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Sammanfattning 

Med bakgrund i skolans läroplan och uppdraget att motverka alla former av kränkande behandling 

samt skollagens krav på att skolor ska upprätthålla en Plan mot kränkande behandling framkom idén 

för studien. Studien grundades även i en nyfikenhet att undersöka lärarens förhållningssätt till 

planen och vilken nytta de anser att de har av den i det dagliga arbetet.  

 

Syftet med studien är att analysera samtliga skolors planer mot kränkande behandling på Gotland 

samt att undersöka hur några lärare på ett antal av dessa skolor förhåller sig till planen i det dagliga 

arbetet. Området ansågs vara didaktiskt relevant då arbetet för att motverka kränkande behandling 

är en del av skolans värdegrund vilket ska genomsyra verksamheten. Empirin samlades in genom 

att göra textanalyser på skolors Plan mot kränkande behandling inom kommunen samt genom 

samtalsintervjuer med sju lärare på sex skolor inom kommunen.  

 

Resultatet påvisar att förekomsten av en Plan mot kränkande behandling skiljer sig på skolor i 

kommunen samt att planerna brister i stor utsträckning då de inte uppfyller skollagens krav på 

innehåll. 18 av 27 planer saknar en redovisning av genomförda åtgärder enligt föregående års plan. 

Det överensstämmer med Skolinspektionens rapport (2009) som visar att 9 av 10 skolor har brister 

i planerna. Studien har även påvisat skillnader i hur lärare upplever arbetet med skolans plan och 

hur lärare förhåller sig till planen i det dagliga arbetet. Lärarna arbetar exempelvis på lite olika sätt 

för att motverka kränkningar och upplever olika stort stöd av planen i det dagliga arbetet, vilket 

även bekräftas av teori och tidigare forskning som visar att varje verksamhet och lärare har specifika 

behov och förutsättningar som leder till skillnader i utförandet (Ball, Maguire, Braun & Hoskins, 

2011; Hult & Lundgren, 2016; Thornberg, 2006; Larsson, 2018).   

 

Med utgångspunkt i policy enactment theory och värdepedagogik bidrar studien med en inblick i 

skolans komplexa verksamhet. Studien visar att policy är en process som mottages olika i skolor, 

tolkas olika av lärare och som ska anpassas efter skilda kontexter. Dessa förutsättningar leder till 

skillnader i hur det förebyggande arbetet ser ut på skolor och hur lärare förhåller sig till arbetet med 

en Plan mot kränkande behandling. Då policy inte är direkt applicerbar på en verksamhet kommer 

lärarnas egna värderingar och arbetssätt påverka vilken undervisning eleverna får med sig.  

Skillnader mellan hur skolorna och lärarna antar policy och genomför värdegrundsarbetet skapar 

skillnader i erfarenheterna som elever får med sig. Detta reflekterar i sin tur hur skolan har lyckats 

uppfylla de värden som värdegrunden uttrycker.  

 

Nyckelord: Värdegrund, diskriminering, mobbning, kränkande behandling, Plan mot kränkande 

behandling, policy enactment, värdepedagogik 
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1. Inledning 

Värdegrundsarbetet är ett omfattande arbete som ska genomsyra hela skolans verksamhet. I den 

här studien har vi valt att fokusera på den delen av värdegrunden som handlar om att motverka 

kränkande behandling. Enligt läroplanen (lgr11) ska skolan arbeta aktivt för att motverka 

diskriminering enligt de sju diskrimineringsgrunderna och även andra former av kränkande 

behandling (Skolverket, 2011a, s.5). En del i det här arbetet är Plan mot kränkande behandling som 

skolorna är skyldiga att årligen upprätthålla enligt skollagen (SFS 2010:800).   

 

Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med en del skolors planer och då upplevt att det 

finns skillnader på om skolan har en plan, hur utförlig den är eller i vilken utsträckning den är 

uppdaterad. Vår uppfattning stärks även av den undersökning som Skolinspektionen genomförde 

2009 som påvisade att nio av tio skolor hade brister i sin plan eller att en plan saknades helt 

(Skolinspektionen, 2009, ss.2–3). Med intresse i det vi observerat kring planerna under vår 

utbildning och att arbetet mot kränkande behandling har ett stort utrymme i skolan för att skapa 

en trivsam miljö vill vi undersöka hur skolorna arbetar med det. Vi har valt att fokusera på skolors 

Plan mot kränkande behandling och dess innehåll samt lärares förhållningssätt till planen. Vidare finns 

det relevans i att undersöka hur lärare anser sig motverka kränkande behandling i praktiken och 

om de upplever att de har stöd av planen i det arbetet. 
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2. Bakgrund 

I bakgrunden ges en överblick över olika aspekter nära kopplade till lärares arbete för att motverka 

och åtgärda kränkande behandling samt en inblick i vilka ramverk som skolan måste förhålla sig till 

vad gäller detta arbete. Det är av relevans för studien då det är dessa som påverkar hur skolor och 

lärare ska förhålla sig till arbetet i praktiken. Först förtydligas definitionen av kränkande behandling 

eftersom det är ett begrepp som är centralt i studien och som både nämns i skollagen och 

läroplanen. Kapitlet går sedan vidare till att redovisa vad som står i skollagen och 

diskrimineringslagen. Därefter presenteras hur kränkande behandling ser ut i skolan idag vilket är 

relevant då det är grunden för vad skolornas planer mot kränkande behandling syftar till att 

motverka. Vidare ges en överblick över resultatet av Skolverkets undersökning kring hur effektivt 

det är för skolan att använda ett antimobbningsprogram för att motverka kränkande behandling. 

Det är relevant för studien eftersom det förekommer att skolor använder sig av 

antimobbningsprogram för att motverka kränkningar.  Avslutningsvis presenteras två rapporter 

från Skolinspektionen om förekomsten av Plan mot kränkande behandling på skolor.  

2.1. Vad är kränkande behandling? 

Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp som står i både skollagen och läroplanen och som 

innefattar olika typer av kränkningar. Det som är gemensamt för all kränkande behandling är att 

en eller flera personer kränker principen om alla människors lika värde. En eller flera personer kan 

kränka och det kan ske överallt och när som helst. Kränkningar kan ske vid ett enstaka tillfälle eller 

systematiskt och vid upprepade tillfällen. De kan vara fysiska, verbala, psykosociala eller textburna. 

Individens upplevelse är en viktig del i vad som definieras som kränkande behandling. Den 

kränkande handlingen blir först en kränkande behandling när den som utsätts upplever sig kränkt. 

Mobbning avgränsas från andra former av kränkande behandling eftersom det förutsätter att det 

sker någon form av upprepning. När en person utsätts för mobbning sker det både upprepat och 

under en längre tidsperiod. Om en kränkning sker någon enstaka gång så betraktas det inte som 

mobbning (Wester, 2003, ss.15–16; SFS 2010:800, 6 kap).  

2.2. Vad säger diskrimineringslagen och skollagen? 

Tidigare skulle skolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet. En Likabehandlingsplan enligt 

diskrimineringslagen och en Plan mot kränkande behandling enligt skollagen 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2019-05-15). Från och med den 1 januari 2017 togs kravet på en 

Likabehandlingsplan bort ur diskrimineringslagen 2008:567 (3 kap.) men kravet på ett fortlöpande 

arbete med aktiva åtgärder finns fortfarande kvar enligt 2–3 §.  I den här studien används både Plan 

mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan men de syftar på samma dokument. 

Likbehandlingsplan är relevant att använda för att den innan år 2017 ofta sammanfördes med Plan 

mot kränkande behandling och de gick då under samma benämning. Det innebär att tidigare forskning 

kring Likabehandlingsplan även berör Plan mot kränkande behandling.  

 

I skollagen står det vilka skyldigheter skolan har kring att upprätta en plan för att motverka och 

åtgärda kränkande behandling. Vidare står det att det är huvudmannen för skolan som är skyldig 
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att ansvara för att dessa lagföreskrifter uppnås. Planen skall innehålla en redogörelse för planerade 

och genomförda åtgärder som sedan följs upp och utvärderas i nästkommande års plan (SFS 

2010:800, 6 kap. 6–8 §). I kommunala skolor innebär det att ansvaret ligger på kommunen och i 

friskolor ligger det ansvaret på skolans styrelse. Huvudmannen ansvarar för att varje enskild 

verksamhet bedriver ett målinriktat arbete för att motverka att elever utsätts för kränkande 

behandling, genomför åtgärder för att förhindra kränkande behandling och att det varje år 

upprättas en Plan mot kränkande behandling (Skolverket, 2019-02-05).  

2.3. Kränkningar i skolan 

Under 2018 fick Barn-och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen in 1910 anmälningar om 

kränkande behandling. 69 procent av anmälningarna handlade om att en elev blivit kränkt av en 

eller flera andra elever. I 41 procent av fallen rörde det sig om att eleven ansett sig ha blivit kränkt 

av en lärare, rektor eller annan skolpersonal. 10 procent av eleverna uppgav att de blivit kränkta av 

både skolpersonal och andra elever (Barn- och elevombudet, 2019-03-20). 

 

Friends är en organisation som arbetar för att motverka mobbning och andra former av 

kränkningar inom skolan och idrottsföreningar. Friends arbetar tvärvetenskapligt vilket innebär att 

forskning och beprövad erfarenhet kombineras (www.friends.se). I Friends rapport baserad på 

deras årliga webbaserade enkät från 2018 uppger elever i Fk-3 att de upplever en rädsla över att 

vara ensamma på rasterna. Flera elever i årskurs Fk-9 upplever att vissa platser på skolan är otrygga. 

Det rör sig framförallt om toaletter och omklädningsrum. Den främsta anledningen till att platserna 

upplevs otrygga verkar vara att det inte finns några vuxna närvarande. I enkäten får eleverna frågan 

”vad anser de att vuxna kan göra för att skapa en trygg miljö på skolan?” och det återkommande svaret blir 

att de vill ha mer vuxennärvaro. Eleverna önskar även fler rastvärdar både på mellan- och 

högstadiet vilket tyder på att närvaron från vuxna skapar en trygghet hos eleverna (Friends, 2018, 

ss.18, 20). Vidare framkom det i rapporten att de vanligaste kränkningarna i årskurs 3–9 handlar 

om etnicitet, sexuell läggning och könsöverskridande identitet (Friends, 2018, s.24).   

