kring det vardagliga arbetet. 
Därför blir det “lättare” att använda sig av metoderna Utbildning för den andra och 
Utbildning om den andra, eftersom de präglas av rationellt tänkande. En insats som belyser 
arbetet med normer är den temabok som lärare kan arbeta med, där det finns övningar som 
fokuserar på att utmana normer och synliggöra dem. Den programteoretiska beskrivningen av 
Friendsprogrammet lyfter fram detta arbete som något centralt, som kan påverka hela skolans 
kultur och förbättra relationer mellan elever och lärare (jfr Flygare & Johansson, 2016, 
Friendsprogrammet år 1).  

Diskussion och slutsatser 
 
I detta avsnitt kommer diskussioner och slutsatser föras i relation till studiens syfte; 
skolpersonalens uppfattningar och upplevelser kring likabehandlingsarbetet och 
utbildningarna med Friendsprogrammet med utgångspunkt i skolans unika kontextuella 
förutsättningar, samt hur väl programmet implementerats. Inledningsvis kommer kontextens 
betydelse, arbetet med att utmana normer samt nyttjandet av den specifika insatsen 
kompisstödjare problematiseras i en diskussion. Sedan kommer studiens slutsatser att 
redovisas i sammanfattad form. Efter detta diskuteras studiens svagheter respektive styrkor 
och avslutningsvis kommer praktiska implikationer och förslag till vidare forskning belysas. 

Kontextens betydelse 
 
Ett tema som varit ständigt återkommande under insamlingen av data till den föreliggande 
studien är hur stark den kontextuella påverkan är på likabehandlingsarbetet. Hög 
personalomsättning, personalbrist, otydligt ledarskap samt bristande föräldraengagemang är 
exempel som intervjupersonerna lyft fram som negativa kontextuella förutsättningar. 
Intervjupersonerna beskriver även själva att dessa faktorer resulterat i att Friendsprogrammet 
bortprioriterats. För att ett lyckat utfall skall vara möjligt, enligt den programteoretiska 
beskrivningen av Friendsprogrammet, krävs det att de nämnda negativa förutsättningarna 
åtgärdas (jfr Flygare & Johansson, 2016). Dock kan kontextens påverkan verka i en positiv 
riktning genom engagerade elever, en “familjär” känsla samt en stark och samstämmig 
personalgrupp. En positiv förutsättning som finns på Lövbyskolan är skolpersonalens starka 
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grupp och samsyn gällande undervisning och likabehandlingsarbete. Trots den stora 
personalbristen har de hjälpt och stöttat varandra och bedrivit en hel del likabehandlingsarbete 
i form av bl.a. rastvakter, rastaktiviteter, kompisstödjare och värdegrundsarbete. Detta tyder 
även på att det finns ett stort engagemang hos personalen, vilket i sin tur väger upp negativa 
förutsättningar som personalbrist. Som tidigare nämnt är det framförallt kontextuella faktorer 
som påverkar utfallet på likabehandlingsarbetet. Avseende Lövbyskolan framkommer flertalet 
negativa kontextuella förutsättningar, vilka skulle kunna påverka likabehandlingsarbetet i en 
negativ riktning. Detta kompenseras dock genom att skolan har en engagerad och 
sammansvetsad personalgrupp som vurmar för likabehandlingsarbete. En slutsats är således 
att olika kontextuella faktorer påverkar på olika sätt i olika kontexter, vilket förstärker 
komplexiteten med likabehandlingsarbetet (jfr Van der Zanden, Denessen & Scholte, 2015; 
Yoon, Sulkowski & Bauman, 2014).   
 
