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A school should be a safe place for all students. The existence of discrimination, harassment and 

offensive behavior should according to Swedish school law not exist in the school environment. Since 

the year 2006, when a law on equal treatment was passed, all the schools in Sweden must have a 

treatment plan that is revised annually to prevent discrimination, harassment and abusive treatment. 

In this master thesis, I will examine the equal treatment plan between four different elementary schools 

in Nynäshamn. 

The purpose of this paper is to examine how the equal treatment plan exposes the bullying and the types 

of problems and solutions addressed in the elementary schools equal treatment plans. Based on the 

purpose, I have formulated two questions: 

-How do the elementary schools in Nynäshamn municipality describe bullying in the equal treatment 

plan? 

-What kinds of problems and solutions are addressed in the equal treatment plan evaluations?  

This thesis is based on text analysis and content analysis on the schools equal treatment plans.  

The study is based on the theories from a norm critical perspective. 

The conclusion of the study is that all four schools treatment plan see abusive behavior as something 

serious and preventive. Equal treatment plans show that they are actively working at schools to discuss 

problems and identify bullying at school 
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1. Inledning 

 

”Det hävdas ibland att mobbning bland elever till största delen äger rum på vägen till och från skolan, 

inte i själva skolan. Vår forskning visar tvärtom att två till tre gånger så många elever mobbas i skolan, 

jämfört med på vägen till och från skolan” (Olweus, 1999:14). 

Enligt Olweus sker de flesta fallen av mobbning i skolan. Genom tiden har man aldrig lagt så stort fokus 

på att barn och ungdomar blir mobbade i skolan. Vissa hävdar att mobbning är en del av skolgången.  

För att motverka mobbningen i skolan måste man informera elever och lärare om mobbning (Olweus, 

1999:14).  

 

Varje skola och förskola har en likabehandlingsplan som föräldrar, elever och lärare utvecklar 

tillsammans för att bekämpa diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i skolan. 

Likabehandlingsplanen har till uppgift att parallellt informera elever, föräldrar och personal i skolan. 

Syftet är att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Utifrån 

likabehandlingsplanen diskuteras och utvärderas ovanstående ämnen.  

 

I examensarbete kommer jag att undersöka likabehandlingsplanen i fyra olika skolor i Nynäshamns 

kommun. Anledningen till varför jag har valt att undersöka Nynäshamns kommun, är för att 

Nynäshamns kommun i september 2012 vann MR-priset, som fackförbundet Vision årligen delar ut. 

MR-priset går till den arbetsgivare som aktivt arbetar med mänskliga rättigheter samt genomför åtgärder 

på arbetsplatsen för att motverka diskriminering. ”Helhets intrycket blir att Nynäshamn framstår som en 

kommun i framkant inom likabehandlingsplanen” (Eriksson, 2012). I artikeln prisas kommunen för sitt 

arbete med mänskliga rättigheter, Nynäshamns kommun har tydliga riktlinjer som omfattar 

likabehandling och kränkande behandling. Därför tror jag att det kan bli intressant att undersöka hur 

likabehandlingsplanen ser ut för skolorna i Nynäshamn.  

 

Ett av de viktigaste uppdragen i den svenska skolan är att skapa den bästa förutsättningen för varje elevs 

lärande och utveckling, med stöd av likabehandlingsplanen.  
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2. Bakgrund  

Jag kommer i följande avsnitt beskriva vad lagen säger om diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling samt skolans ansvar gällande motverkandet av dessa frågor. 

 

Det var först år 1969 som begreppet mobbning introducerades i det svenska språket. Men det var inte 

förrän i mitten av 1980-talet då läkaren Peter-Paul Heinemann skrev om mobbningen på den svenska 

skolgården, då kunskapen om mobbning i skolan växte fram. Under den tiden diskuterades mobbning i 

media och författarna börja skriva böcker som tog upp frågan om fenomenet mobbning. Under 1990-

talet och 2000-talet belystes mobbning i den offentliga läroplanen, vilket medförde att lagtexter och 

begreppet mobbning fick en ny juridisk benämning. Mobbning beskrivs nu som kränkande behandling 

det är straffbart att diskriminera, trakassera eller kränka någon. År 2006 träder likabehandlingslagen 

ikraft för att höja kraven på skolans arbete mot mobbning.  Sedan 2009 behandlas kränkande behandling 

i skollagen och diskriminerig i diskrimineringslagen (Skolverket, 2011a). 

 

2.1 Lagstiftning 

 

Under denna rubrik kommer jag att beskriva vad lagstiftningen säger om kränkande behandling. 

Skollagen och diskrimineringslagen är två lagar som ska skydda elever från kränkning, diskriminering 

och trakasserier.  

 

Det är skollagen som styr över det offentliga skolväsendet i Sverige. Skollagen omfattar all utbildning 

från förskola till vuxenutbildning, dock inte universitet och högskolor. Lagstiftningen innehåller 

grunden för kunskap, trygghet och valfrihet i alla skolformer. I skollagen anges det att en plan mot 

kränkande behandling ska upprättas och årligen utvärderas av skolan. Enligt skollagen kapitel § 6 är det 

skolans huvudman (Rektorn) som ansvarar över att all skolpersonal inom skolväsendet följer skollagens 

förpliktelser. Det är också rektorn som har ett direkt ansvar över att det ska finnas en plan mot 

kränkande behandling på skolan.  I skollagen står det även att alla skolor ska arbeta aktivt i 

förebyggande syfte mot all form av kränkande behandling på skolan. Det är skolans huvudman som 

ansvarar över att alla skolor ska ha ett målinriktat arbete i form av en likabehandlingsplan, som ska 

motverka all form av kränkande behandling. Enligt skollagen ska det finnas alternativa åtgärder som ska 

förebygga kränkande behandling på skolan. Likabehandlingsplanen ska årligen revideras av 

skolpersonalen tillsammans med huvudmannen (Skolverket, 2009a). 
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Diskrimineringslagens mål är att motverka all form av diskriminering samt främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett funktionshinder, etnisk tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder.  Diskrimineringslagen beskiver olika 

typer av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering och trakasserier.  

Det är diskrimineringsombudsmannen som har tillsyn över diskrimineringslagen och det är utifrån 

diskrimineringslagen likabehandlingsplanen skrivs (Diskrimineringslag 2008:567). 

 

 2.2 Läroplanen 

 

Läroplanen offentliggörs av den svenska regeringen. Läroplanen fastställer strävansmål och uppnående 

mål i den svenska skolan. Rektorer, lärare och elever arbetar utifrån läroplanen tillsammans för att 

uppnå målen i läroplanen. I Lgr 11 står det även att alla som arbetar i skolan ska:  

”aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller 

grupper, och visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet 

utgå från ett demokratiskt förhållningssätt” (Lgr, 2011: 12).  