 

De vanligaste kränkningarna som anmälts till Skolinspektionen eller BEO är verbala eller fysiska 

kränkningar. Det visar två fördjupade analyser av anmälningar om kränkande behandling som 

skickats in eller tagits beslut på under åren 2011 och 2014. 56 procent av anmälningarna handlade 

om verbala kränkningar och 51 procent om fysiska kränkningar (Skolinspektionen, 2014, s.1). BEO 

framhåller även att anmälningar gällande kränkningar på internet och sociala medier blir allt 

vanligare. Oftast startar det i skolan och fortsätter i elevens hem via nätet. Skolan har en skyldighet 

att utreda nätmobbning och kränkningar då skollagen kräver att det ska utredas om det finns en 

anknytning till skolan (Barn- och elevombudet, 2018-11-27). Friends gjorde 2017 en nätrapport 

som syftar till att fånga upp elevers åsikter gällande kränkningar och mobbning på nätet. I rapporten 

deltog 1001 barn i åldern 10–16 år. 35 procent av eleverna uppger att de blivit kränkta på nätet det 

senaste året och 68 procent att de har blivit utsatta av någon de känner. Resultatet visar också en 

skillnad i åldrarna, då antalet som upplever sig blivit kränkta på nätet ökar en aning för varje årskurs. 

Av de yngsta eleverna som är i tioårsåldern är det 26 procent som upplever sig ha blivit kränkt på 

nätet medan av de äldsta som är i sextonårsåldern så är det 51 procent. Denna ökning tror Friends 

kan bero på att yngre elever inte är lika aktiva på sociala medier (Friends, 2017, ss.7, 10–11). 
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2.4. Antimobbningsprogram mot kränkande behandling 

I arbetet för att förebygga mobbning och kränkningar finns det skolor som använder sig av 

antimobbningsprogram. Skolverket undersökte hur arbetet med åtta olika antimobbningsprogram 

såg ut på 39 skolor med totalt 10 000 elever i årskurs 4–9 under tre års tid. De kom fram till att 

programmen inte är tillräckligt effektiva för att förebygga mobbning och kränkningar eller uppfylla 

lagarna. Det finns flera orsaker till detta men till exempel är programmen inte gjorda för att möta 

alla skolors olika förutsättningar och behov. Risken med det är att lärare inte använder sin egen 

kompetens utan låser sig vid programmet. Skolverket lyfter fram hur betydelsefullt det är att 

värdegrundsarbetet har en konkret koppling till elevernas vardag. De såg även att schemalagda 

lektioner kring mobbning, till exempel fokus på värdegrunden, visade sig ha en direkt negativ 

påverkan. Eleverna blev tvingade till att delge för mycket privat information och de känslor som 

uppkom i samband med detta bemöttes inte på ett fördelaktigt sätt. De menar att skolan måste 

utforma ett arbete som är anpassat efter lokala förutsättningar. Skolverket motsätter sig att använda 

antimobbningsprogram som helhet men anger att delar av det kan fungera som inspiration till 

specifika insatser. Några av de specifika insatserna som finns i programmen som Skolverket uppger 

har en motverkande effekt på kränkande behandling är att arbeta relationsfrämjande elev-elev, 

inkludera elever i det förebyggande arbetet, disciplinära strategier som ger läraren stöd, skolregler, 

rastvaktssystem och personalutbildningar. Skolverket rekommenderar ett systematiskt arbete med 

kartläggning, utvärdering, involverade elever och väl förankrade planer (Skolverket, 2011b, s.18).  

2.5. Två rapporter från Skolinspektionen om kränkande behandling och Plan 

mot kränkande behandling 

Skolinspektionens granskningsrapport från 2010 visar att 45 av de 50 granskade skolorna saknar 

eller har en bristande Plan mot kränkande behandling och att skolorna inte lär sig av det arbete de 

genomför då det inte utvärderas och analyseras (Skolinspektionen, 2010, ss.28–29). Rapporten 

lyfter även både arbetssätt som är effektiva och sådana som inte är det i arbetet för att motverka 

kränkande behandling. Vid skolor som utgör goda exempel finns ett väl förankrat arbete med 

engagerade och tydliga skolledare och kända rutiner för hur arbetet ska bedrivas. Rutinerna följs av 

personalen och man genomför utredningar och uppföljningar. Det finns även en tydlig struktur 

kring värdegrundsarbetet och lärare följer de rutiner och förhållningssätt som skolan har kommit 

överens om. Skolinspektionen menar att värdegrundsarbetet då blir konkret och förutsägbart för 

eleverna, vilket leder till att eleverna får ett större förtroende för skolpersonalen. Skolinspektionen 

rekommenderar även att skolorna tydliggör för personal och elever varför arbete med planen mot 

kränkande behandling är en central del av värdegrundsarbetet. Vidare anser Skolinspektion att 21 

av de granskade skolorna behöver förbättra vuxennärvaron vid icke-schemabundna tider 

(Skolinspektionen, 2010, ss.6, 22). 

 

Skolinspektionen publicerade 2009 en statistikrapport som visar att av de granskade skolorna 

saknar nio av tio en plan eller har en plan som brister i förhållande till skollagens krav. Att skolor 

har en bristande plan är även ett av de vanligaste felen som Skolinspektionen hittade på skolor vid 

regelbunden tillsyn under åren 2007–2008. De vanligaste brister som framkommit är att planen 

inte utgår ifrån en kartläggning över vilka behov som verksamheten har eller att eleverna inte är 

involverade i framställningen av planen. Skolinspektionen menar att skolorna kan lära sig av 
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varandras brister för att förbättra det egna arbetet vilket är syftet med att upplysa skolor om 

svagheterna (Skolinspektionen, 2009, ss.3–6). Då det inte finns någon motsvarande rapport från 

senare år anses de två rapporterna från Skolinspektionen (2009, 2010) vara relevanta för att kunna 

göra en jämförelse med resultaten i den här studien. 
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3. Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras ett urval av tidigare forskning med relevans för studien. Kapitlet inleds 

med hur policydokument, som till exempel Plan mot kränkande behandling, kan påverka lärarens 

arbete i praktiken. Vidare redogörs för forskning som uppmärksammar komplexitet och 

problematik med att införa policy i verksamheten. Därefter behandlas forskning som pekar på 

orsaker till att arbetet mot kränkande behandling ser olika ut i verksamheter och skolor. 

Avslutningsvis görs en beskrivning av forskning som påpekar vikten av att ha en gemensam 

definition och syn på värdegrunden och Plan mot kränkande behandling, samt en redogörelse av 

utmärkande drag som identifieras i likbehandlingsplaner som kan påvisa olika attityder till arbetet 

med planerna. De utmärkande dragen benämns av forskarna som olika diskurser. 

3.1. Hur påverkar policydokument läraren?  

Hult och Lindgren (2016) har undersökt hur juridiskt styrda dokument påverkar lärarnas arbete 

mot kränkande behandling. Att arbeta med text, tolka policydokument och producera texter har 

blivit en allt viktigare del i lärares profession. Hult och Lindgren menar att skolors arbete med 

kränkande behandling har fått ett stort utrymme verksamheten. Det skrivs till exempel Plan mot 

kränkande behandling, ordnings- och trivselregler och incidentrapporter. Tidigare hanterades 

kränkningar utifrån lärares erfarenhet och intuition men detta har ersatts av skriftliga dokument 

och policytexter. Vidare menar Hult och Lindgren att det finns en oro hos personalen att bryta mot 

det som står nedskrivet i dokumenten då de känner sig osäkra på vad som står i dem. 

Policydokument ska styra arbetet mot kränkande behandling men många lärare känner paradoxalt 

nog sig mer osäkra och otrygga i arbetet. Hult och Lindgren menar att osäkerheten kan bero på att 

nedskrivna instruktioner omöjligt kan specificera allt som en lärare möter och det är svårt att veta 

vilka delar som saknas. Hult och Lindgren hävdar även att när lärare måste rätta sig efter 

policydokument så finns det en rädsla för att göra fel vilket kan innebära att lärare väntar med att 

agera tills de har sett att det stämmer överens med likabehandlingsplanen (Hult & Lindgren, 2016, 

ss.74–89). 

 

Hult och Lindgren (2016) uppger att diskussionerna kring vad som ska rapporteras, vad som är 

tillåtet och inte tillåtet beteende för eleverna också har lett till att lärarna är mer uppmärksamma på 

till exempel fysiska lekar. De intervjuade lärarna uppger att de ofta inte anser att det är en konflikt 

men att dokumenten säger något annat. Detta menar Hult och Lindgren begränsar lärarens 

spontana reaktion på elevers interaktion, lekar och kroppskontakt. Det framkom även att 

personalen upplevde att det är ett problem att definitionen på kränkande behandling är utifrån 

elevens upplevelse och att det är det som är avgörande för om det ska dokumenteras. Personalen 

uppger att problematiken handlar om att något som inte upplevdes som en kränkning av eleven i 

stunden kan bli det i efterhand. Många elever delger senare sina föräldrar som anser att läraren inte 

agerat. Hult och Lindgren menar att detta visar att lärarnas professionella kunskap har blivit mycket 

mer ifrågasatt (Hult & Lindgren, 2016, s.82, 84–85). 
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3.2. Att arbeta med policy i praktiken 

Forskare påvisar svårigheterna med att arbeta med det teoretiska värdegrundsarbetet i klassrummet 

(Assarson, Ahlberg, Andreasson & Ohlsson, 2011, ss.12–13; Löf, 2011, s.102). Assarson et al. 

(2011) har i sin skrift som bygger på en forskningsrapport undersökt hur arbetet med värdegrunden 

kan se ut på ett antal skolor. Arbetet ska genomsyra hela verksamheten vilket är något som har 

visat sig vara svårt att genomföra i praktiken. De insatser som genomförs för att komma tillrätta 

med konflikter mellan elever blir ofta tillfälliga dels på grund av hur lärares arbetssituation ser ut. 

Ofta sker de samtal och arbeten med eleverna utifrån ett tema med någon aktivitet kopplat till 

värdegrundsfrågor. Det forskarna såg i studien var att det saknades ett integrerat arbetssätt som 

återkopplade till aktuella händelser och situationer. Lärare och skolpersonal hade också begränsade 

tillfällen att samtala om andra frågor än just sådana som handlar om den aktuella vardagen till 

exempel pedagogiska diskussioner kring hur värdegrundsfrågor kan bearbetas, för att exempelvis 

motverka kränkande behandling Forskarna menar att det finns många olika sätt som lärarna arbetar 

med värdegrundsfrågor på men att en viktig utgångspunkt är vilken klass de har och hur den 

fungerar. Övningarna är ofta åldersanpassade eftersom somliga är mer lämpliga än andra. En risk 

med lärarnas arbete är att de främst gör övningar kring sådant som inte är funktionellt i klassen 

snarare än att övningarna är i förebyggande syfte (Assarson et al., 2011, s.20). Thornberg såg i sitt 

fältarbete att exempelvis skolregler och klassrumsregler utgjorde en viktig del i lärarnas 

värdepedagogiska praktik. Syftet med dem är dels för att organisera skolverksamheten dels för att 

ge eleverna moraliska värderingar (Thornberg, 2006, s.35). 