De negativa förutsättningar som nämnts ovan kan knappast ses som unika för Lövbyskolan - 
utan det är snarare så att de flesta skolor runt om i landet har någon form av negativ 
kontextuell påverkan. Med detta i åtanke är det av intresse att problematisera hur väl 
Friendsprogrammet i sin helhet kan implementeras på någon skola. I tidigare studier har detta 
problem uppenbarat sig - anti-mobbningsprogrammen skapas och utvärderas i gynnsamma 
kontextuella förutsättningar för att sedan implementeras i “vanliga” skolor. Dessa 
utvärderingar visar, likt föreliggande studie, att programmet inte implementeras fullt ut och 
visar inte de önskvärda utfall när programmet sedan avslutas. Därmed inte sagt att det är 
verkningslöst att implementera Friendsprogrammet, då personalen på Lövbyskolan har en 
mycket positiv inställning till programmet. Något som tas upp är möjligheten till diskussioner 
vid personalutbildningen, som de annars inte har tid med. Då Lövbyskolan ännu inte fullföljt 
det första året på Friendsprogrammet är det svårt att avgöra framtida utfall, dock skulle 
ovanstående resultat kunna ses som en indikation för att utfallet inte blir det önskvärda (jfr 
Flygare, Gill & Johansson, 2013).  
 
Något som skulle kunna vara relevant för Friendsprogrammet i sin utveckling av programmet 
är att ha en ökad flexibilitet i sitt förhållningssätt. En överblick kring skolans kontextuella 
förutsättningar kan ge en mer fördjupad förståelse för skolans möjligheter i 
likabehandlingsarbetet. Efter denna överblick skulle eventuellt programmet kunna revideras 
och skräddarsys efter den unika skolans förutsättningar.   

Att utmana normer  
 
När det gäller skolans arbete med att utmana normer beskriver personalen att det, likt 
likabehandlingsarbete överlag, är något som får prioriteras ner p.g.a. personalbrist. 
Kunskapsmålen som stadgas i läroplanen överskuggar allt som oftast de mål som berör 
arbetet med att utmana normer. En generalisering som kan dras är att detta troligtvis inte är 
den enda skolan med personalbrist eller andra kontextuella faktorer som påverkar att 
likabehandlingsarbetet blir lidande. Därför är det oerhört viktigt att lyfta fram den 
normkritiska pedagogiken och utmana de metoder som mestadels används och som tenderar 
att förstärka känslan av “de andra”. För att en lyckad normkritisk pedagogik ska vara möjlig 
ställs det krav på aktörerna att vara flexibla, kreativa och positiva till förändring (Kumashiro, 
2000), vilket blir svårt om handlingsutrymmet begränsas genom personalbrist.  
 
Lärarna söker någon form av kontroll i sin stressade vardag och därför tenderar de använda 
sig av vardagsrationellt och “normalt” tänkande i undervisningen, då det känns tryggare och 
mer naturligt för dem. De styrs av läroplaner, lagar och likabehandlingsplaner i sin 



	 34	

undervisning som ställer krav på dem. Läroplanen tar upp att de skall arbeta mot 
diskriminering och främja jämlikhet mellan eleverna. Dock kan det bli svårt för lärarna att 
faktiskt arbeta med detta aktivt utan tydliga direktiv. Till skillnad från kunskapsmålen (vilka 
är tydligt formulerade) framställs det normkritiska arbetet som otydligt och diffust. Då 
“utmanandet av normer” är en oerhört komplex verksamhet kan frågan ställas: går det att 
tydliggöra det aktiva arbetet med detta? Kan läroplanen konkretiseras och bli tydligare med 
hur pedagogerna ska arbeta med normer? Eller är det ett ämne som i sig är komplext och 
omöjliggörs p.g.a. människans begär att tänka rationellt och logiskt? Friendsprogrammet har i 
flera skrifter tagit sig an den normkritiska pedagogiken och lyfter fram den som oerhört 
viktig. De har temaböcker med flertalet övningar som fokuserar på att utmana normer och 
orättvisor, vilket skall verka som inspiration och verktyg för skolpersonal. Om personalen inte 
har ett normkritiskt tänkande, eller som tidigare nämnt, den flexibilitet och positiva inställning 
till förändring, kan övningarnas syfte gå förlorade (jfr Kumashiro, 2000; Brade, Engström, 
Sörensdotter & Wiktorsson, 2008; Bromseth & Darj, 2010; Bromseth & Wildow, 2007).  
 