 

2.3 Likabehandlingsplanen  

 

Utformningen av likabehandlingsplanen är framställd av Diskrimineringsombudsmannen (DO) som har 

samarbetat med Barn- och elevombudet (BEO) vid Skolinspektionen och Skolverket. 

Likabehandlingsplanen ska utvärderas utifrån de mål som skolans föregående års plan har tagit upp. 

Som ska bli utgångspunkten för den nya planen som ska fastställas. Varje skolas likabehandlingsplan 

ska ta upp de fem steg som diskrimineringsombudsmannen har fastställt.  Årligen ska varje skola skriva 

en ny likabehandlingsplan som utvecklas och diskuteras på skolan. I likabehandlingsplanen ska följande 

steg tas upp:  

 

 Utvärdering av föregående års plan – Likabehandlingsplanen ska innehålla en redovisning av 

föregående års plans åtgärder inom det förebyggande arbetet mot kränkande behandling. 

Utvärderingen ligger till utgångspunkt i den nya likabehandlingsplanen. 

 Främjandet av lika rättigheter och möjligheter - Likabehandlingsplanen ska innehålla en 

redogörelse av insatser för att främja lika rättigheter och möjligheter för elever som söker sig till 

skolan oavsett etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, kön, religion eller 
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annan trosuppfattning.   Främjande arbetet i skolan har till uppdrag arbeta utifrån de 

demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter för att främja respekten för allas lika värden 

i samhället.   

 Kartläggning över kränkande behandling - För att förebygga diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling i skolan, bör skolan göra en kartläggning över nuläget med hjälp av 

enkätundersökningar, samtal med elever, och genomgång av regler och rutiner på skolan. 

Kartläggningen ska ge skolan en översikt över vad skolan behöver för åtgärder för att motverka 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.  

 Förebyggande åtgärder - Varje skola ska ha förebyggande åtgärder för att minska risken för 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I likabehandlingsplanen ska man utifrån 

resultat från kartläggningen skapa ett förebyggande och främjande arbete för att behandla de 

områden kartläggningen identifierat.  

 Rutiner vid akuta situationer - Likabehandlingsplanen ska innehålla rutiner för hur skolan ska 

agera för att åtgärda trakasserier eller kränkande behandling vid akuta situationer. Vid kännedom 

av trakasserier eller kränkande behandling måste skolpersonalen ta kontakt med rektorn eller 

förskolechefen, som har skyldighet att anmäla ärendet till huvudmannen (DO, 2010). 
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3. Syfte/Frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur likabehandlingsplanen synliggör mobbningen och vilka typer 

av problem och lösningar som tas upp i likabehandlingsplanens utvärdering. Utifrån syftet har jag 

formulerat två frågeställningar: 

 

- Hur beskriver skolornas likbehandlingsplan mobbningen i de fyra skolorna i Nynäshamns 

kommun? 

- Vilka typer av problem och lösningar tas upp i likabehandlingsplanens utvärdering? 
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4. Teorianknytning 

Jag kommer i följande avsnitt beskriva vad olika teoretiska perspektiv anger om fenomenet mobbning, 

samt att redovisa olika begrepp som är relevanta för min analys. 

 

4.1 Socialkonstruktivistiskt perspektiv  

Inom det socialkonstruktivistiska perspektivet menar man att samhället är konstruerat av det sociala 

samspelet mellan människor. Den sociala relationen är konstruerad oberoende av teorier inom 

samhällsvetenskapen (Thomassen, 2007:205). Enligt Frånberg och Wrethanders bok Mobbning, En 

social konstruktion? Beskrivs mobbning som ett socialt problem. Då förekomsten av mobbning har som 

utgångspunkt i ett så kallat individualpsykologiskt perspektiv. Vilket menas med att det är den enskilda 

människan som är bäraren av problemet. Enligt pedagogikforskaren Solveig Hägglund beskrivs 

mobbning som socialkonstruerat, då situationer där mobbning och kränkande behandling uppstår i 

samspel mellan olika individer. Frånberg och Wrethander menar att mobbning uppstår när en person 

avviker från samhällets normer och uppfattas som annorlunda av omgivningen. För att lösa fenomenet 

mobbning måste skolan bekämpa de normer som finns i skolan menar Frånberg och Wrethander 

(Frånberg & Wrethander 2011:12). 

4.2 Normkritiskt perspektiv  

 

Inom det normkritiska perspektivet lägger man stor fokus på normer och maktstruktur i samhället. Det 

är normer och maktstruktur som leder till att vissa individer uppfattas som avvikande då uppkomsten av 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling uppstår. Det normkritiska perspektivet innefattar 

att synliggöra, problematisera, förändra normer och föreställningar, för att förebygga diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling (Planforskolan, 2010). 

4.3 Mobbning 

 

En av den mest användbara definitionen om mobbning kommer från den norske psykologiprofessorn 

Dan Olweus: ”När han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa 

handlingar från en eller flera andra personer” (Olweus, 1999:9). 

Olweus forskningsinriktning handlar om att finna särskilda psykologiska egenskaper hos mobbaren då 

han företräder ett individualpsykologiskt perspektiv. Utifrån sin aggressionsforskning under 1970-talet 

menar Olweus att en mobbare är en person som har ett aggressivt beteende till skillnad från den utsatte 
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som är passiv, hämmat och ängslig. Sedan Olweus definition av mobbning framkom har hans forskning 

inom mobbning varit vägledande för andra studier inom området mobbning (Rosen, 2010:57).   

Det var inte förrän efter lagen om barn- och elevskyddslagen trädde fram som Skolverket fick i uppdrag 

av regeringen att undersöka ”om ytterligare stöd- och implementeringsinsatser behövs för att lagens 

intentioner ska uppfyllas” (Rosen, 2010:68). Då Skolverket i en studie intervjuade barn, elever och 

studerandes tolkning om diskriminering och trakasserier. Resultatet av Skolverkets rapport visade att 

diskriminering, trakasserier och kränkning uppkom av normerna som fanns runt omkring elevernas 

miljö. Utifrån Skolverkets undersökning kunde man dra slutsatsen, att det var viktigt att använda ett 

normkritiskt perspektiv när man arbetar i förebyggande syfte mot diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling (Rosen, 2010). 

4.4 Sociala miljön 

 

Utifrån Skolverkets studie visar det sig att när en person är avvikande och inte följer normerna i den 

sociala miljön, löper personen större risk för att bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande 

behandling vilket även Höistad menar. Enligt honom är det de yttre faktorerna hos en individ såsom 

beteende, kroppsbyggnad m.m. som leder till större risk för att bli utsatt för mobbning. Då personen är 

avvikande och inte följer de oskrivna reglerna som finns i samhället (Höistad, 2001:90).    