  

Thornberg (2006) framhäver problematiken med begreppet värdegrundsarbete. Värdegrund är ett 

omdiskuterat begrepp då det inte finns någon konkret beskrivning utan det rör sig mer om 

önskemål eller normativa uttalanden. Värdegrunden utgörs av värden som är oföränderliga och 

som under alla omständigheter ska beaktas. Verben som används för att beskriva värdegrunden 

antyder att den är fast, klar och oföränderlig vilket skulle kunna ses som att det har fastställts vad 

som är det goda och rätta. I praktiken kan själva begreppet värdegrund tolkas och implementeras 

med olika innehåll och kan röra sig om allt från ordningsregler till existentiella frågor. 

Värdegrundsarbete verkar anta att målen och direktiven i läroplanen kring vilka normer och värden 

som ska förmedlas kan förverkligas av lärare. Thornberg menar att det är orealistiskt att förvänta 

sig att det finns ett starkt samband mellan statliga styrdokument och reell skolverksamhet. 

Verksamheten i en skola påverkas av en mängd olika faktorer och omständigheter. Forskaren anser 

att en följd av komplexiteten i undervisningen blir att arbetet inte kan anges i regler, riktlinjer eller 

instruktioner (Thornberg, 2006, ss.35–36). Flera forskare poängterar problematiken med att lärarna 

har ett brett ansvar när det kommer till undervisning gällande kränkande behandling och fostran 

av elever i förhållande till rätt och fel (Standish & Nygren, 2018, s.104; Jenvén, 2017, s.226).  

3.3. Orsaker till skillnader mellan skolornas arbete mot kränkande behandling 

Kring arbetet mot kränkande behandling finns det ett centralt styre som säger att ett sådant arbete 

måste ske men därefter ligger ansvaret på huvudman och pedagogisk personal. Det är alltså ett 

decentraliserat styre kring hur och vad som sedan görs för att arbetet ska fungera i de lokala 

verksamheterna. Larsson (2018) lyfter begreppet supported decentralised reasoning och syftar då på en 

praktik där skolverksamheten utgår ifrån lokala lösningar som är testade utifrån en evidensbas för 
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att sedan anpassas efter skolans unika kontext. Vidare menar hon att det finns indikatorer på att 

små anpassningar och strategier har stor effekt om de är anpassade efter kontexten och det 

sammanhang som de görs i (Larsson, 2018, s.85). Detta är av intresse för studien då det innebär att 

det är upp till varje skola att utforma ett arbetssätt för att motverka och åtgärda kränkande 

behandling som passar de lokala omständigheterna. Det finns riktlinjer och lagar (se bakgrund) 

som skolorna bör använda eller ta hjälp ifrån men utöver det är det upp till pedagogerna och övrig 

skolpersonal att skapa och genomföra arbetet. Den typen av decentraliserat styre leder till skillnader 

mellan lärarnas förhållningssätt och hur det här arbetet ser ut på olika skolor, vilket är en aspekt 

som studien syftar till att undersöka. 

  

Skillnader mellan skolorna och lärarnas förhållningssätt kan bero på flera saker. Lindgren, 

Carlbaum, Hult och Segerholm. (2018) betonar utmaningen som lärare står inför vad gäller 

verkställandet av policydokument mot kränkande behandling. Forskarna hävdar att utmaningen 

ligger i att förhålla sig till noll-tolerans policys samtidigt som verkligheten är en verksamhet där 

barn och vuxna ständigt är i rörelse och interaktion med varandra vilket innebär att kränkande 

behandling kommer att uppstå. Lärare bör därför ständigt reflektera över vad de ser och ta ställning 

till varje incident under skoldagen för att avgöra vad som är kränkande behandling och då avgöra 

vad som ska anmälas och vad som inte ska det och vilket läraren än väljer får det konsekvenser 

(Lindgren et al., 2018, s.94). Vainik och Kassman refererar till Kivivuori som menar att en miljö 

med låg tolerans mot ett beteende är mer sannolik att rapportera även små incidenter (Kivivuori 

2014, se Vainik & Kassman 2017, ss.74–75). Skolans medvetenhet samt arbete med kränkande 

behandling och deras rutiner för åtgärder vid specifika incidenter är grunden för hur skolan åtgärdar 

dessa utmaningar. 

3.4. Betydelsen av en gemensam definition och syn på värdegrunden och 

Plan mot kränkande behandling 

Att verksamheten bör ha en gemensam definition och vision av arbetet man syftar att utföra är 

något forskare har kommit fram till. Robinson, Philips och Quennerstedt (2018) har studerat 

Australiens, Tysklands och Sveriges läroplaner och på vilka sätt de framhäver Human rights education 

och vilken roll lärarna har i förhållande till detta. De kommer fram till att en tydlig definition av 

lärarnas uppgifter i undervisningen av mänskliga rättigheter behöver implementeras i praktiken för 

att det ska prägla verksamheten och finnas med kontinuerligt. Utan en sådan definition och 

systematisk förändring av ramverket riskerar läraren att lämnas ensam med det här ansvaret och 

tolkningsutrymmet. Det är något som kan leda till stora skillnader i hur och i vilken utsträckning 

elever undervisas i mänskliga rättigheter och värdegrund (Robinson, Philips & Quennerstedt, 2018, 

s.19). Lundin och Torpsten hänvisar till Edelman som beskriver hur skolorna har två lagar att 

förhålla sig till. Dessa lagar indikerar skapandet av självreglerande och synliga åtgärder för att 

motverka diskriminering och kränkande behandling. För att vara framgångsrik med det här arbetet 

på en skola menar de att det krävs att alla är involverade, har samma förståelse av uppdraget och 

vad som står formulerat i de lokala policydokumenten. En sådan gemensam syn är väsentlig för att 

undvika stärkandet av ojämlikheter som leder till diskriminering och kränkande behandling 

(Edelman, 1987, 1988 se Lundin & Torpsten, 2018, s.575). 
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3.5. Identifierade diskurser i skolors likabehandlingsplaner 

Lundin och Torpsten har studerat likabehandlingsplaner i Sverige och identifierar tre olika 

diskurser som de placerar in analyserade likabehandlingsplanerna under (Lundin & Torpsten, 2018, 

s.574). Den perfekta skol-diskursen innefattar de lokala policydokument som avvisar förekomsten av 

diskriminering och kränkande behandling på skolan. Ett exempel är formuleringar som “alla känner 

sig trygga på skolan”. Den betecknade diskursen innehåller de lokala policydokument som erkänner 

ojämlikheter i sina skrivelser men gärna relaterar dessa till individuella elever eller personer som 

begår de misstagen. Ett sådant exempel är “Vi har elever som inte klarar av sociala interaktioner…”. 

Den pedagogiska diskursen innehåller de lokala policydokument som uttrycker förståelse för att 

diskriminering och kränkande behandling är ett resultat av normaliseringar. Ett sådant dokument 

presenterar inte några självklara lösningar utan belyser komplexiteten och betydelsen av att ha ett 

normkritiskt förhållningssätt (Lundin & Torpsten, 2018, ss.579–581). 

3.6. Sammanfattning 

Detta kapitel presenterar forskning som påvisar komplexiteten i lärarnas yrkesroll och arbete mot 

kränkande behandling i förhållande till policy och läroplanens värdegrund. Forskningen visar att 

policy har fått ett större utrymme i skolan vilket påverkar lärarens yrkesroll. Att förverkliga policy 

i praktiken innebär vissa svårigheter då det finns tolkningsfrihet samt att policyn ska förverkligas 

med utgångspunkt i vilka eleverna är och deras ålder. Policyn ska antas i en komplex verklighet 

med många nivåer och inblandade personer med egna erfarenheter och perspektiv. Lagarna kring 

vad skolan ska göra för att motverka kränkande behandling är en riktlinje men hur det sedan uppnås 

är upp till skolan och lärarna. På vilka sätt lagen och riktlinjerna uppfylls kan därmed skilja sig åt. 

Vidare presenteras aspekter som forskningen menar krävs för att kunna genomföra ett 

framgångsrikt arbete. Det krävs att alla är involverade och har samma förståelse för uppdraget och 

de policydokument som skapas och finns på plats. Avslutningsvis redogörs för de utmärkande drag 

i form av diskurser som identifierats i de formuleringar som finns i skolors Plan mot kränkande 

behandling. De tre diskurserna visar på skillnader i skolornas planer gällande hur skolorna uttrycker 

att de förhåller sig till diskriminering och kränkande behandling.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkterna som används i studien. Först 

presenteras policy enactment theory och därefter värdepedagogik som teoretiskt perspektiv. 

Avslutningsvis görs en sammanfattning och beskrivning av hur dessa är relevanta att utgå ifrån i 

studien.  

4.1. Policy enactment theory 

Att skapa en policy är ett sätt för de styrande att bestämma förutsättningarna för vilka alternativ 

som är möjliga inom en verksamhet. Detta görs genom bestämda förutsättningar med specifika 

mål och arbetssätt som ska följas. Braun, Maguire, Ball och Hoskins (2011) menar att policy i 

praktiken inte är lika självklart som det kan verka. Att implementera policy ses ofta som ett 

oproblematiskt tillvägagångssätt för att lösa ett problem. Detta är något som forskarna motsätter 

sig och istället därför utgår från ett perspektiv där policy ses som en mångsidig process som tolkas 

av flera personer inom en verksamhet. Istället för implemented policy används enacted policy för att 

definiera processen att anta policy. De påpekar vidare att utifrån ses skolan som en verksamhet 

som enkelt ska kunna lyfta in policy i praktiken men att processen i verkligheten inte är 

okomplicerad. Braun et al. menar att varje individuell verksamhet har olika förutsättningar för att 

anta policy vilket leder till att varje skola bemöter det på ett unikt sätt. Varje skola har en egen 

kultur, etik och moral som tillsammans med verksamhetsspecifika behov påverkar hur policyn 

antas (Braun, Maguire, Ball & Hoskins, 2011, ss. 585–586).   

  

Ball, Maguire, Braun och Hoskins (2011, ss.635–636) resonerar över vikten av att se på omvandling 

av policy till praktiken som ett resultat av olika kontexter och skolspecifika faktorer. Därmed ser 

de antagandet av policy ur ett bredare perspektiv. Det perspektivet tar hänsyn till faktorer som 

elevsammansättning, personal, värderingar, resurser och utomstående förväntningar som i sin tur 

påverkar hur policyn antas i verksamheten. För att inte se policy som något som endast påverkar 

en nivå framhåller Ball (1997, s.266) aspekten av att se hur policy rör sig mellan flera nivåer. Den 

skapas på en, tolkas på en annan och antas sedan på en tredje nivå. Vilka aktörer som befinner sig 

på de olika nivåerna kommer därmed påverka hur policyn verkställs. 

  

Varje skola har sina unika förutsättningar att anpassa sitt arbete för att motverka de kränkande 

behandlingar som sker på just den skolan. Varje skola har därmed en egen kontext att förhålla sig 

till vid skapandet av en Plan mot kränkande behandling. Planen ska i sin tur uppnå de krav som ställs 

på skolan genom policy i form av skollagen. Teorin policy enactment bidrar med att se 

komplexiteten i uppdraget som lärare har för att uppfylla skollagens krav och motverka de 

kränkningar som sker.  