Vetenskapliga studier belyser hur viktig lärarens roll är i likabehandlingsarbetet. Hur lärarna 
förhåller sig till andra och framställer sig själva påverkar eleverna. Detta visar sig bl.a. genom 
engagemang och språk, både muntligt och i kroppsspråk (jfr Van der Zanden, Denessen & 
Scholte, 2015; Yoon, Sulkowski & Bauman, 2014). Utifrån ovanstående resonemang om den 
normkritiska pedagogiken och vad som krävs för att få ett lyckat likabehandlingsarbete på 
skolan, går det inte att undervärdera skolpersonalens betydelse. En slutsats som dras, utifrån 
ovanstående diskussion, är att det behövs en kreativ, driven och flexibel skolpersonal som ges 
utrymme att faktiskt vara detta. Skolpersonalen behöver utrymme att ifrågasätta sig själva, 
föra kontinuerliga diskussioner om sitt deltagande i upprätthållandet av begränsande normer, 
omfamna förändring och sedan arbeta aktivt med normkritik tillsammans med eleverna.  

Kompisstödjare 
 
I olika studier har Friendsprogrammets insats kompisstödjare problematiserats, då de elever 
som är kompisstödjare tar på sig för stort ansvar genom att bl.a. agera extra rastvakter istället 
för att delta i samspelet med andra elever. På den aktuella skolan framkommer det dock 
överlag en positiv bild av kompisstödjare, med argumentationen att det främjar ett ökat 
elevansvar samt ger extra ögon och öron under rasterna. Dessa argument bekräftar andra 
studiers problematisering av insatsen kompisstödjare, vilket då skapar funderingar kring om 
personalens upplevelser är annorlunda än elevernas (jfr Skolverket, 2011). Personalen ser det 
praktiskt fördelaktiga i att involvera eleverna i likabehandlingsarbetet, samt att det skapas en 
länk mellan eleverna och personalen. Hur eleverna upplever insatsen med kompisstödjare går 
inte att redogöra för, då det är personalens subjektiva upplevelser som redovisats. Tydligt i 
denna studie är hur kontexten påverkar likabehandlingsarbetet. Därför skulle även 
kompisstödjarinsatsen kunna kopplas till kontexten. Som analyserats tidigare har skolan en 
kultur som präglas av elevansvar genom flera olika insatser, och är belägen i ett samhälle som 
beskrivs som familjärt, där “alla känner alla”. Dessa kontextbaserade förutsättningar skulle 
därför kunna ha en påverkan kring att skolan fortsätter arbeta med insatsen och att den 
uppfattas som positiv (jfr Ahlström, 2009). En slutsats är därför att insatsen kompisstödjare 
kan vara kontraproduktiv, men under vissa förutsättningar kanske den kan vara en positiv del 
i skolans likabehandlingsarbete. 
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Studiens slutsatser 
	
Ett flertal slutsatser har dragits i relation till studiens syfte och frågeställningar. Något som 
framkommit är att Friendsprogrammet bortprioriterats på grund av olika kontextuella 
förutsättningar, vilket kan ses som en indikation för att programmet inte får dess önskvärda 
utfall på skolan. En slutsats som dras utifrån ovanstående analys och diskussion är att olika 
kontextuella faktorer påverkar på olika sätt i olika kontexter. För att Friendsprogrammet skall 
ha en större möjlighet för lyckade utfall krävs en ökad flexibilitet i sitt förhållningssätt. En 
överblick kring skolans kontextuella förutsättningar kan ge en mer fördjupad förståelse för 
skolans möjligheter i likabehandlingsarbetet, där sedan Friendsprogrammet skräddarsys efter 
den unika skolans förutsättningar 
 
Gällande diskussionen avseende att utmana normer kan en slutsats dras att skolpersonalens 
roll är oerhört viktig i likabehandlingsarbetet och därför är det av vikt att ge dem möjlighet 
och utrymme att vara kreativa, drivna och flexibla. Då arbetet med att utmana normer är 
oerhört komplext behöver skolpersonalen utrymme att ifrågasätta sig själva, föra 
kontinuerliga diskussioner om sitt deltagande i upprätthållandet av begränsande normer, 
omfamna förändring och sedan arbeta aktivt med normkritik tillsammans med eleverna. 
 