4.5 Teorireflektion 

 

Jag har valt att använda mig av ett normkritiskt perspektiv i min uppsats, eftersom jag anser att det är 

utifrån det perspektivet som man bäst kan förklara hur de olika normerna och avvikelserna skapar 

fenomenet mobbning, då diskriminering, trakasserier och kränkande behandling sällan uppstår av 

enskilda företeelser. Utan uppstår i de sociala relationerna där maktutövandet, identitetskapandet och de 

uteslutande och inneslutande normskapande processerna pågår i den sociala verksamheten (Skolverket, 

2009:100). 
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5. Tidigare forskning  

Jag kommer att i följande avsnitt redogöra tidigare forskning och litteratur om mobbning. 

Därefter kommer jag att i min analys koppla den tidigare forskningen och litteraturen till mina 

forskningsfrågor.  

5.1 Mobbning & miljö 

 

Utifrån Olweus forskningsstudie förekommer 50-75 % av mobbningen i skolan, på platser som i 

korridoren, på skolgården och andra undanskymda platser. Eftersom mobbningen mestadels 

förekommer under skoltid bär skolledningen och skolpersonalen ansvar över att förebygga mobbningen 

i skolan (Olweus, 1999:14).  

Utifrån Olweus forskningsstudie menar han att flickor och pojkar använder sig av olika mobbningssätt, 

då pojkar oftast använder sig av fysisk mobbning (direkt mobbning) som är en mobbningsform som är 

enklare att upptäcka av omgivningen. Flickor använder sig inte lika ofta av den fysiska mobbningen 

utan använder sig mer av den verbala och tysta mobbningen (indirekta mobbningen) som är svår att 

upptäcka (Olweus, 1999:12). Dock är det viktigt att upplysa om att både flickor och pojkar använder sig 

av både direkt och indirekt mobbning. Olweus tar i boken Mobbning bland barn och ungdomar även 

upp olika varningstecken som upplyser om att ett barn blivit utsatt för mobbning såsom: att barnet sover 

oroligt om nätterna, har mardrömmar, har blåmärken och skador utan att kunna förklara anledningen till 

orsaken, trasiga kläder och böcker m.m. (Olweus, 1999:26). För att åtgärda mobbningen i skolan menar 

Olweus att det är viktigt att skolan har ett åtgärdsprogram som är skolbaserat. Enligt Olweus är det 

viktigt att åtgärdsprogrammet ska bygga på fyra delmål som är:  

 

- Att öka medvetenheten om mobbning och ge alla inom skolväsendet mer kunskap om 

mobbningsproblem.  

-  Att få föräldrar och lärare att aktivt upptäcka och förebygga mobbning på skolan genom att 

kontrollera vad som förse går på skolan.  

- Att det ska finnas tydliga regler mot mobbning.  

- Att det ska finnas bra stöd och skydd till den drabbade eleven (Olweus, 1999:49).  

 

Olweus forskning har lett till flera andra studier baserade på hans resultat, tillexempel Høiby, Levin och 

Thulin, som har skrivit boken Tillsammans mot mobbning som är skriven i förebyggande syfte mot 

mobbning. Författarna diskuterar begreppet mobbning och varför mobbning förekommer samt hur man 

kan förebygga mobbningen på skolan. De använder sig även av psykologen William Glassers metod i 
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boken En skola utan förlorare då man använder sig av klassrumsmöten. Under klassrumsmöten ska 

elevers sociala kompetens och gemenskapen i klassrummet stärkas. Klassrumsmötet bygger på 

demokrati, jämlikhet och frihet.   

 

Höistad nämner i boken Mobbning och människovärde att mobbningen oftast sker i skolan. Höistad 

beskriver att mobbning handlar om förnedring, kränkning, förföljelse, förakt och hån. Även Höistad 

delar likt Olweus in mobbning i olika kategorier - tyst mobbning, verbal mobbning och fysisk mobbning  

 

 Tyst mobbning - är en av den vanligaste formen av mobbning. Tyst mobbning är väldigt fördold 

och svår att upptäckas av folk i omgivningen. Tyst mobbning innebär att mobbaren fryser ut den 

utsatte genom att rulla med ögonen, gör miner, behandlar personen som luft och kastar menande 

blickar mellan varandra. Den tysta mobbningen är oftast den typen av mobbning som ger mest 

skada (Höistad, 2001:74). 

 Verbal mobbning är också en mobbningsform som är svår för omgivningen att upptäcka, då 

mobbningen inte sker i det offentliga. Dock är den lättare att upptäcka till skillnad från den tysta 

mobbningen. Den verbala mobbningen kan vara att man sprider rykten, trakasserar, hånar, ger 

anmärkning på exempelvis kläder och hår, hånskratta och viskar. Att skicka sms, klottra på skåp, 

ringa anonyma samtal samt att skriva e-post meddelande som också klassas som verbal 

mobbning (Höistad, 2001:76). 

 Den fysiska mobbningen innebär att man puttar och knuffar den utsatte, tar personens väska, slår 

till personen när omgivningen inte ser, då målet som mobbare är att inte bli upptäckt av någon. 

Den är enklare att upptäcka än den tysta och verbala mobbningen. Den fysiska mobbningen är 

den form som används mest av pojkar. Fysisk mobbning förekommer oftast på rasten eller på 

idrotten, där omgivningen inte upptäcker mobbningen (Höistad, 2001:78) 

Utifrån skolverkets Skolan - En arena för mobbning förekommer oftast mobbning i skolan, på miljöer 

som i klassrummet, skolgården, till och från skolan och korridoren, likt Olweus forsknings resultat. 

Olweus menar att det inte finns några ”mobbningsäkra” skolmiljöer. Dock kan man förebygga 

mobbningen på skolorna med hjälp av åtgärdsprogram som är baserad på forskning (Skolverket, Skolan 

– en arena för mobbning, 2002). Olweus fyra nyckelprinciper för förebygga mobbningen på skolan är:   
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”1. En god skolmiljö utmärks av värme, intresse och engagemang från vuxna. 

2. En god skolmiljö utmärks även av tydliga gränser mot 

icke-önskvärda beteenden. 

3. Om en elev bryter mot det överenskomna regelsystemet 

bör man konsekvent använda någon form av ickefysisk 

och icke-fientlig negativ sanktion. 

4. Vuxna, i hem och skola, förväntas fungera som auktoriteter 

i vissa avseenden. ” (Skolverket, Skolan – en arena för mobbning, 2002:45–46). 