4.2. Värdepedagogik som teoretisk utgångspunkt  

I enlighet med Thornbergs (2004) definition av explicit värdepedagogik menas de normer och 

värden som förmedlas i skolan genom de metoder som pedagoger använder för att uppnå de ställda 
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kraven. Implicit värdepedagogik är istället de värden och normer som förmedlas till elever till följd 

av lärarnas handlingar, undervisningsaktiviteter och material (Thornberg, 2004, ss.105–107).  

  

I förhållande till värdegrundsarbete som endast är inriktat på den svenska diskursen som finns 

uttryckt i exempelvis läroplanen är värdepedagogiken ett bredare begrepp. Värdepedagogik 

innefattar även de värden och normer som inte står uttryckta i de statliga styrdokumenten men 

som lärare förmedlar genom sin undervisning. Thornberg (2004) redogör för problematiken med 

att de värden och normer som skolan skall främja är för vagt uttryckta i skolans styrdokument för 

att lärare ska kunna göra likvärdiga tolkningar. Därefter hänvisar han vidare till forskare som menar 

att det är lärarnas personliga uppfattningar av goda värden och normer från sin uppväxt och 

erfarenhetsvärld som utgör grunden för elevernas undervisning om värdegrunden. Dessa 

överensstämmer nödvändigtvis inte med vad som uttrycks i statliga styrdokument (Lawson & 

Edmunds, 2001, se Thornberg, 2004, s.101). Fördelen med att använda värdepedagogik som 

teoretisk utgångspunkt för den här studien är att den infallsvinkeln även tar hänsyn till värden och 

normer som förmedlas till eleverna i arbetet med att motverka kränkande behandling. 

Värdepedagogik som teoretisk utgångspunkt bidrar därför med ett perspektiv som kan undersöka 

vad lärarnas arbete och förhållningssätt leder till och vad det förmedlar för värden till eleverna.  

4.3. Sammanfattning 

Policy enactment teorin används i studien för att synliggöra en komplexitet som finns i skolans 

verksamhet och lärarens uppgift att tolka och verkställa policy. För den här studien är detta relevant 

i analysen av skolors planer mot kränkande behandling i förhållande till skollagen. Perspektivet 

möjliggör en undersökning om vilken påverkan skolornas lokala förutsättningar och pedagogers 

tolkningar har på innehållet i planer mot kränkande behandling. Teorin bidrar med möjligheten att 

se orsaker till skillnader mellan olika skolors planer mot kränkande behandling. Vidare möjliggör 

teorin en undersökning av hur lärarna antar policy och planer i förhållande till vilka kränkningar 

som sker i skolan. Utöver policy enactment används värdegrundspedagogik som ett komplement 

för att kunna analysera hur lärarnas upplevelse och antagande av policy i sin tur förmedlar normer 

och värden till eleverna. Värdegrundspedagogik används som ett perspektiv för att förhålla sig till 

arbetet som lärare gör för att motverka de kränkningar som sker på skolan och hur värden och 

normer förmedlas. Vilka värden och erfarenheter som eleverna får med sig speglar sedan tillbaka 

på hur skolan har uppfyllt värdegrunden. För att förtydliga dessa samband mellan studien och de 

teoretiska utgångspunkterna finns en figur, se bilaga 1.  
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5. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att analysera samtliga skolors planer mot kränkande behandling inom en kommun 

i södra Sverige samt att undersöka hur några lärare på ett antal av dessa skolor förhåller sig till 

planen i det dagliga arbetet.  

  

1. Har grundskolorna inom kommunen en Plan mot kränkande behandling och hur förhåller sig i 

så fall innehållet i dessa till skollagens krav? 

2. Hur upplever lärarna att de har användning av skolans plan i det dagliga arbetet? 
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6. Metod och material 

I följande kapitel presenteras det material som ligger till grund för studiens undersökning samt 

tillvägagångssätt för insamlingen av materialet. Metoderna som används för att undersöka studiens 

frågeställning är textanalys (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017, s.211) av 

skolors Plan mot kränkande behandling inom kommunen och respondentundersökningar i form av 

samtalsintervjuer (Esaiasson et al., 2017, s.236) med lärare arbetandes i grundskolan. Textanalysen 

av planerna gjordes för att ge en representativ bild av planernas innehåll. Intervjuerna används i sin 

tur för att bidra med en inblick i hur planen används och stöttar lärarna i praktiken. Lärarnas 

förhållningssätt och textanalysen av planerna kompletterar varandra genom att ge en bredare bild 

av planen och dess tillämpning. Därefter presenteras vilka etiska överväganden som gjorts i 

förhållande till Vetenskapsrådets rekommendationer. Sedan introduceras konsekvenser av 

metodval, tillvägagångssätt och urval samt resonemang om studiens validitet och reliabilitet. Till 

sist görs en redogörelse av avgränsningar som gjorts i studien för att begränsa 

undersökningsområdet. 

6.1. Skolors planer mot kränkande behandling: textanalys 

För att samla in empirin och säkerställa att de planer som analyserades för studien var uppdaterade 

och därmed en representation av skolornas arbete med planerna i nutid kontaktades rektorerna, 

biträdande rektorer eller skoladministratörer via mejl, telefon eller i person. I vissa fall där kontakt 

redan hade upprättats med en lärare på skolan tillfrågades denna istället. Detta tillvägagångssätt ger 

en mer korrekt representation av vilka skolor som har en plan och att analyserna av planer görs på 

skolornas senaste plan. För att planen skulle ingå i analysmaterialet bestämdes att den skulle vara 

från 2017 eller senare, på grund av den ändring i diskrimineringslagen som trädde i kraft då (se 

Bakgrund). Textanalysen av planerna mot kränkande behandling undersöker om de 35 

grundskolorna inom kommunen har en plan, när den är uppdaterad och om skollagens skrivelser 

på vad planen ska innefatta finns med. De analyserade planerna är både från kommunala skolor 

och friskolor. 

  

För att analysen av planerna skulle bli så likvärdig som möjligt gjordes en checklista (bilaga 3) på 

vad som skulle analyseras i planerna. Planerna analyserades gemensamt för att säkerställa likvärdiga 

analyser av innehållet. Checklistan utformades utifrån skollagen (SFS 2010:800) och de delar som 

där uttrycks ska finnas i skolans Plan mot kränkande behandling. Under de mer omfattande punkterna 

i checklistan lämnades plats för kommentarer om innehållet. För att tydliggöra vad som har 

kategoriserats höra till de olika punkterna görs här en övergripande förklaring. De första fyra 

punkterna är tagna direkt ur skollagens formulering och Skolverkets översikt på vad planen ska 

innehålla (Skolverket, 2019-01-17; Skollagen, SFS 2010:800). Första punkten är “en översikt över de 

mål som verksamheten har satt upp för det förebyggande arbetet”. Den här punkten syftar på de delar av 

planen som uttrycker mål för skolan och vad de gemensamt menar att arbetet mot kränkande 

behandling ska leda till. Den andra punkten är “en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och 

förhindra kränkningar”. Under den här punkten har hänsyn tagits till de delar av skolornas plan som 

visar hur skolan arbetar för att förebygga och förhindra kränkningar utifrån de behov som skolan 

har kartlagt finns. Den tredje punkten är “en redovisning av vilka åtgärder verksamheten planerar att påbörja 
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eller genomföra under det kommande året”. Under den här punkten beslutades att kontrollera specifika 

åtgärder i planerna som på något sätt uttrycktes att de skulle genomföras under det kommande 

året. Den fjärde punkten är “en redovisning av hur åtgärderna i den föregående årsplanen har genomförts”. Den 

här punkten omfattar de delar av planen som uttryckte information om en utvärdering av fjolårets 

plan och hur åtgärderna i den genomfördes. Den sista punkten i checklistan lades till för att 

inkludera de delar av planen som inte uttryckligen står i skollagen men är en del av Skolverkets 

översikt (Skolverket, 2019-01-17) om vad planen mot kränkande behandling bör innehålla och hur 

arbetet kring den kan se ut.   

  

Varje plan som är uppdaterad 2017 eller senare som studien har fått tillgång till analyserades sedan 

utifrån checklistan. Åtta skolors planer ingick inte i textanalysen då de skolorna saknar en plan eller 

att den ej gått att få tag på. Det som framkommit i textanalyserna sammanfattades sedan i en tablå 

(bilaga 4). Tablån ger en överblick över vad planerna inom kommunens grundskolor innehåller. 

Tablån utgör sedan tillsammans med planerna utgångspunkten för resultatredovisningen och 

analysen av textanalyserna för att kunna göra en jämförelse av likheter och skillnader i innehållet 

av planerna.  

6.2. Genomförande av samtalsintervjuer i studien 

För att komplettera informationen som gavs genom textanalyserna gjordes samtalsintervjuer med 

lärare arbetandes inom kommunen. Innan de ordinarie intervjuerna genomfördes gjordes en 

provintervju för att testa frågornas ordning, formulering och att intervjuns tidsomfattning. För att 

provintervjun skulle vara så likvärdig som möjligt genomfördes den med samma förutsättningar 

som de ordinarie intervjuerna vilket Esaiasson et al. (2017, s.277) anser är betydelsefullt för att ha 

önskad effekt. Provintervjun gjordes i en annan kommun än den undersökta kommunens. Enstaka 

intervjufrågor justerades sedan genom att förändra ordning och formulering efter att ha lyssnat 

igenom inspelningen. Provintervjun tog 30 min vilket stämde med beräkningarna och inga 

förändringar behövde göras för att korta ner eller förlänga de planerade frågorna. 

  

För att komma i kontakt med lärare för de ordinarie intervjuerna skickades mejl till flera rektorer 

som sedan vidarebefordrade det till lärare som eventuellt skulle kunna delta. En del redan bekanta 

lärare kontaktades även direkt utan att gå via rektorer. De lärare som sedan intervjuades för studien 

gavs fiktiva namn för att inte röja information om deras identitet. Lärarna arbetar i olika årskurser 

inom grundskolan. En representation av olika årskurser ansågs relevant då skolans Plan mot 

kränkande behandling är ett arbete som sker i samverkan mellan all pedagogisk personal inom hela 

verksamheten. Skolorna som de medverkande lärarna arbetar vid ligger geografiskt utspridda i 

kommunen och inom olika rektorsområden. Av de representerade skolorna är 4 stadsskolor och 3 

landsbygdsskolor. Skolorna ser inte likadana ut gällande storlek, elevantal och antal lärare. 

Skillnaderna på skolorna stärker studiens resultat då det ger en allsidig bild i större utsträckning. 