Insatsen kompisstödjare har i andra studier visat sig vara kontraproduktiv. Dock är 
uppfattningen på Lövbyskolan att den mestadels har en positiv inverkan på 
likabehandlingsarbetet. Utifrån ovanstående diskussion dras därför slutsatsen att insatsen 
kompisstödjare kan vara kontraproduktiv, men under vissa förutsättningar kanske den kan 
vara en positiv del i skolans likabehandlingsarbete. 

Metoddiskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka Lövbyskolans arbete med implementeringen av 
Friendsprogrammet. Dock kan det konstateras att skolan ännu inte startat det aktiva arbetet 
med programmet vilket gör det svårt att se huruvida Friendsprogrammet bidragit med ny 
kunskap eller har genererat i något önskat resultat. Därför har studien riktat in sig på att 
analysera och undersöka orsaker till att arbetet inte har börjat genom att identifiera skolans 
kontextuella förutsättningar.  
 
En annan begränsning med studien var problemet med att få respondenter från Lövbyskolan. 
Från början var det tänkt att utföra kvalitativa intervjuer “face-to-face”, men det var svårt att 
hitta tid till detta och beslutet fattades att genomföra intervjuerna via telefon. Trots detta val, 
var det fortsatt svårt att få tag på respondenter p.g.a. att de hade svårt att hitta tid. Vårterminen 
på skolor är generellt en tuff period med ett flertal lov och nationella prov, därför skulle det 
möjligtvis varit lättare att genomföra denna typ av studie under höstterminen. Dock förefaller 
det mer lämpande att genomföra denna typ av studie under vårterminen, då det, ur en 
kronologisk synpunkt, ter sig mer logiskt. Skolåret startar i augusti och avslutas i juni, vilket 
leder till att skolan troligtvis inte kommit lika långt i arbetet med Friendsprogrammet om 
intervjuer genomförs i exv. november jämfört med mars/april. 
 
En identifierbar styrka med föreliggande studie är att syftet inte är så väl utforskat. Andra 
vetenskapliga studier som genomförts fokuserar primärt på lärares roll i anti-mobbningsarbete 
generellt, medan vår studie studerar skolpersonalen i ett specifikt anti-mobbningsprogram. 
Belysandet av hur skolpersonal uppfattar och implementerar Friendsprogrammet ämnar skapa 
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en bättre förståelse för programmakarna hur väl programmet fungerar i olika kontexter, vilket 
förhoppningsvis kan bidra till en ökad kunskap avseende dess praktiska funktion. Då denna 
studie är en del i en kommande större studie, där Friendsprogrammet kommer utvärderas 
utifrån en mängd olika kontexter, kommer denna studie öka i styrka.  
 
Gällande den teoretiska generaliserbarheten ämnar vi, vilket presenteras i metodavsnittet, inte 
att hävda någon sådan. Studien är genomförd i en specifik kontext under en specifik tidsram, 
vilket i sig gör det svårt att generalisera den sett till hela populationen. De kontextuella 
faktorerna har, vilket studien presenterar, en stor påverkan på utfallet. En rimlig 
generalisering som skulle kunna genomföras bör i sådana fall ske utifrån en skola med 
liknande kontextuella förutsättningar.   

Relevans för socialt arbete och vidare forskning 
 
Som nämnt i inledningen kan diskriminering och kränkande behandling ge konsekvenser 
senare i livet, både för de som utsätts och de som utsätter (Brå, 2012). Exempel på 
konsekvenser är självmordstankar, psykosomatiska problem, depression och ångest. Ett flertal 
studier har kopplat långvarig utsatthet för diskriminering och kränkning till skamkänslor, där 
individen drar sig undan. Skamkänslorna kan också öka svårigheter för en individ att lita på 
andra och skapa sociala relationer i framtiden. Eftersom skolplikt råder för grundskolan, blir 
det svårt för den utsatte att dra sig undan och undvika skolan och därmed blir skolan en 
central plats i arbetet mot mobbning (jfr Skolverket, 2013). För de som utövar kränkande 
behandling kan också en konsekvens vara depression, men också ökat aggressivt beteende 
vilket leder till grövre handlingar och förbrytelser. Dessa ovanstående faktorer kan räknas 
som relevanta för socialarbetare, då de sannolikt kommer möta dessa individer. Minskad 
mobbning kan också gynna ur ett ekonomiskt perspektiv då långvarig kriminalitet och 
behandling av depression kostar samhället (Brå, 2012).  
 