 

Gun-Marie Frånberg och Marie Wrethander har skrivit boken Mobbning- en social konstruktion, där de 

diskuterar mobbningen i skolan. För att förklara varför mobbning förekommer tar de som utgångspunkt 

ett såkallat individualpsykologiskt perspektiv. Vilket menas med att det är den enskilda människan som 

är bäraren av problemet. Enligt pedagogikforskaren Solveig Hägglund beskrivs mobbning som 

socialkonstruerat, då situationer där mobbning och kränkande handling uppstår i samspel mellan olika 

individer. Mobbning beskrivs även som ett socialt problem (Frånberg & Wrethander, 2011:61). 

5.2 Mobbaren  

 

Det som är utmärkande hos en mobbare är att mobbaren är en aggressiv person mot både barn och 

vuxna. Mobbaren har även ett starkt behov av kontroll och makt för att trycka ner individerna i 

omgivningen. En mobbare har även fientliga impulser eller känslor emot omgivningen. En annan aspekt 

som utmärker en mobbare är att mobbaren oftast är ute efter ett slags pris. Exempelvis använder de sig 

av negativa handlingar för att få pengar av offret och på såsätt hävda sig bland omgivningen. I 

skolverkets forskningspublikation Skolan- En area för mobbning finns dessa punkter som är utmärkande 

hos en mobbare:  

 

”• Är ofta aggressiv mot kamrater.  

• Är oftast också aggressiv mot vuxna, både lärare och 

föräldrar. 

• Har i allmänhet en mer positiv inställning till 

våld och användning av våldsmedel än 

genomsnittseleven. 

• Präglas ofta av impulsivitet och starka behov av att 

dominera andra. 
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• Har svag medkänsla för offren. 

• Har en förhållandevis positiv värdering av sig själv. 

• Är ofta fysiskt starkare än sina kamrater och särskilt 

mobboffren (om de är pojkar).” (Skolverket, Skolan – en arena för mobbning 2002:41)   

 

5.3 Åtgärdsprogram mot mobbning 

 

Jag kommer att i det här avsnittet skriva om det olika återgärdsprogram som finns för att förebygga 

kränkande behandling i skolan. Det flesta skolorna i Sverige använder sig av någon slags 

antimobbningsprogram, som är framställt på basis av forskning och observationer. Återgärdsprogram 

som forskaren Dan Olweus program, Friends- programmet och Farsta modellen m.m. finns att jobba 

utifrån för att motverka mobbningen.   

5.3.1 Farsta metoden 

 

I slutet av 1980-talet utformade Karl Ljungström ett återgärdsprogram för att förebygga mobbningen i 

skolan. Farstametoden använder sig av ett så kallat behandlingsteam som består av lärare, 

elevvårdspersonal och fritidspersonal. Behandlingsteamet består av två till fem personer. Deras 

huvuduppgift är att upptäcka mobbningen och åtgärda den så fort som möjligt. När mobbning 

misstänkts i skolan ska behandlingsteamet kontaktas. När behandlingsteamet träffas diskuterar man vad 

det är som har hänt, då en utredning och definition av situationen analyseras. Efter att 

behandlingsteamet har diskuterat fallet tar det kontakt med den utsatte personen. Enligt Farsta metoden 

är första samtalet med den utsatte väldigt viktigt då det ger en såkallad förstahandsinformation till 

behandlingsteamet.  Under det första samtalet diskuteras situationen. Det andra steget är att 

behandlingsteamet tar kontakt med ”mobbaren”. Samtalet med mobbaren utgår från en förskriven mall 

som behandlingsteamet följer strikt. Huvudsyftet med samtalet är att få mobbaren att förstå att 

mobbningen är oacceptabelt och mobbarens beteende inte är acceptabelt (Skolverket - På tal om 

mobbning, 2009 ). 

5.3.2 Friends 

Friends är en organisation som arbetar för att motverka mobbning i skolan. Friends grundades år 1997 

av Sara Damber. Hennes historia var att hon blev mobbad i grundskolan och det var inte förrän en elev i 

hennes klass stod upp och sa ifrån, som mobbningen slutade för henne, vilket ledde till att hon grundade 

stiftelsen Friends. Organisationen går ut på att motverka mobbningen i skolan och skapa en trygg skola. 



12 

 

Med hjälp av att utbilda barn och vuxna om mobbning och hur man kan förebygga mobbningen i skolan 

kan man utveckla en likabehandlingsplan mot mobbningen. 

Friendsprogrammet börjar med att all personal på skolan går en utbildning om mobbning. Syftet med 

utbildningen är att skapa en värdegrund på skolan samt ett gemensamt förhållningssätt. Därefter 

utvecklas ett antimobbningsteam som kommer att finnas på skolan. Teamet består av skolledare, 

personal och elevvårdspersonal. Deras huvuduppgift är att kartlägga utsträckningen av mobbning och 

hantera uppkomna mobbningssituationer på skolan, och med hjälp av kartläggningen ska teamet leda ett 

arbete mot mobbning på skolan. Varje klass på skolan ska rösta fram två elever som kamratstödjare, en 

kamratstödjares roll i klassen är att vara en bra förebild för hur en bra kompis ska vara mot varandra. 

Kamratstödjarens huvuduppgift är att ingripa om mobbning sker på skolan, att våga stå upp samt att 

rapportera till en vuxen när mobbning förekommer. Tillsammans med antimobbningsteamet och 

kamratstödjarna kan man kartlägga mobbning och motverka den. Som leder till en trygg skolmiljö 

(Skolverket, 2009 På tal om mobbning).   

 

5.3.3 Olweus program  

Dan Olweus utvecklade Olweus programmet, som började användas redan år 1985. Programmet är 

manualbaserat och består av tio kapitel som skolans personal ska arbeta utifrån.  

Det inleds med att eleverna på skolan får fylla i ett frågeformulär i form av en enkät.  Enkäten innehåller 

frågor gällande mobbning.  Utifrån de ifyllda enkäterna ska skolpersonalen göra en kartläggning över 

vart mobbningen sker och hur många elever som har varit med i mobbningsrelaterade situationer på 

skolan. Årligen används samma enkät på skolan för att ge möjlighet att följa utvecklingen av 

mobbningen. Utifrån enkätundersökningen skapas gemensamma regler mot mobbning på skolan. Skolan 

inför även en temadag då man introducerar rastvaktssystem för elever och föräldrar. Skolan har även ett 

möte med elevernas vårdnadshavare angående mobbning. Skolan bildar också en samtalsgrupp där 

pedagoger träffar regelbundet för att diskutera mobbningen (Skolverket, På tal om mobbning, 2009). 
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6.   Metod och material  

 

Jag kommer att göra en kvalitativ textanalys och innehållsanalys i uppsatsen. Anledningen till varför jag 

har valt att göra en text- och innehållsanalys är för att jag ska undersöka hur likabehandlingsplanen 

motverkar/ förebygger mobbingen i skolan samt analysera likheter och skillnader mellan de olika 

likabehandlingsplanerna i kommunen.  