Informationsbrevet och medgivandeblanketten (bilaga 5) gavs till lärarna för att kunna läsas igenom 

och skapa en förståelse för vad deras deltagande i studien innebär. Lärarna skrev under blanketten 

vid intervjutillfället. I insamlingen av empirin delades intervjuerna upp då ett gemensamt beslut 

togs om att endast en skulle närvara vid respektive intervju. Beslut gjordes även för att inte vara 

två mot en i intervjutillfället med syftet att skapa en mer neutral situation vilket ansågs viktigt för 

att läraren inte skulle uppleva sig bli utfrågad. 
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Intervjuerna genomfördes sedan på lämplig plats och tillfället planerades in med hänsyn till lärarnas 

schema. Intervjuerna varierade något i längd då en intervju tog ca 50 min och övriga mellan 20 och 

30 min. Ungefär lika många följdfrågor ställdes beroende på lärarnas svar. Skillnaden på 

intervjuernas längd berodde på hur mycket lärarna svarade på varje fråga. Samtidigt som 

intervjuerna genomfördes gjordes en röstinspelning efter medgivande från lärarna. Efter att 

intervjuerna var genomförda sammanställdes resultatet med hjälp av röstinspelningen och en 

gallring skedde kring det som var mest relevant i förhållande till studiens frågeställningar. Citaten 

som används i resultatredovisningen korrigeras delvis till standardiserat skriftspråk för att göra 

texten mer läsvänlig och mindre talspråklig. Resultatet och analys presenteras utifrån 

forskningsfrågorna i kapitel 7 (textanalys) och kapitel 8 (samtalsintervjuer). Resultatet struktureras 

efter forskningsfrågorna och analys görs i förhållande till bakgrund och tidigare forskning. I 

diskussionskapitlet förs sedan ett resonemang om studiens slutsatser i förhållande till de teoretiska 

utgångspunkterna (kapitel 4).  

6.2.1 De intervjuade lärarna 

De intervjuade lärarna har som nämnts tidigare blivit tilldelade fiktiva namn. Namnets första 

bokstav representerar skolan som läraren arbetar på. Till exempel representerar ett namn på A en 

skola och namn på E en annan. I tabell 1 nedan presenteras information om de intervjuade lärarna. 

 

Tabell 1. Beskrivning av de intervjuade lärarna  

Lärare Skolkod 

(Se bilaga 

4) 

 

Geografisk 

placering 

Antal 

yrkesverksamma 

år 

Behörighet Nuvarande 

årskurs 

Ann 26 Landsbygd 19 2–9 6 

Bella 29 Stad 16 1–9 7–9 

Claes 33 Landsbygd 6 Fk-7 1 

Disa 25 Stad 15 4–9 4 

Erika 5 Landsbygd 11  Fk-6  Fk 

Eva 5 Landsbygd 15 1–6 2 

Fredrik 30 Stad 6 1–6 3 

6.3. Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets (2002) individskyddskrav och forskningskrav finns till för att väga in etiska 

aspekter vid forskning av olika slag. Forskningskravet pekar på behovet av forskning som en 

rättighet för samhället och dess medborgare för att kunna främja och driva samhällets utveckling 

framåt. Individskyddskravet finns för att väga in aspekter av individens rättighet till att vara skyddad 

från obefogad insyn (Vetenskapsrådet, 2002, s.5). Vidare framhålls fyra huvudkrav vid forskning 
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för att uppfylla individskyddskravet. Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagare i studien ska 

få information om deras del i studien och villkoren för deras deltagande. Informationen bör 

innehålla de aspekter som kan tänkas påverka deltagarens villighet att ställa upp. Samtyckeskravet 

innebär att deltagaren själv ska kunna bestämma över sin medverkan i studien. 

Konfidentialitetskravet innebär att medverkande individer ska vara anonyma och alla 

personuppgifter ska behandlas och förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet innebär att insamlad data och information endast får användas i 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002, ss.7–14). 

  

Lärarna fick övergripande information om vad studien syftar till att undersöka och vad medverkan 

i studien innebär i samma skede som de fick förfrågan om att delta. Vid visat intresse skickades ett 

mer ingående informationsbrev samt medgivandeblankett för att lärarna skulle få möjlighet att läsa 

igenom. Lärarna informerades i informationsbrevet om vad studien syftar till att undersöka, vad 

deras medverkan innebär och hur det insamlade materialet kommer att hanteras. De informerades 

även om att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas, även efter själva intervjutillfället. 

Medgivandeblanketten togs med till intervjun och skrevs under efter att läraren var införstådd med 

vad medverkan i studien hade för innebörd och villkor. Det insamlade materialet avkodades och 

anonymiserades för att inte uppge någon information om lärarnas identitet och arbetsplats. 

Inspelningar av intervjuerna som gjordes efter godkännande från läraren sparas till efter ventilering 

och godkännande av uppsatsen. All information som samlats in används sedan endast i 

forskningsändamål i studien och utom tillgänglighet för obehöriga. 

  

Studiens syfte är att ta reda på lärares perspektiv och funderingar kring sitt yrkesuppdrag i 

förhållande till de gällande lagar och skrivelser inom ämnesområdet. Intervjufrågor behöver därför 

vara formulerade på ett sätt som undviker att läraren sätts i en position där hen känner ett behov 

av att försvara sig själv eller skolan. Den insamlade informationen användes därmed inte med avsikt 

att peka ut särskilda verksamheter eller lärare. Med utgångspunkt i Vetenskapsrådets 

rekommendation har det i den här situationen gjorts en avvägning mellan forskningskravet och 

individskyddskravet med syfte att bidra till forskningsläget och samtidigt värna om individens rätt 

till skydd ifrån obefogad insyn (Vetenskapsrådet, 2002, s.5). 

6.4. Metodkritik och urval 

Metoderna som valdes ansågs lämpligast för att undersöka materialet med avsikt att besvara 

frågeställningarna. Trots metodernas lämplighet finns det problematik att reflektera kring för att 

kunna säkerställa ett resultat med både validitet och reliabilitet. För att säkerställa en metod som 

leder till en valid studie behöver aspekter som kan påverka pålitligheten vägas in. Detta görs i det 

här avsnittet genom att diskutera frågor om valda metoder, validitet, reliabilitet och urval. 

  

Intervjuerna som genomfördes med lärarna är en slags respondentundersökning där lärarnas egna 

tankar om arbetet med Plan mot kränkande behandling är det som undersöks och därmed 

studieobjektet. För att de olika respondenternas svar skulle kunna jämföras med varandra är målet 

att ställa så liknande frågor som möjligt till svarspersonerna (Esaiasson et al., 2017, s.236). En brist 

som den här metoden kan ha är att det är svårt att säkerställa att exakt samma frågor och eventuella 
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följdfrågor ställs på alla intervjuerna, framförallt då intervjuerna är uppdelade och genomförs av 

två olika personer. Att frågor ställs och formuleras olika är en aspekt som kan påverka svaret på 

olika sätt och därmed något som man bör reflektera kring (Hwang & Nilsson, 2011, s.83; Esaiasson 

et al., 2017, s.276). Intervjufrågorna (bilaga 2) användes som en gemensam utgångspunkt för att 

intervjuerna skulle ha så liknande förutsättningar som möjligt. Utöver det används sedan 

inspelningarna av intervjuerna för att i efterhand lyssna igenom och upptäcka eventuella skillnader 

i vilka frågor som har ställts samt olikheter i formuleringen av dem. Upptäcktes skillnader vägdes 

dessa in för att säkerställa att resultaten var jämförbara och kunde leda till valida slutsatser. 

  

För att studien ska vara valid krävs det att den svarar på det den säger sig mäta vilket betyder att 

den är giltig för sitt syfte. En förutsättning för studiens validitet är i vilken grad studiens resultat är 

pålitliga och inte beroende på slumpmässiga företeelser (Erickson & Gustafsson, 2014, ss.580–

581). Då studien mäter det den säger sig mäta för att svara på syftet och frågeställningarna är 

validiteten på studien hög. För att undersöka innehållet i skolors planer mot kränkande behandling 

inom en kommun användes i studien en checklista. Checklistan säkerställer att samma riktlinjer 

användes i textanalysen. För att sedan undersöka hur lärarna förhåller sig till skolans Plan mot 

kränkande behandling i det dagliga arbetet genomfördes som nämnts innan intervjuer. Studiens 

reliabilitet påverkas därmed av aspekter som hur de involverade personernas dynamik är, dagsform 

och på vilket sätt frågorna ställs samt hur svaren bemöts. Det innebär att empirin möjligtvis hade 

skilt sig om de hade gjorts en annan dag eller genomförts av andra personer. Det här påverkar i sin 

tur reliabiliteten av slutsatserna som kan dras från empirin. Checklistan som används vid 

textanalysen höjer reliabiliteten för att resultatet sannolikt skulle bli detsamma om det gjordes av 

någon annan vid en annan tidpunkt vilket i sin tur höjer pålitligheten av slutsatserna gjorda från 

textanalysen. 

  

Urval är en annan aspekt som bör vägas in i pålitligheten av studiens resultat. Rektorer till skolor 

med geografisk spridning kontaktades och intervjuerna gjordes sedan med de lärare som svarat att 

de kunde tänka sig delta i studien. Ett bekvämlighetsurval användes till viss del genom att kontakta 

vissa redan bekanta lärare direkt utan att gå via rektorn. Bekvämlighetsurvalet påverkar till viss del 

studiens pålitlighet då det till skillnad från ett slumpmässigt urval kan påverka deltagarnas 

inställning. Att lärarna och personen som gör intervjun redan är bekanta kan innebära en positivare 

inställning från båda parterna. Intervjuarna skulle till exempel kunna ha ett mer avslappnat 

bemötande vilket skulle kunna påverka lärarnas svar. Det som dock är värt att förtydliga för att 

stärka studiens pålitlighet är att intervjuarna kände till de bekanta lärarna men att de inte var några 

närstående. Intervjuarna har till exempel inte tidigare besökt lärarnas arbetsplats eller sett hur 

lärarna arbetar på sin skola. Urvalet kring dessa lärare baserades därav inte på deras arbetssätt utan 

bekvämlighetsurvalet skedde med utgångspunkt i att intervjuarna kände till lärarna och hade 

tillgång till deras mejladresser. Nackdelen med bekvämlighetsurvalet och att lärarna bara är sju är 

att studiens resultat inte är generaliserbart. Det innebär att om studien skulle genomföras med fler 

och slumpmässigt utvalda lärare så skulle resultatet vara mer generaliserbart. Ett 

bekvämlighetsurval användes då tiden för studien var begränsad och att det var svårare att få 

obekanta lärare att delta. Urvalet som användes bidrog till att få en uppfattning om hur några lärare 

förhåller sig till och arbetar med Plan mot kränkande behandling.    
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Målet var att få en spridning på intervjuerna geografiskt och en variation mellan stads- respektive 

landsbygdsskolor. Utöver den geografiska spridningen var det en fördel att lärarna arbetade i olika 

årskurser för att det bidrog med en bredare representation av grundskolan. En spridning var 

önskvärd för att resultatet inte endast ska vara baserat på lokala förhållanden som skiljer sig avsevärt 

från andra platser inom kommunen. Genom att ha en geografisk spridning på intervjuerna och en 

variation av lärare som arbetar med olika årskurser ges en bättre representation av skolorna inom 

kommunen.  