När det gäller förslag på vidare forskning skulle det kunna vara fortsatta kvalitativa studier 
kring utvärderingen av antimobbningsprogram, baserat på den tidigare forskningen som 
mestadels består av kvantitativa studier. Då föreliggande studie har visat vilken tydlig 
påverkan kontextuella förutsättningar har för en lyckad implementering av 
Friendsprogrammet, förefaller det önskvärt att fortsätta utvärdera programmet i olika 
kontexter. Gällande förslaget avseende genomförandet av kvalitativa studier förefaller dessa 
öka förståelsen kring hur Friendsprogrammet förstås och implementeras på ett varierande sätt 
beroende på hur den “tas emot” av personalen på skolan. För att vidare inhämta mera kunskap 
kring Friendsprogrammet och dess funktioner i skolor är det önskvärt att involvera elever i 
framtida studier.    
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Bilaga 1 – Intervjuguide pedagoger   
 
Skolans förutsättningar:  
Forskningsfråga: Hur ser skolans kontextuella förutsättingar ut? 

• Hur många elever går på skolan? 
• Hur mycket personal finns på skolan? 
• Hur många arbetslag?  
• Vilka ingår i trygghetsteamet? Antal i trygghetsteamet, samt yrkesroller. 
• Hur skulle du beskriva området som skolan ligger i? Är det omgivet av 

lägenhetskomplex? Är det beläget i ett villaområde? Centralt beläget?  
• Upplever du att skolan är belägen i ett tryggt område? (med tryggt område menas 

exempelvis att det inte känns otryggt att gå ensam i mörkret, möjlighet för andra 
människor att upptäcka eventuella faror, icke upplysta områden etc.) 

• I vilken utsträckning upplever du att föräldrarna är delaktiga i respektive barns 
skolgång?  Föräldramöten - hur många kommer? Hur delaktiga är föräldrarna i 
diskussioner som kan uppstå?, utvecklingssamtal: båda föräldrarna? Har samarbetet 
med föräldrar/vårdnadshavare blivit bättre efter Friendssamarbetet 

• Förutom Friendsprogrammet: har ni några andra metoder och/eller insatser ni arbetar 
med?  

• Innan Friendsprogrammet: hur arbetade ni med likabehandling då? Specifika metoder 
och/eller insatser, andra antimobbningsprogram? 

• Har skolan tidigare haft problem med kränkning/diskriminering? I sådana fall, vad har 
kränkningarna handlat om?   

 
Kartläggning och analys: 
Forskningsfråga: Hur beskriver personalen den utbildning de erhållit av Friendsprogrammet? 

• Vad kommer du ihåg av personalutbildningen som Friendsprogrammet hade? Struktur, 
teman, diskussioner, något som fångade ditt intresse? 

• Hur ser du på kartläggningsresultatet? Var det något som överraskade dig? Upplever 
du att det var något tema/område som saknades i kartläggningen?         

• Varför tror du att vissa elever upplever det otryggt i er skola?  
• Upplever du att det är fler tjejer än killar som känner sig otrygga på skolan? Vad tror 

du att det kan bero på? Finns det några andra förutsättningar hos den enskilda eleven 
som kan påverka om en elev känner sig trygg/otrygg? (sexualitet, etnicitet, klass, 
funktionsnedsättning) 

• Personalutbildningen tar upp detta tankesätt i likabehandlingsarbetet: Var är vi? Vart 
ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? - Hur upplever du att tänka på detta sätt gällande 
likabehandlingsarbete? Hur upplever du att arbeta på detta sätt? Upplever du att det är 
lättare att tänka på detta sätt än vad det är att arbeta på detta sätt? 

• Vad upplever du var bäst med personalutbildningen? 
• Gällande temat: Hur gör vi? Hur upplevde du att diskussionen kring detta var? Kändes 

det som att ni kom fram till något? Upplever du att det är tydligare hur ni ska arbeta 
med likabehandlingsarbetet på skolan och specifikt hur du ska arbeta? 