Jag kommer att analysera skolornas likabehandlingsplan utifrån de fem stegen som ska tas upp i 

likabehandlingsplanen:  

 

- Utvärdering av föregående års plan 

- Främjandet av lika rättigheter och möjligheter 

- Kartläggning över kränkande behandling 

- Förebyggande återgärder 

- Rutiner för akuta situationer  

 

I resultatet kommer jag att dra kopplingar till den teoretiska anknytningen och tidigare forskning för att 

kunna besvara min frågeställning. 

 

Jag har valt att grunda min uppsats ur ett hermeneutiskt vetenskapsideal. Hermeneutiken sätter 

människan och människans tolkningar i centrum genom att den ägnar sig åt tolkning av meningsinnehåll 

(Thomassen, 2007). Då jag ska göra en innehållsanalys av skolors likabehandlingsplan anser jag att det 

är relevant att använda sig en hermeneutikens vetenskapstradition särskilt eftersom 

likabehandlingsplanen framställs av pedagoger och rektorer som utifrån sina egna erfarenheter av tid, 

plats och social miljö skapar förståelse om mobbningen på skolan.  

Då jag ska analysera likabehandlingsplaner har jag valt att samla kommunens alla grundskolors 

likabehandlingsplan. Därefter har jag slumpmässigt valt ut fyra skolors likabehandlingsplan, som jag 

kommer att analysera och diskutera utifrån den tidigare forskningen.  
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Jag har valt att undersöka skolorna i Nynäshamns kommuns likabehandlingsplan. Anledningen till valet 

av kommun, är för att kommunen har under 2012 vunnit pris för kommunens arbete för mänskliga 

rättigheter. 

 

För att bearbeta mitt insamlade material har jag läst en mängd olika böcker och forskningsartiklar som 

handlar om mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Därefter har jag valt att börja 

analysera likabehandlingsplanerna för att få en bättre förståelse om hur skolorna ser på mobbning och 

hur skolornas förebyggande arbete mot mobbning ser ut samt vilka delar en likabehandlingsplan bör 

arbeta utifrån.  

6.1 Forskningsetik 

En likabehandlingsplan är en offentlig handling som finns tillgänglig för alla och finns att hämta på 

skolornas hemsida. Då jag kommer att analysera en kommuns grundskolors likabehandlingsplan har jag 

slumpmässigt valt ut fyra grundskolors likabehandlingsplan och namngivit grundskolorna som Skola A, 

Skola B, Skola C och Skola D. Samtliga skolors likabehandlingsplan omfattar årskurs F-5.   

 

6.2 Materialredovisning 

Under denna rubrik kommer jag att göra en materialredovisning av likabehandlingsplanerna i 

Nynäshamn. Jag kommer börja behandla skolornas likabehandlingsplan, då jag kommer att skriva om 

hur skolan arbetar för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på skolan.   

 

6.2.1  Skola A  

Skola A policy är att skolan strävar efter nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling skriven i sin likabehandlingsplan. I utvärderingen av fjolårets likabehandlingsplan har skolan 

valt att fokusera på skolans utvecklingsområden för läsåret som har varit: samarbetet, språket och 

elevutvärderingen.  Utvärderingen av likabehandlingsplanen har skett genom elevråd, klassråd och i 

skolans kamratstödjargrupp tillsammans med personalen på skolan.   

Skolans likabehandlingsplan upplyser om att man ska läsa av barns psykiska - och fysiska beteende och 

attityder för att upptäcka mobbningen på skolan.  Tecken som skolans likabehandlingsplan upplyser om 

är: om eleven är ensam och har svårigheter att vara bland andra elever, har svårigheter att koncentrera 

sig, verkar ledsen, om eleven sover dåligt om nätterna eller om eleven kommer hem med trasiga kläder 

och blåmärken samt om eleven tar omvägar till och från skolan - om eleven vid upprepade tillfällen inte 
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vill gå till skolan (skolkar) och om eleven underprestera. Dessa tecken kan användas av vuxna på skolan 

och föräldrar för att upptäcka mobbningen.  

När mobbning upptäcks på skolan bör man i första hand ta kontakt med personal på skolan. Utifrån 

likabehandlingsplanens åtgärdsrutiner ska personalen fylla i en blankett ”Anmälan till 

antimobbningsgrupp” som finns som bilaga i skolans likabehandlingsplan. Därefter tas kontakt med 

någon från skolans antimobbningsgrupp som informerar rektorn (huvudman) och en utredning av 

ärendet kan påbörjas. I likabehandlingsplanen står det även att inga bevis krävs för att en utredning ska 

påbörjas, utan att det räcker med att verksamheten har fått kännedom om att en elev känner sig 

diskriminerad, trakasserad eller kränkt.  Skolans antimobbningsgrupp består av två lärare och en 

fritidspersonal. Det är även de som ansvarar för kamratstödjargruppen på skolan. 

Antimobbningsgruppens huvuduppgift är att åtgärda kränkande behandling på skolan. De har till uppgift 

att samtala med de inblandade i ärendet och dokumentera samtalet.  Därefter inleds lämpliga åtgärder 

som ska leda till långsiktiga lösningar.  

För att kunna kartlägga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Använder sig 

antimobbningsgruppen av skolans kamratstödjargrupp. Kamratstödjargruppen är en grupp för eleverna i 

årskurserna F- 2, varje årskurs har två representanter som deltar i möten som förebygger diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling. För att kunna kartlägga otrygga zoner på skolan går 

antimobbningsgruppen tillsammans med kamratstödjarna en trygghetsvandring.               

Skolans metoder för att kartlägga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är att 

trygghetsvandra på påtalade otrygga zoner, använda sig av dagliga samtal med eleverna för att få 

information om nuvarande situationen på skolan, ta del av trivselenkät som eleverna får fylla i vid slutet 

av höstterminen, samt ta del av elevernas Hänt-i-veckan bok där eleverna skriver om klimatet på skolan 

och fritids. I boken får även eleverna rita en humörsmuns gubbe, en humörsmuns gubbe är en figur som 

eleverna uttrycker veckan som har varit, genom att rita en glad mun, ledsen mun eller arg mun. 

Elevernas Hänt-i-veckan skrivs varje vecka som personalen får ta del av. Skolans förebyggande 

åtgärden för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är att under de 

gemensamma rasterna har skolan bestämt att det ska finnas minst två rastvakter. Varje klass har en 

elevassistent samt att elever i årskurs 2 är faddrar för elever i F-klassen. 
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6.2.2 Skola B 

 

Skola B har som policy nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.  

Likabehandlingsplan omfattar årskurs F-5 samt fritidshem. Utifrån utvärderingen av fjolårets 

likabehandlingsplan har skolan infört dessa åtgärden: att det har två rastvakter ute på varje rast, varit 

aktiva med att ta upp händelser som har skett i helklass och individuellt med elever som är inblandade. 