6.5. Avgränsningar  

För att fokusera arbetet avgränsades studien till den del av värdegrundsarbetet som avser 

pedagogernas ansvar för att motverka kränkande behandling. För en förklaring till vad som i 

studien definieras som kränkande behandling, se Bakgrund (avsnitt 2.1.). För att studien skulle vara 

genomförbar avgränsas den till att endast undersöka lärares förhållningssätt till planen mot 

kränkande behandling samt hur de uppger sig arbeta för att motverka kränkande behandling. 

Studien undersöker inte hur lärarna faktiskt sedan genomför arbetet i praktiken. För att ta reda på 

hur läraren gör i klassrummet hade observationer under en längre period varit lämpligt. På grund 

av tidsbegränsningen var det inte genomförbart och därför gjordes intervjuer för att få en 

uppfattning om hur arbetet med kränkande behandling kan se ut i praktiken. Likt 

samtalsintervjuerna går det inte att utifrån innehållet i planerna dra några slutsatser kring hur arbetet 

med planen eller arbetet för att motverka kränkande behandling faktiskt ser ut på skolan. Bara för 

att det uttrycks i planen att skolan eller lärarna arbetar på ett visst sätt betyder det inte att det görs 

i verkligheten. På samma sätt så går det inte att dra slutsatsen att ett aktivt arbete för att motverka 

kränkande behandling inte bedrivs bara för att det inte uttrycks i skolans plan. Med detta i åtanke 

avgränsades textanalysen till att undersöka vilka typer av innehåll som finns i planerna och på vilka 

sätt det förhåller sig till skrivelserna i skollagen om vad som ska ingå. 

6.6 Arbetsfördelning 

Arbetet skrevs tillsammans i största utsträckning. För att uppsatsen skulle ha en röd tråd gick båda 

igenom alla delar för att säkerställa att texten var sammanhängande och enhetlig. Båda delade på 

ansvaret för insamling av empiri men sammanställningen av analys och resultat av planer och 

intervjuer delades sedan upp. Efter uppdelningen ansvarade Sonja för planerna och Sandra för 

intervjuerna.  
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7. Resultat och analys av skolornas Plan mot kränkande 

behandling 

I det här kapitlet presenteras resultaten av textanalysen som gjordes på planer mot kränkande 

behandling inom kommunen utifrån studiens första frågeställning. Resultatredovisningen som 

presenteras är uppdelad utifrån rubrikerna i checklistan som användes vid textanalysen. Innehållet 

i skolornas Plan mot kränkande behandling har analyserats utifrån de skrivelser som står uttryckta i 

skollagen om vad planen ska innehålla. En beskrivning av vad i planernas innehåll som tolkats gå 

under vilken rubrik i checklistan presenterades i metodkapitlet (se rubrik 6.1.). I det här kapitlet 

presenteras två översiktliga diagram, en tabell samt övriga resultat som framkom av textanalysen. 

Resultatet analyseras sedan genom att göra jämförelser med vad som framkommit i tidigare 

forskning. 

7.1. Har grundskolorna inom kommunen en Plan mot kränkande 

behandling och hur förhåller sig i så fall innehållet i dessa till skollagens 

krav?                    

För att besvara den första delen av frågeställningen ges i Diagram 1 en översikt av förekomsten av 

planer mot kränkande behandling på de 35 skolorna som under VT 2019 var verksamma inom 

kommunen där studien genomfördes. 

  

Diagram 1. Översikt av förekomsten av Plan mot kränkande behandling i 35 grundskolor i 

kommunen. 

 
 

Av kommunens 35 skolor är det 27 skolor som har en plan som är uppdaterad 2017 eller senare 

och 3 skolor som inte en plan. Dessutom finns det en tredje kategori med 5 skolor representerade 

där information inte har framkommit om det finns en plan eller inte. En del skolor har gått ihop 

och gjort en gemensam plan. Vissa av de gemensamma planerna är exakt samma men andra är 

övergripande likadana fast med somliga aspekter som skiljer dem åt. För att en sådan plan i studien 
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skulle godkännas tillhöra båda skolorna krävdes att planen kontinuerligt påvisade att planen 

tillhörde och var anpassade efter de skolor som skulle ingå. Nämndes två skolor på första sidan av 

dokumentet men endast en av de skolorna nämndes i innehållet av planen har den inte nämnda 

skolan räknats tillhöra de skolor som inte har en plan. Av de 27 planerna är det två planer som är 

gemensamma vilket innebär att det är två skolor som delar planen. Utöver det så finns det två 

skolor som samarbetar om skapandet av planerna men har två separata dokument men där mycket 

av innehållet är lika i båda.  

 

Av de 27 planerna från 2017 eller senare som samlats in visar tabellen nedan översikten av resultatet 

av textanalysen. Resultaten för varje skola och plan finns även redovisade i en mer ingående tablå 

i bilaga 4. 

  

Tabell 2. Översikt över innehåll i 27 planer mot kränkande behandling i förhållande till 

skollagens skrivelser. 

Rubrik (1–4) i checklistan Ja Nej 

En översikt över de mål som verksamheten har satt 

upp för det förebyggande arbetet 

27 - 

En översikt över de åtgärder som behövs för att 

förebygga och förhindra kränkningar 

27 - 

En redovisning av vilka åtgärder verksamheten 

planerar att påbörja eller genomföra under det 

kommande året 

27 - 

En redovisning av hur åtgärderna i den föregående 

årsplanen har genomförts 

9 18 

  

7.1.1. Planernas mål som verksamheten har satt upp för det förebyggande arbetet 

Punkt 1 i checklistan är baserad på skollagens formulering om att varje särskild verksamhet ska 

bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling. Under denna punkt har 

samtliga 27 analyserade planer innehåll som tolkats innefatta det som skollagen beskriver. Planerna 

uttrycker sina mål på lite olika sätt. 20 av planerna uttrycker sina mål som “Vår vision”. Av de 20 

planerna är det 11 som utöver visionen även uttrycker mål för verksamheten eller mål specifika för 

kommande läsåret. 4 planer benämner sina mål i verksamheten som policy och dessa skulle mer 

kunna liknas vid regler som skolan strävar efter att uppnå. De 3 återstående planerna benämner 

målen som målsättning eller måluppfyllelse dessutom har 2 av dessa senare i planen även en 

punktlista med mål. Den största skillnaden mellan målformuleringarna är hur specifika de är och i 

vilken grad de är rimliga att uppfylla. Många av formuleringarna är likt skola 2:s formulering att 

“Alla elever ska känna sig trygga” eller skola 33:s formulering att “ingen skall utsättas för 

diskriminering, trakasserier eller på något annat sätt kränkas av någon”. Den andra vanliga 

formuleringen som är mer specifik och då även lättare att uppnå är till exempel skola 26 som 
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uttrycker ett mål på följande sätt “Trygghetsteamet träffas regelbundet för att arbeta förebyggande, 

utreda aktuella händelser, reflektera, utvärdera och planera sitt arbete”. Den typen av formulering 

skulle kunna beskrivas som ett kortsiktigt mål som är relativt rimligt att uppfylla. Ungefär två 

tredjedelar av planerna uttrycker de flesta av sina mål enligt den andra typen av formulering. Alla 

27 planer uttrycker formuleringar som tyder på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete. 

7.1.2. Planernas översikt av åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 

kränkningar 

Alla 27 planer har även tolkats innehålla element som går under punkt 2 i checklistan. Några av de 

vanliga aktiviteter och arbetssätt som tas upp i planerna är rastvakt, elevråd, aktiviteter i 

åldersblandade grupper och värdegrundsövningar. Dessa aktiviteter kan genomföras för att 

förebygga och förhindra kränkningar och benämns i planerna som både främjande arbete och/eller 

förebyggande arbete. Utav de 27 planerna är det 16 som använder båda benämningarna, 7 som 

endast använder främjande arbete och 4 som endast använder förebyggande arbete. Det som 

framkommer i textanalysen är att skolorna har olika tolkningar av vad dessa begrepp innebär. 

Studien samlar därför dessa under en och samma observationspunkt. En annan aspekt under den 

här punkten är hur skolorna i olika utsträckning uttrycker att de använder genomförda 

kartläggningar för att anpassa de förebyggande åtgärderna efter de lokala förutsättningarna. Ett 

exempel på en plan som uttrycker detta är skola 17 med formuleringen “Omfattar endast områden 

som i en kartläggning av verksamheten identifierats som riskfaktorer”. Denna formulering finns 

under rubriken ‘Förebyggande Arbete’ där planen sedan listar åtgärder som till exempel att 

genomföra värderingsövningar utifrån ett identifierat behov. 

7.1.3. Planernas redovisning av åtgärder verksamheten planerar att påbörja eller 

genomföra under det kommande året  

Innehållet under punkt 3 i checklistan skiljer sig inte nämnvärt från föregående punkt. Skillnaden 

är om dessa åtgärder är sådana som är planerade att göras under det kommande året. Det finns två 

övergripande sätt som skolorna i planerna uttrycker detta på. Den första är genom att specificera 

en åtgärd som skall vara klar till en viss tidpunkt under läsårets gång. Den andra är att planen 

uttrycker åtgärder som skall genomföras under läsåret men som är återkommande andra år och 

därmed inte är specifika för det kommande året. Skillnaden är alltså om åtgärderna är sådana som 

planen uttrycker att skolan ska genomföra någon gång eller om det är en åtgärd som specifikt skall 

påbörjas under läsåret. 16 planer uttrycker båda dessa typer av åtgärder. Övriga 11 planer uttrycker 

den ena eller andra typen av åtgärd. Skolor uttrycker det första sättet genom att redovisa specifika 

åtgärder för att uppnå målen vilket skola 15 och 24 är exempel på. Genom att uttrycka att de listade 

åtgärderna ska utvärderas vid läsårsslut visar planerna att åtgärderna är insatta med syfte att 

genomföras under året. Ett annat exempel är skola 19 som utifrån kartläggning av skolans 

riskområden redovisar vilka åtgärder som planeras för att förebygga att kränkande behandling sker 

på dessa platser. Planer som uttrycker det andra sättet är till exempel skolorna 25, 22 och 4 som 

redovisar ett årshjul för hur de årligen arbetar med åtgärder. Andra sätt som detta uttrycks genom 

är att exempelvis ha årliga återkommande temadagar, årliga rutiner för till exempel enkät eller 

trygghetsvandring samt utsatta perioder för utvärdering av planen. Båda sätten är sätt att uttrycka 

åtgärder som planeras genomföras under året och har därför båda tolkats ingå under den här 

punkten. Värt att veta är även att många av dessa åtgärder kan och har även klassats som del av 
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skolans arbete för att förebygga och förhindra kränkande behandling då dessa går hand i hand, 

vilket är tydligt i planerna på grund av hur de är strukturerade. 