• Vilka problemområden prioriteras nu i likabehandlingsarbetet på skolan? Upplever du 
att dessa är relevanta? Saknas det några? 

• Var det någon insats i personalutbildningen som ni valde att inte ta med? Varför i så 
fall? 

• Om man gått både mentor och personalutbildningen: Fick du mer ut av den andra? 
Vad var bättre/sämre? 
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• Upplever du att utbildningen behöver förbättras på något sätt? I sådana fall, hur?  
 
Aktiva arbetet 
Forskningsfråga: Hur beskriver personalen det aktiva arbetet med Friendsprogrammet och 
finns det faktorer som underlättar eller försvårar detta arbete? Samt Hur upplever och tolkar 
skolpersonalen Friendsprogrammets vision med att utmana normer? 
Temaböcker:   

• Hur definierar du begreppet normer? Har definitionen ändrats sedan implementeringen 
av Friendsprogrammet? På vilket sätt? Bra/Dåligt? 

• Hur ser era skolregler ut gällande likabehandling? Har de ändrats något efter att ni 
börjar arbeta med Friendsprogrammet? 

• Hur ser trygghetsreglerna ut i klassen? Har ni haft sådana regler innan 
Friendsprogrammet och i så fall har de ändrats något efter att ni börjat arbeta med 
Friendsprogrammet?  

• Vilka övningar från temaboken har ni gjort i klassen? Varför har dessa övningar 
genomförts? Har övningarna gjorts helt utifrån temaboken eller har ni ändrat på dem? 
Vad är svårt/lätt när övningarna görs? 

• Har några jobbiga situationer dykt upp i klassen när övningar gjorts?  
• Tycker du att det är viktigt att arbeta med att utmana normer? Varför?   
• Har ni prövat övningar ifrån temaboken gällande normer? Vad är lätt/svårt i 

diskussionen gällande normer? Beskriva klassrumssituationen.  
• Hur upplever du att det fungerar att införa Friendsprogrammets material i de övriga 

ämnena? Görs detta eller avsätts det tid för att arbeta likabehandlande? 
• Hur påverkas du, i ditt arbete med Friendsprogrammet, av din egen tolkning av 

begreppet normer?  
 
Akuta situationer:  

• Hur agerar ni när en akut kränkningssituation uppstår? Finns det en färdig 
handlingsplan, eller arbetar ni olika från situation till situation?  

• Agerar ni annorlunda i dessa situationer efter att samarbetet med Friendsprogrammet 
har startat? I fall ja, upplever du en förbättring/försämring i agerandet efter att 
samarbetet med Friendsprogrammet har ägt rum? Vad har blivit bättre/sämre? 

 
Kompisstödjare 

• Har ni kompisstödjare på skolan? 
• Om ja, hur upplever du att detta fungerar?  

 
Rastvakter 

• Använder ni er av rastvakter? Varför/varför inte?  
• Vad är positivt med rastvaktsystem? Upplever du att eleverna känner sig tryggare med 

rastvakter?  
 
Annat 

• Är det några andra insatser som införts efter att ni börjat arbeta med 
Friendsprogrammet?  

 
Personalgruppen 
Forskningsfråga: Hur beskriver skolpersonalen personalgruppen? 

• Kan du beskriva stämningen i personalgruppen? Finns det grupperingar? Tar vissa 
personer mer plats än andra i diskussioner eller vid kafferaster?  

• Finns det någon som har en tydlig ledarroll?  
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• Hur upplever du att personal med åsikter/tankar som avviker från majoriteten bemöts? 
Upplever du en frihet/utrymme i att framföra åsikter/tankar kring 
likabehandlingsarbetet, eller håller man dessa tankar för sig själv?  

• Diskuteras det fram olika former av kompromisser för att alla ska känna sig delaktiga? 
Är det viktigt för er personalgrupp att ha en gemensam syn på likabehandlingsarbetet? 
Varför? Hur tror du att likabehandlingsarbetet skulle se ut om personalgruppen inte 
hade en gemensam syn på det?  