Skolan har även arbetat med delaktighet och gemenskap, då de flesta klasser arbetat med Lions Quest 

som är ett material som hjälper till med samtal och samarbetsövningar. Skolans likabehandlingsplan 

redovisar även deras egen trygghetsenkät då enkätresultatet har varit goda. Resultatet visade att eleverna 

på skola B känner sig mer trygga än vad de hade varit under tidigare läsår. Trygghetsenkäten visade 

även att eleverna kände förtroende för skolans antimobbningsgrupp samt kände att deras åsikter och 

synpunkter togs på allvar av antimobbningsgruppen.  

Skola B:s främjande insatser har varit att man inför ett faddersystem då äldre elever är faddrar till yngre 

elever. Målet med faddersystemet är att skapa trygghet hos de yngre eleverna. De äldres uppgift är att 

vara en bra förebild, ge trygghet, visa ansvar och hänsyn.  

För att förebygga kränkande behandling på skolan har den en antimobbningsgrupp och en 

kamratstödjargrupp. Skolans antimobbningsgrupp består av tre personer ur skolans personal. Deras 

uppgift är att förebygga och åtgärda kränkande behandling på skolan. När en på skolan upptäcker 

kränkande behandling på skolan tar man i första hand kontakt med någon från skolans 

antimobbningsgrupp. Det sker genom att man fyller i en anmälan till antimobbningsgruppen som finns 

som bilaga i skola B:s likabehandlingsplan.  Det är även antimobbningsgruppen som träffar skolans 

kamratstödjargrupp var tredje vecka. Skolans kamratstödjargrupp är två elevrepresentanter från varje 

klass som eleverna i klassen har röstat fram till en bra kamratstödjare. Det är antimobbningsgruppen 

som träffar klassen och berättar vad en kamratstödjare är och vilka egenskaper en kamratstödjare bör ha. 

Det är efter information från antimobbningsgruppen som två elever röstas fram. Kamratstödjarens 

uppgift är att vara en god kamrat, förebygga och upptäcka kränkande behandling på skolan. För att 

förebygga kränkande behandling träffas kamratstödjargruppen en vuxen från antimobbningsgruppen var 

tredje vecka. Under träffen diskuteras nuläget och kränkande behandling på skolan.  

För att kartlägga otrygga platser där diskriminering, trakasserier och kränkande behandling kan 

förekomma fyller eleverna årligen i en trygghetsenkät som antimobbningsgruppen använder som mall 

under trygghetsvandringen med elever från kamratstödjargruppen på skolan. Antimobbningsgruppen 
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samtalar även mycket under kamratstödjarmöten om otrygga zoner på skolan. En genomgång av 

fjolårets antimobbningsgruppsanmälningar analyseras.  

På så sätt kan rastvakter bevaka de otrygga platserna på skolgården för att minska mobbning. Även 

eleverna har en stor roll i kartläggningen då det är kamratstödjarnas synpunkter som informerar skolans 

kamratstödjargrupp och antimobbningsgrupp.  Som kartläggningsmetod använder sig skolan av en 

anonym brevlåda där synpunkter och ärenden kan läggas in av elever anonymt till 

antimobbningsgruppen.  

6.2.3 Skola C  

 

Skola C börjar varje år med att informera eleverna om skolans plan mot diskriminering och kränkande 

behandling. Likabehandlingsplan omfattar eleverna i årskurs F-5. Utvärdering av fjolårets 

likabehandlingsplan var att skolan ville förbättra språkbruket bland eleverna. Skolan har dock inte gjort 

någon utvärdering om språkbruket har förbättrats på skolan. Det har enbart framkommit under 

klassdiskussioner att eleverna tycker att språkbruket har förbättrats.  Skolans främjande insatser berör 

kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk 

tillhörighet, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning. För att förebygga kränkande behandling 

använder sig skolan av åtgärdsprogrammet Friends, och med hjälp av kamratstödjare. I det 

förebyggande arbetet tar klassens mentor upp diskussioner som berör normer, attityder och hur bra 

relationer vårdas i klassen. Skolan arrangerar även utflykter, lekdagar och månadsfester för att främja 

relationer mellan eleverna.  

För att kartlägga kränkande behandling på skolan genomförs en enkätundersökning årligen. Då elever i 

årskurs 3 och 5 tillsammans med föräldrar fyller i enkäten som handlar om normer och värde, trygghet 

och trivsel på skolan. I klassrummet ställer även klassföreståndaren frågor till eleverna om trivsel och 

tryggheten i skolan och om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.  Även personalen 

diskuterade de frågorna som ställdes i klasserna.   

Utifrån diskussionerna kunde skolan kartlägga följande områden som, omklädningsrum, kränkningar, 

otrygga raster, utanförskap, korridorer samt relationen mellan yngre och äldre barn.   

För att förebygga kränkande behandling utifrån kartläggningen har skolan infört som åtgärd att yngre 

och äldre elever träffas under gemensamma aktiviteter. Målet med den åtgärden är att skapa relationer 

och förståelse för varandra.  Skolan har även infört förstärkning av personal på de otrygga zonerna, 

såsom i omklädningsrummet, i korridorer och under raster.  Skola C har även ett så kallat rastvaktsystem 

som är framställt utifrån resultat av kartläggningen om tryggheten på skolgården. Under rasterna ska 

rastvakter vara med och upptäcka kränkande behandling. Skolan har även uppdelade raster för årskurs 



18 

 

1-2 och årskurs 3-5. För att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling använder skolan sig 

av kamratstödjare som finns i varje klass från årskurs 3-5. Med regelbundna möten med personalen 

diskuteras det om det finns elever på skolan som visar tecken på att ha blivit utsatta för kränkande 

behandling. Vid kännedom av att någon blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande 

behandling kontaktas elevens mentor som i sin tur kontaktar rektorn som påbörjar en utredning.    

6.2.4 Skola D  

Skolans mål är att vara fri från all form av kränkande behandling på skolan. Skolans 

likabehandlingsplan omfattar även den årskurs F-5. Skolans förebyggande arbete för att motverka 

kränkande behandling på skolan, är att de informerar elever och föräldrar på skolans hemsida, under 

föräldramöten, föräldraråd, klassråd och elevråd. Inför den årliga utvärderingen av 

likabehandlingsplanen har skolan sammanställt det elever, föräldrar och personal har diskuterat om 

under klassråd, elevråd och utvecklingssamtal.  Skolans likabehandlingsplan definierar begreppet 

mobbning.  

I förebyggande syfte får eleverna fylla i en trygghetskarta, vilket innebär att varje elev får en karta på 

skolgården, där de utifrån egna erfarenheter markerar ut platser på skolan där kränkande behandling kan 

förekomma. Eleverna märker ut de otrygga platserna med röd färg, de trygga områdena på skolan med 

grön färg och områden som är tveksamma med gul färg.  