7.1.4. Planernas redovisning av hur åtgärderna i den föregående årsplanen har genomförts 

Förekomsten av punkt 4 i checklistan sticker ut ifrån de andra då större delen av planerna saknar 

en redovisning av de genomförda åtgärderna i föregående års plan. Av alla 27 planer var det 9 

skolor som redovisat detta och 18 som inte gjort en sådan redovisning. Redovisningarna som de 9 

skolorna har är strukturerade utifrån att en utvärdering gjorts av åtgärderna i föregående års plan 

och att skolan beskriver några av åtgärderna som gjordes och hur de har fungerat. Några av de 

skolorna uttrycker även hur det föregående årets åtgärder fortfarande behöver utvecklas och då 

redovisat på vilka sätt detta är planerat att genomföras. Ett exempel på detta är skola 7 som 

redovisar att målet att göra planen mer överskådlig och lättillgänglig har blivit bättre sen föregående 

år men att det är en åtgärd som fortsatt ska förbättras. Av de 19 som inte redovisat den här aspekten 

så uttrycker 15 planer att de gör en utvärdering av fjolårets plan men saknar en redovisning av 

åtgärderna genomförda i den planen. Ett exempel är skola 28 som skriver “Utvärdering och 

revidering sker tillsammans med eleverna under hösten”. Då de inte redovisar genomförda åtgärder 

har dessa inte räknats fullfölja skollagens krav. Återstående 4 planer saknar en sådan formulering.   

 

Av de 27 skolor som har en plan är det endast 9 av dem som har tolkats ha ett innehåll som i olika 

utsträckningar uppfyller kraven i skollagen. Studiens resultat visar att 30 procent av skolorna har 

en plan som i olika grad uppfyller kraven i skollagen, 60 procent av skolorna har en plan som brister 

och 10 procent saknar en plan. Detta innebär att 7 av 10 skolor inom kommunen tolkats ha en 

plan som brister eller helt saknar en plan. Dessa resultat kan jämföras med de resultat där 

Skolinspektionen (2009) visade att 9 av 10 av skolorna inte hade en plan eller hade en bristfällig 

plan. Skolinspektionens granskning utgick dock ifrån flera och mer specifika innehållskrav som går 

under de formuleringarna i skollagen. Den här studien har inte utgått från lika specifika 

innehållskrav vilket gör att resultaten inte är helt jämförbara. Den här studien har alltså inte tolkat 

planen som bristande så länge den uttrycker något innehåll under respektive punkt i checklistan. 

Skolinspektionen har bedömt planen som bristande om den på något vis inte uppfyller någon av 

deras specifika punkter. Även om resultaten inte är helt jämförbara anses resultatet i 

Skolinspektionens rapport vara ett riktmärke då ingen nyare översiktlig information funnits 

tillgänglig.  

7.1.5. Planernas redovisning av övrigt innehåll 

Under den 5:e punkten i checklistan har övrigt innehåll kategoriserats och sammanställts för att ge 

en komplett bild av vad planerna innehåller utöver det som explicit står uttryckt i skollagen. Detta 

presenteras nedan i ett diagram.  
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Diagram 2. Övriga innehållsområden som presenteras i skolornas planer mot kränkande 

behandling. 
 

Diagrammet visar att rutiner, definitioner, ansvarsfördelning och dokumentationsblankett är det 

vanligast redovisade innehållet som kategoriserats tillhöra övrigt innehåll. Med rutiner menas att 

skolorna på olika sätt i planerna redovisar tillvägagångssätt för hur de stegvis gör när en situation 

uppstår. Rutinerna innehåller även redovisningar av hur skolan utreder och följer upp händelser 

eller akuta situationer. Definitioner av begrepp är det näst vanligaste återkommande övriga 

innehållet i planerna och ger läsaren av planen en överblick av vilka definitioner skolan väljer att 

gemensamt förhålla sig till. Vanliga begrepp som definieras är kränkande behandling, trakasserier, 

diskriminering och mobbing. Ansvarsfördelning redovisar olika aktörers ansvar i förhållande till 

planen och de åtgärder som ska göras. De olika aktörerna är vanligast elev, personal, rektor och 

föräldrar. Dokumentationsblanketter av lite olika slag är även vanligt förekommande. För att den 

ska ha ansetts ha kategoriserats som en dokumentationsblankett ska den på något vis vara en 

ifyllbar blankett som syftar till att kartlägga en specifik händelse. Dessa kallas i vissa planer 

händelserapport, incidentrapport eller liknande. Övriga områden som presenteras i endast en plan 

och därmed inte inkluderats i diagrammet är hälsotrappa, Skolverkets allmänna råd, aktivitetstips, 

enkät och lokal arbetsplan. 

7.2. Analys av resultaten i förhållande till tidigare forskning 

Resultatet visar till viss del skillnader mellan hur skolorna uttrycker att de arbetar för att motverka 

kränkande behandling. Detta kan som Larsson (2018) tar upp bero på det decentraliserade styret 

som finns kring hur skolorna väljer att motverka kränkande behandling. Lagen kräver att skolorna 

aktivt ska arbeta för att motverka kränkningar men tillvägagångssättet är upp till dem som arbetar 

i verksamheten. Detta leder till att planen mot kränkande behandling och de åtgärder som skolan 
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gör kan anpassas till lokala förutsättningar och på vis kan små åtgärder ha stora effekter. Med detta 

menas att en liten åtgärd anpassad efter kontexten kan ha stor effekt medan en omfattande åtgärd 

som har plockats från andra förutsättningar inte har samma sannolikhet att fungera i den nya 

kontexten. Resultatet av textanalysen av planerna visar att skolorna på olika sätt tar hänsyn till 

verksamhetens unika förutsättningar. Enkäter och trygghetsvandringar är några exempel på detta 

där skolorna samlar in information från eleverna för att sedan kunna planera lämpliga åtgärder. Ett 

annat sätt att anpassa efter verksamhetens behov är till exempel elevråd och klassråd där frågor om 

likabehandling tas upp. Däremot visar planerna inte i samma utsträckning att de anpassar 

åtgärderna utifrån förra årets plan och hur åtgärderna i den har fungerat. Ett sätt att förbättra 

arbetet är att utifrån kartläggningar och utvärdering av planen göra förbättrade åtgärder utifrån den 

kunskap skolan har samlat in. Skolornas planer visar på att regelbundna kartläggningar görs för att 

utgå ifrån när skolan bestämmer vad som behöver förbättras. Däremot saknas det i större delen av 

planerna en redovisning av åtgärder i föregående års plan och vilka resultat eller 

förbättringsmöjligheter dessa har lett till. Eftersom det inte är uttryckt i planen uppfyller de inte 

skollagens krav på en redovisning av de redan genomförda åtgärderna.  

 

Läroplanens värdegrund är inte specifikt formulerad för att klargöra exakt vilka värden och normer 

som skolan ska sträva mot. Vad som är rätt och fel blir då en tolkningsfråga som leder till egna 

tolkningar vilket Thornberg (2006) menar är anledningen till att det är viktigt att skolan har en 

gemensam syn. Resultatet visade att alla skolorna verkar införstådda med denna problematik 

genom att i planerna uttrycka gemensamma visioner, policy och målbilder för vad som är rätt och 

fel på skolan och vad som är accepterat beteende eller inte. I planerna uttrycker 19 av 27 

definitioner av betydelsefulla begrepp, som till exempel kränkande behandling, för att personal, 

elever och föräldrar ska ha en gemensam syn. Även om skolorna försöker skapa och formulera en 

gemensam grundsyn i planen går det som Thornberg (2006) påpekar inte helt undgå den mänskliga 

faktorn. Detta påverkar i sin tur hur omvandlingen av planen och den gemensamma synen faktiskt 

sedan ser ut i praktiken. Även Lundin och Torpsten (2018) hävdar genom att referera till Edelman 

(1997, 1998) betydelsen av ett gemensamt förhållningssätt för att framgångsrikt kunna skapa 

självreglerande och synliga åtgärder för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 

Det krävs att alla är involverade och har samma förståelse av policy och deras uppdrag i förhållande 

till den. Den gemensamma planen blir ett sätt för skolorna att formulera sin vision av rätt och fel 

vilket kan vara ett steg i rätt riktning för att undvika och minska delar av ovan nämnda problematik.  

 

Lindgren et al. (2018) diskuterar skolans nolltolerans i förhållande till verkligheten där det faktiskt 

förekommer kränkande behandling och hur lärarna ständigt står inför frågan om vad som ska 

anmälas och vad som inte behöver det. Robinson et al. (2018) påvisar betydelsen av en gemensam 

syn på definitioner för att lärarna ska kunna implementera arbetet i undervisningen kontinuerligt. 

Detta betyder att planerna kan vara ett stöd för att skapa en gemensam vision vilket textanalysen 

av planerna påvisar möjligheter till. Planerna uttrycker detta genom rutiner och visioner om hur 

verksamheten ska bedrivas. Vainik och Kassman (2017) menar via Kivivuori (2014) att i en 

verksamhet där det finns en gemensam vision om nolltolerans är sannolikheten större att även 

mindre incidenter anmäls. Flera av de analyserade planerna innehåller formuleringar om en 

nolltolerans samt formulerade rutiner vid inträffad kränkande behandling. Detta innebär att det i 

praktiken finns möjlighet att verksamheterna arbetar effektivt för att motverka kränkande 

behandling. Formuleringarna i planerna visar på förutsättningar för ett aktivt arbete med en 
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gemensam vision om en nolltolerans. Det kräver då att alla involverade i verksamheten som planen 

gäller är införstådda med och redo att verkställa de gemensamma rutinerna för att uppnå skolans 

vision. 

  

Planerna påvisar även att skolorna har en syn om att arbetet för att motverka kränkande behandling 

inte är något som ska isoleras till särskilda dagar utan är ett arbete som ska integreras i hela 

skoldagen och i alla ämnen. Detta kan göras genom att uttrycka åtgärder och aktiviteter som görs 

dagligen. I planerna betonas även aktiviteter för att främja likabehandling som en betydande del av 

verksamheten då skapandet av trygga grupper och en sammanhållning på skolan är viktig för 

elevernas respekt och omvårdnad om varandra. Lärarna har ett omfattande ansvar när det kommer 

till det här arbetet. Standish och Nygren (2018) anser att det stora ansvaret ligger på lärarna i 

klassrummen och då utan ett stort stöd av läroplanen. Planerna ger lärarna en del stöd och riktlinjer 

men kan omöjligt täcka varje situation och minut som lärare arbetar med frågor om likabehandling, 

kränkande behandling och värdegrund. 