• Med tanke på hur du definierar begreppet normer: Upplever du att andra i 
personalgruppen har en annan definition? På vilket sätt? Hur tror du att det kan 
påverka arbetet? 

• Upplever du att personalgruppen arbetar med Friendsprogrammet på samma sätt, eller 
förekommer olika tolkningar av hur arbetet med Friendsprogrammet skall bedrivas?  

• Hur engagerad upplever du att skolledningen är i likabehandlingsarbetet? Behövs mer 
engagemang? Behövs det att ledningen “tar ett steg tillbaka”? 

• Något som du önskar förbättra med Friendsprogrammet? Något som fattas? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide rektor 
 

Skolans förutsättningar:  
Forskningsfråga: Hur ser skolans kontextuella förutsättningar ut? 

• Hur många elever går på skolan? 
• Hur mycket personal finns på skolan?  
• Hur många arbetslag? 
• Vilka ingår i trygghetsteamet? Antal i trygghetsteamet, samt yrkesroller. 
• Hur skulle du beskriva området som skolan ligger i? Är det omgivet av 

lägenhetskomplex? Är det beläget i ett villaområde? Centralt beläget?  
• Upplever du att skolan är belägen i ett tryggt område? (med tryggt område menas 

exempelvis att det inte känns otryggt att gå ensam i mörkret, möjlighet för andra 
människor att upptäcka eventuella faror, icke upplysta områden etc.) 

• I vilken utsträckning upplever du att föräldrarna är delaktiga i respektive barns 
skolgång?  Föräldramöten - hur många kommer? Hur delaktiga är föräldrarna i 
diskussioner som kan uppstå? utvecklingssamtal: båda föräldrarna? Har samarbetet 
med föräldrar/vårdnadshavare blivit bättre efter Friendssamarbetet 

• Förutom Friendsprogrammet: har ni några andra metoder och/eller insatser ni arbetar 
med?  

• Innan Friendsprogrammet: hur arbetade ni med likabehandling då? Specifika metoder 
och/eller insatser, andra antimobbningsprogram? 

• Har skolan tidigare haft problem med kränkning/diskriminering? I sådana fall, vad har 
kränkningarna handlat om?   

 
Kartläggning och analys: 
Forskningsfråga: Hur beskriver personalen den utbildning de erhållit av Friendsprogrammet? 

• Vad kommer du ihåg av personalutbildningen som Friendsprogrammet hade? Struktur, 
teman, diskussioner, något som fångade ditt intresse? 

• Om rektor inte var med på personalutbildning; Hur upplever du att personalen har 
pratat/reflekterat kring utbildningen? Varför deltog inte du i utbildningen? 

• Hur ser du på kartläggningsresultatet?: Var det något som överraskade dig? Upplever 
du att det var något tema/område som saknades i kartläggningen?         

• Varför tror du att vissa elever upplever det otryggt i er skola?  
• Upplever du att det är fler tjejer än killar som känner sig otrygga på skolan? Vad tror 

du att det kan bero på? Finns det några andra förutsättningar hos den enskilda eleven 
som kan påverka om en elev känner sig trygg/otrygg? (sexualitet, etnicitet, klass, 
funktionsnedsättning) 

• Personalutbildningen tar upp detta tankesätt i likabehandlingsarbetet: Var är vi? Vart 
ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? - Hur upplever du att tänka på detta sätt gällande 
likabehandlingsarbete? Hur upplever du att arbeta på detta sätt? Upplever du att det är 
lättare att tänka på detta sätt än vad det är att arbeta på detta sätt? 

• Vad upplever du var bäst med personalutbildningen? 
• Gällande temat: Hur gör vi? Hur upplevde du att diskussionen kring detta var?  
• Kändes det som att ni kom fram till något? Upplever du att det är tydligare hur ni ska 

arbeta med likabehandlingsarbetet på skolan och specifikt hur du ska arbeta? 
• Vilka problemområden prioriteras nu i likabehandlingsarbetet på skolan? Upplever du 

att dessa är relevanta? Saknas det några? 
• Var det någon insats i personalutbildningen som ni valde att inte ta med? Varför i så 

fall? 
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• Om man gått både mentor och personalutbildningen: Fick du mer ut av den andra? 
Vad var bättre/sämre? 