Utifrån resultaten från trygghetskartan bemannar skolan de otrygga skolmiljöerna med extra personal.  

De som arbetar på skolan har till uppgift att gemensamt ta ansvar för att förebygga kränkande 

behandling. Om en person som arbetar på skolan upptäcker att en elev gör något otillåtet så ska man 

ingripa direkt och ge eleven en direkt tillsägelse. Skolan använder sig av en likabehandlingsgrupp för att 

förebygga och utreda kränkande behandling på skolan. Gruppen består av fyra personer från skolan. 

Likabehandlingsgruppens huvuduppgift är att fördela, leda och följa upp samtal angående kränkande 

behandling.  I skola D:s likabehandlingsplan har all personal på skolan ett ansvar att tillsammans 

förebygga kränkande behandling.  Vid kännedom om misstänkt kränkning på skolan kontaktas en vuxen 

från skolans likabehandlingsgrupp samt informeras den utsattes klasslärare och en utredning påbörjas. 

Utredningen börjar med att en vuxen tar kontakt med den utsatte för att samla information om händelsen 

samt kontrollera kränkningens omfattning. Informationen som samlas in dokumenteras på blanketten 

Anmälan, som sedan skickas till rektorn. Skolans likabehandlingsplan nämner att vid akuta situationer 

har alla en skyldighet att agera såväl som vuxen som barn. Om man inte själv kan hantera situationen 

bör man antingen hämta hjälp eller be någon att hämta hjälp. 
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7. Analys och resultat  

 

Under denna rubrik kommer jag att göra en analys av de likabehandlingsplanerna i Nynäshamn. Jag 

kommer även att redovisa mitt resultat av min undersökning. 

 

7.1 Skolornas synsätt på mobbning 

 

Utifrån att ha redovisat de fyra grundskolornas likabehandlingsplan, framgår först och främst att alla 

fyra grundskolor ser mobbning som något allvarligt och något som skolorna vill förebygga. Något som 

man kan tolka utifrån att ha analyserat likabehandlingsplanerna är att man är mån om att så ett frö 

gällande nolltolerans av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolorna vill att 

eleverna i framtiden ska se mobbning som oacceptabelt.  

 

 Skola A-, skola B- och Skola C:s likabehandlings saknar en tydlig definition om vad mobbning är.  

Skola D:s likbehandlingsplan definierar mobbning likt Olweus (1999:9) definition om vad mobbning är.   

”En upprepad handling där någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker 

tillfoga en annan skada eller obehag” (Olweus, 1999:9). 

Både skola A och skola B:s  likabehandlingsplaner hänvisar man till de olika tecken som kan tyda på att 

eleven har blivit utsatt för något psykisk och fysiskt jobbigt. Likabehandlingsplanerna nämner att tecken 

som eleven kan ha såsom blåmärken, trasiga kläder, huvudvärk, magont osv. Som tyder på att det kan 

förekomma kränkande behandling då jag kan dra tydliga kopplingar till Höistad (2001:94) och Olweus 

(1999:26), då de olika varningstecknen som står i likabehandlingsplanen är samstämmig med de Olweus 

hänvisar. 
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7.2 Skolornas förebyggande åtgärder 

 

Skola A och Skola C ser på kränkande behandling som väldigt allvarligt, skolornas likabehandlingsplan 

använder sig av åtgärdsprogrammet Friends då man med kamratstödjare, klassråd, dialoger mellan 

elever och personal på skolan ska kunna kartlägga mobbningen på skolan så att man därefter kan ingripa 

och motverka kränkande behandling på skolan (Skolverket, 2009) 

Även skola B använder sig av kamratstödjare för att öka tryggheten hos de yngre eleverna. Målet med 

att använda sig av kamratstödjare är att skapa trygghet och ge de yngre eleverna en god förebild.  

 

En intressant aspekt gällande skolornas sätt att kartlägga kränkande behandling är att alla fyra skolor 

tolkar kartläggningen som en rumslig bemärkelse av ordet kartläggning.   

Enligt DO ska man kartlägga kränkande behandling med hjälp av att samtala med elever, 

enkätundersökningar och genomgång av regler och rutiner på skolan. Med hjälp av kartläggningen ska 

skolan få en överblick om vad skolan behöver för åtgärden för att förebygga diskriminering, trakasserier 

och kränkande behandling på skolan (DO, 2010).  

Skola A kartlägger de otrygga zonerna med hjälp av skolans antimobbningsgrupp och 

kamratstödjargruppen en trygghetsvandring runt skolan. Utifrån trygghetsvandringen kan skolan finna 

de otrygga zonerna. Skola A använder sig även av dagliga samtal med eleverna, fyller i en årlig 

trivselenkät samt att eleverna regelbundet varje vecka skriver om klimatet på skolan.  

Skola B kartlägger även de otrygga platserna på skolgården, genom att skolans antimobbningsgrupp 

samtalar med eleverna från kamratstödjargruppen. Då de tillsammans diskuterar de otrygga platserna. 

Skola B nämner att genom kartläggningen kan skolan införa fler rastvakter för att minska mobbningen i 

skolan. En annan kartläggningsmetod som skola B använder sig av är att skolan har en anonym brevlåda 

där elevernas synpunkter och ärenden kan anonymt skickas till skolans antimobbningsgrupp. 

Skola C använder sig av enkätundersökningar som årligen fylls i av elever i årskurs 3 och 5, där de 

tillsammans med föräldrar fyller i en enkät om tryggheten och trivseln på skolan samt normer och värde. 

Tillsammans med klassföreståndaren diskuterar eleverna frågor som berör trivseln och tryggheten på 

skolan samt diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i klassrummet. Arbetssättet kan 

kopplas till Høiby, Levin och Thulin arbetsmetoder som har till utgångspunkt Olweus teori om olika 

arbetsmetoder (Høiby, Levin Thulin, 2006:13) 

Skola C kartlägger områden som omklädningsrum, korridorer, utanförskap, otrygga raster samt 

relationen mellan yngre och äldre elever. Skolpersonalen har kartlagt otrygga zoner som under rasten, i 

omklädningsrummet och i korridoren.  
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För att kartlägga mobbning på skolan använder sig Skola D av att dela ut en varsin karta till eleverna, 

där de sedan fyller i de otrygga zonerna på skolan med röd färg, de neutrala zonerna med gul färg och de 

trygga zonerna med grön färg.  Utifrån resultatet från kartorna, placerar skolan som åtgärd att bemanna 

de otrygga zonerna med extra personal.   

 

Det framkommer tydligt att skolorna uppfattar ordet kartläggning i den centrala likabehandlingsplanen 

konkret då en kartläggning kan vara att hitta problem och viktiga frågor att arbeta utifrån. Skolorna 

kartlägger skolgården och särskilt osäkra platser.  