• Skolledarträffen: Hur upplevde du att den var? Kom ni fram till något? Var 
diskussionen givande?  

• Upplever du att utbildningen behöver förbättras på något sätt? I sådana fall, hur?  
 
Aktiva arbetet: 
Forskningsfråga: Hur arbetar personal på skolan aktivt med Friendsprogrammet och finns det 
faktorer som underlättar eller försvårar detta arbete? Samt Hur upplever och tolkar personalen 
Friendsprogrammets vision med att utmana normer? 
Temaböcker:   

• Hur definierar du begreppet normer? Har definitionen ändrats sedan implementeringen 
av Friendsprogrammet? På vilket sätt? Bra/Dåligt? 

• Tycker du att det är viktigt att arbeta med att utmana normer? Varför?   
• Hur ser era skolregler ut gällande likabehandling? Har de ändrats något efter att ni 

börjar arbeta med Friendsprogrammet? 
• Hur ser trygghetsreglerna ut i klassen? Har ni haft sådana regler innan 

Friendsprogrammet och i så fall har de ändrats något efter att ni börjat arbeta med 
Friendsprogrammet?  

• Vet du om arbetet med temaböckerna startat? Vilka övningar har gjorts? Hur upplever 
lärarna detta arbete? 

• Hur upplever du att det fungerar att införa Friendsprogrammets material i de övriga 
ämnena? Görs detta eller avsätts det tid för att arbeta likabehandlande? 

• Hur ser du på din roll i likabehandlingsarbetet? 
 
Akuta situationer:  

• Hur agerar ni när en akut kränkningssituation uppstår? Finns det en färdig 
handlingsplan, eller arbetar ni olika från situation till situation?  

• Agerar ni annorlunda i dessa situationer efter att samarbetet med Friendsprogrammet 
startat? I fall ja, upplever du en förbättring/försämring i agerandet efter att 
sammarbetet med Friendsprogrammet ägt rum? Vad har blivit bättre/sämre? 

 
Kompisstödjare 

• Har ni kompisstödjare på skolan? Hur ser det ut? 
• Om ja, hur upplever du att detta fungerar?  
• Hur väljs kompisstödjarna?  

 
Rastvakter 

• Använder ni er av rastvakter? Varför/varför inte?  
• Vad är positivt med rastvaktsystem? Upplever du att eleverna känner sig tryggare med 

rastvakter?  
 
Annat 

• Är det några andra insatser som införts efter att ni börjat arbeta med 
Friendsprogrammet?  

 
Personalgruppen: 
Forskningsfråga: Hur beskriver skolpersonalen personalgruppen? 

• Kan du beskriva stämningen i personalgruppen? Finns det grupperingar? Tar vissa 
personer mer plats än andra i diskussioner eller vid kafferaster?  

• Finns det någon som har en tydlig ledarroll?  
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• Hur upplever du att personal med åsikter/tankar som avviker från majoriteten bemöts? 
Upplever du en frihet/utrymme i att framföra åsikter/tankar kring 
likabehandlingsarbetet, eller håller man dessa tankar för sig själv?  

• Diskuteras det fram olika former av kompromisser för att alla ska känna sig delaktiga? 
Är det viktigt för er personalgrupp att ha en gemensam syn på likabehandlingsarbetet? 
Varför? Hur tror du att likabehandlingsarbetet skulle se ut om personalgruppen inte 
hade en gemensam syn på det?  

• Med tanke på hur du definierar begreppet normer: Upplever du att andra i 
personalgruppen har en annan definition? På vilket sätt? Hur tror du att det kan 
påverka arbetet? 

• Upplever du att personalgruppen arbetar med Friendsprogrammet på samma sätt, eller 
förekommer olika tolkningar av hur arbetet med Friendsprogrammet skall bedrivas?  

• Hur engagerad upplever du att personalgruppen är i Friendsprogrammet? Är det några 
som är mer engagerade än andra? 

• Något som du önskar förbättra med Friendsprogrammet? Något som fattas?  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