Olweus beskriver olika mobbningsmiljöer där mobbning kan förekomma. En av skolornas 

åtgärdsmetoder är att placera ut fler rastvakter under rasterna. Då Höistad och Olweus beskriver de olika 

typerna av mobbning som finns, kan det vara problematiskt att upptäcka mobbningen. Ur det 

normkritiska perspektivet ska man förebygga och åtgärda olika sociala problem i detta fall mobbning 

genom den sociala miljön. Då i klassrummet informerar eleverna och diskuterar de normer och 

avvikelse för att förebygga och åtgärda mobbningen. Utifrån Skolverkets studie har resulterat till att 

normalitet och avvikelse har stor betydelse till varför elever blir utsatta för mobbning (Rosen, 2010). 

Kopplat till Høiby, Levin & Thulins bok Tillsammans mot mobbning (2007) som menar att det är i 

klassmöten mobbningen förebyggas, då man utifrån klassmöten skapar ett positivt socialt klimat i 

elevernas miljö.  
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8. Slutsats och sammanfattning 

 

8.1 Slutsats 

 

- Hur beskriver likabehandlingsplanen mobbningen i fyra skolor i Nynäshamn? 

 

De fyra utvalda grundskolornas likabehandlingsplan ser kränkande behandling som något allvarligt som 

varje skola vill aktivt förebygga.  Det är enbart en skola av de fyra slumpmässigt utvalda 

likabehandlingsplanerna som definierar begreppet mobbning.   

Då likabehandlingsplanerna har noll tolerans mot mobbning.  Utifrån likabehandlingsplanen så får man 

stor omfattning om hur allvarligt skolorna i Nynäshamn ser på mobbningen. Då likabehandlingsplanerna 

lägger stor fokus på samarbete mellan elev och personal, elev och elev, föräldrar och personal, föräldrar 

och barn, vilket leder till att alla blir involverade i det förebyggande syftet mot diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling.  

 

- Vilka typer av problem och lösningar tas upp i likabehandlingsplanen utvärderingen? 

 

Problem som tas upp i likabehandlingsplanernas utvärdering är att det finns för få rastvakter. Vilket är 

ett problem för många skolor, 4 av 4 skolors likabehandlingsplaner hänvisar om att det bör finnas minst 

två rastvakter under de gemensamma rasterna.  Vilket visar att mobbning oftast förekommer under 

rasterna på skolgården, då fler elever är tillsammans ute på ett avgränsat område. Då kan man dra 

slutsatsen att varje skola enbart har en rastvakt som inte räcker till för att upptäcka mobbningen.  

I skolornas utvärdering har tagit upp att de har problem med den verbala mobbning då skolorna har tagit 

upp elevernas språkbruk. Då många elever använder fula skällsord till varandra. För att lösa problemen 

använder sig skolorna av enkätundersökningar som ska besvaras av eleverna varje år. 

Enkätundersökningarna handlar om tryggheten och klimatet på skolan. Skolorna använder sig av 

enkätundersökningar för att kunna utvärdera året ur ett elev perspektiv. 
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8.2 Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur en kommuns skolors likabehandlingsplaner 

synliggör mobbningen samt vilka typer av problem och lösningar som tas upp i likabehandlingsplanens 

utvärdering. Med fokus på mina två forskningsfrågor som jag har formulerat utifrån syftet.  

 

- Hur beskriver skolornas likbehandlingsplaner mobbningen i skolorna i Nynäshamns kommun? 

- Vilka typer av problem och lösningar tas upp i likabehandlingsplanens utvärdering? 

 

För att få svar på min frågeställning har innehållsanalys och textanalys spelat en stor roll i 

undersökningen. Jag valde att undersöka fyra skolors likabehandlingsplan, anledningen till varför jag 

valde att undersöka fyra skolors likabehandlingsplan istället för hela Nynäshamns kommuns 

grundskolor var för att jag ville lägga ett mer djup på analysen och resultatet.  

 

Utifrån analysen kan jag konstatera att de fyra skolorna arbetar aktivt för att förebygga mobbningen. 

Skolorna ser mobbning som något allvarligt då man snabbt måste ingripa. Skolorna formulerar 

mobbnigen på liknande sätt. Den största skillnaden i skolornas förebyggande arbete var att skolorna såg 

kartläggningen som en rumslig aspekt istället för att använda kartläggningen och finna ”mobbarna” har 

skolorna valt att redogöra otrygga zoner i skolan där mobbning kan förekomma och placera ut extra 

personal. Något som är bra att ha i åtanke är att mobbning sällan sker framför vuxnas ögon, då barn är 

duktiga på att retas och mobbas när ingen vuxen finns i syn.  

Vilket gör att det blir svårt för skolpersonalen att upptäcka problemen på skolan vilket kan göra det svårt 

för skolpersonalen att finna bra lösningar för ett förebyggande arbete mot mobbning.  

 

Dock är det viktigt att påpeka att jag enbart har undersökt fyra grundskolors likabehandlingsplan. Jag 

har även gjort en innehållsanalys och textanalys för att få svar på mina undersökningsfrågor. Då jag inte 

har använt mig av intervjuer eller observationer kan skolans verkliga förebyggande arbete inte ha 

förklaras på ett korrekt vis, eftersom likabehandlingsplanerna kan vara missvisande då 

likabehandlingsplanerna är skrivna i ett måste, då det är lag på att varje skola ska ha en 

likabehandlingsplan. Somliga skolor har skrivit välformulerat hur skolan arbetar, medan andra inte har 

skrivit lika välformulerat i sin likabehandlingsplan. 
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8.3 Egna reflektioner 

Avslutningsvis vill jag påpeka att det är viktigt att man som personal på en skola använder sig av ett 

normkritiskt perspektiv med den sociala miljön som åtgärdsmetod. Utifrån att ha analyserat 

likabehandlingsplanerna och jämfört med vad tidigare forskning säger. Är det viktigt att åtgärda 

kränkande behandling utifrån att diskutera normalitet och avvikelse i klassrummet. Då Skolverkets 

resultatredovisning visar att det är normer som ligger till grund för diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling i samhället. 

 

Då jag inte är övertygad om att förebygga kränkande behandling på skolan genom att hitta platser där 

mobbningen kan förekomma i skolan. Utan det är viktigt att tillsammans med eleverna diskutera 

demokrati, rättigheter och frihet. Då Sverige är ett mångkulturellt samhälle så kommer det alltid att 

finnas personer som avviker från den svenska normen. oavsett diskrimineringslagsgrunderna som kön, 

funktionshinder eller sexuell läggning, etnisk tillhörighet, ålder, religion eller annan trouppfattning. 
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