  

De olika diskurserna som Lundin och Torpsten (2018) hittat i skolors lokala policydokument finns 

även i de planer mot kränkande behandling som analyserats i den här studien och då framförallt i 

planernas målformuleringar. De två olika typerna av formuleringar som identifierades i resultatet 

var ospecifika och specifika mål. Dessa kan jämföras med Lundin och Torpstens identifierade 

diskurser där de ospecifika målen representerar Den perfekta skol-diskursen då de inte erkänner 

verkligheten på samma sätt som de specifika målen. De specifika målen representerar Den 

pedagogiska diskursen. Det går inte att resonera kring vad som är rätt och fel i hur man ska formulera 

mål då det i slutändan är arbetet som faktiskt görs för att uppnå målen som är avgörande. Vidare 

kan det föras en diskussion om huruvida sätten som mål formuleras innehåller värden som påverkar 

hur de tolkas och utförs. 
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8. Resultat och analys av intervjuerna  

Det här kapitlet presenterar resultat och analys för studiens andra frågeställning. 

8.1. Hur upplever lärarna att de har användning av skolans plan i det dagliga 

arbetet? 

För att redogöra för det omfång av empiri som samlats in under den här forskningsfrågan 

presenteras resultatet i förhållande till underfrågor för att systematiskt besvara den övergripande 

frågeställningen. Studien analyserar dels planernas innehåll men har också ett fokus på hur lärare 

uppfattar att planen ger dem stöd i det dagliga arbetet. Braun et al. (2011) menar att lyfta in policy 

i verksamheten inte är helt okomplicerat för att processen i verkligheten oftast är mer komplex än 

det som står nedskrivet. Det är därför relevant att se om lärarna upplever att det finns problematik 

med att använda planen i praktiken.  

 

De analyserade planerna i studien (kapitel 7) innehåller hur skolan ska arbeta förebyggande mot 

kränkningar. De flesta planer tar upp hur hela skolan ska arbeta men inte hur läraren ska göra i sitt 

klassrum för att motverka kränkande behandling. Att det saknas kan bero på att lärare är olika 

individer och att undervisningen anpassas efter de behov som finns i klassen. Eftersom 

förebyggandet är en viktig del av arbetet mot kränkande behandling så är det relevant för den här 

studien att få en bild av hur det arbetet kan se ut i praktiken. Det som främst undersöks är om det 

finns likheter och skillnader i lärarnas arbetssätt samt om det finns en koppling till vilka kränkningar 

läraren upplever sig se.  

8.1.1. Vad tycker lärarna om kravet om att årligen upprätthålla en Plan mot kränkande 

behandling? 

Gemensamt för alla sju lärarna är att de tycker att kravet på att skolan ska ha en plan och att den 

ska uppdateras varje år är positivt. Sedan finns det en viss skillnad kring varför de tycker det. Det 

framkom också i två av intervjuerna hur betydelsefullt stödet från ledningen är och att det kan vara 

avgörande för om det finns en reviderad plan på skolan. 

  

Ann menar att i planen ryms allt ifrån den fysiska tryggheten till hur personalen ska hantera 

situationer. Vidare anger hon att definitionerna som finns i skolans plan är ett stöd för att 

exempelvis skilja på kränkande behandling och mobbning ”Hur denna avgränsning ser ut blir tydlig för 

föräldrar, elever och skolpersonal”.  Bella känner att planen är en trygghet och upplever den årliga 

uppdateringen som något positivt ” just att man inte behöver göra en ny utan man reviderar ju den, går igenom 

och verkligen avsätter tid tillsammans med eleverna och visar att det här är viktigt och eleverna tycker ju det är 

viktigt också.”. Claes uppskattar även upprätthållandet och uppdateringen av planen men han saknar 

ett annat innehåll. En önskan från honom är ett innehåll som är mer applicerbart i klassrummet 

med eleverna. 

  

Både Erika och Eva uppger hur viktig planen är. Erika säger ”det är helt nödvändigt att ha en plan, att 

personalen kollar igenom den varje år och att den uppdateras, och att man ser igenom den så att den stämmer” och 

Eva uppger ”jättebra att planen ska uppdateras varje år, för att det kommer ny personal så att alla måste kunna 
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äga den”. Disa anser att uppdateringen av planen är väsentlig men att det inte sker någon större 

förändring mellan åren. Dock menar hon vidare på att fördelen med uppdateringen av planen är 

att det blir en påminnelse för personalen om att den ständigt ska vara närvarande i verksamheten. 

Fredrik tycker att det är positivt att det finns ett dokument som personalen kan luta sig emot och 

som skolan gemensamt har kommit fram till ”Den är ju bra att ha med sig i ryggen om det är någonting, då 

står det ju riktlinjer för, vi har bestämt hur vi ska göra om det uppstår, man behöver inte tänka själv varje gång 

utan då har man ett sätt att arbeta som alla vet om och det tycker jag funkar bra”. Vidare menar han på att 

planen inte är ett facit utan ett stöd. Fredrik har upplevt att det uppstått situationer kring sådant 

som personalen inte tänkt på eller som inte stämmer överens med planen ”det där är ju ett levande 

dokument som man kan inte säga att den är färdig förens, den kommer aldrig att vara färdig tror jag”. Att det 

kan uppstå situationer där det saknas delar i planen mot kränkande behandling är något som Hult 

och Lindgren (2016) också påpekar. De menar att det är svårt att specificera allt som en lärare 

möter i ett policydokument och att det är svårt att veta vilka delar som saknas.  

  

Ytterligare en aspekt som Bella och Eva diskuterar är betydelsen av en stöttande ledning för att 

arbetet med Plan mot kränkande behandling ska vara funktionellt. Bella anser att personalen har ett 

gemensamt ansvar för upprätthållandet av planen men att ledningen är de som har det yttersta 

ansvaret. Bella berättar att uppbackningen av planen från skolledningen är ett av skälen till att hon 

väljer att arbeta på sin nuvarande skola. När Bella tidigare har arbetat på skolor där hon saknat stöd 

har hon upplevt att det har varit svårt att hantera situationer med kränkande behandling. Även Eva 

uttrycker även att det är ledningen som ska driva arbetet men att det är personalen som ska 

genomföra det. Vid terminsstart på hennes skola saknades det en chef som kunde driva arbetet och 

det var inget som prioriterades av lärarna på skolan vid den tidsperioden. Eva anser att personalen 

“äger sin plan” om det finns en chef som driver arbetet och personal som genomför det. Dock 

upplever Eva i dagsläget att hon inte “äger sin plan” då hon knappt vet vad som står i den. Vidare 

menar hon att planen blir väldigt skör om en drivande ledning saknas ”Det är egentligen inte ett stort 

arbete att revidera den heller, är rektorn förberedd och gjort sitt bakgrundsarbete så är det bara att ändra på vissa 

saker”. Lärarnas upplevelser visar på det som Lundin och Torpsten (2018), tolkat ur Edelman (1997, 

1998), hävdar gällande vad som är ett framgångsrikt arbete för att motverka kränkande behandling 

i skolan. Forskarna menar att det kräver att alla är involverade och har samma förståelse av 

uppdraget som policyn ger, vilket även innefattar ledningens engagemang. Skolinspektionen (2010) 

framhåller även att ett framgångsrikt arbete grundar sig i att det finns ett förankrat arbete med 

engagerade och tydliga skolledare och kända rutiner för hur arbetet ska bedrivas. 

  

Det som framgår i intervjuerna är att alla lärare tycker att själva upprätthållandet av planen är positiv 

och att uppdateringen är nödvändig. Många av lärarna framhåller också att en fördel med planen 

är att alla lärare har samma riktlinjer att förhålla sig till och eftersom planen görs gemensamt vet 

personalen vad som står i dokumentet. Lundin och Torpsten (2018) refererar till Edelman (1987, 

1988) som menar att en gemensam syn är viktig för att undvika stärkandet av ojämlikheter som 

leder till diskriminering och kränkande behandling.   

8.1.2. Vilka kränkningar ser lärarna på skolan?  

De fyra lärarna som arbetar i årkurs Fk-3 uppger att verbala kränkningar är vanligast 

förekommande men även att fysiska kränkningar påträffas. Även Skolinspektionens (2014) 

undersökning visar att verbala och fysiska kränkningar är de som främst sker i skolan. Erika 
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upplever att verbala kränkningar tar sig uttryck genom att elever svär och tilltalar varandra på ett 

olämpligt sätt. Eva instämmer i detta och menar att allt yngre elever har ett grövre språk och att 

det visas mer öppet framför vuxna. Eva som också har arbetat i högre årskurser anser att det finns 

en skillnad i jämförelse med lägre årkurser. Det handlar framförallt om att kränkningarna har varit 

mer utstuderade. Claes upplever att den vanligaste kränkningen han ser är verbala men ibland sker 

även fysiska. Kränkningarna är tydligare i yngre åldrar vilket han tror handlar om att vuxna både 

involveras och involverar sig själva mer i olika situationer. “upp mot mellanstadiet sker det mer i det tysta 

och kanske mer digitalt och det finns någon slags bild skolmässigt att det handlar mer om ren kunskapsinhämtning 

desto äldre barn blir och mindre kring det sociala vilket speglar det här”. Fredrik upplever även att verbala 

kränkningar är ett problem och främst i de yngre åldrarna ”Det vanligaste är när någon ramlar då ska 

alltid någon skratta, när man spelar någon sport”.  Dock menar han att det inte alltid finns en 

medvetenhet hos eleverna om att de kränker varandra utan att de agerar utan att tänka sig för. 

Fredrik talar också om sociala medier som miljö för en vanlig kränkning. Han menar att eleverna 

skickar olämpliga meddelanden och kommentarer till varandra på fritiden, men att även om det 

sker utanför skoltid så följer det med till skolan ”nuförtiden får vi ju en dos av det också som vi får hantera, 

det är ju inte alltid lätt men vi får ju hantera det på nått sätt”. BEO (2018) har konstaterat att kränkningar 

på sociala medier oftast startar i skolan men sedan fortsätter i elevens hem via nätet. I de högre 

åldrarna upplever Fredrik att eleverna är hårdare mot varandra och att kränkningarna är mer 

utstuderade. 

  

Disa arbetar nu på mellanstadiet i en årskurs fyra, men hon har arbetat på både hög- och 

mellanstadiet. Hennes upplevelse av kränkningar på högstadiet är att det sker mer i det dolda genom 

exempelvis blickar eller kommentarer bakom ryggen. På mellanstadiet anser hon att kränkningar är 

mer synliga och sker verbalt eller fysiskt. Disa ser digitaliseringen i samhället som en faktor som 

har förändrat hur kränkningar kan ske då det inte längre krävs att personerna fysiskt befinner sig 

på samma ställe. Även Ann resonerar kring problematiken med kränkningar på sociala medier. Hon 

arbetar nu i en årskurs 6 och menar att det ofta händer att eleverna skickar olämpliga meddelanden 

till varandra på fritiden, lov och helger. Precis som Fredrik anser hon att det följer med till skolan 

som måste hitta sätt att hantera det på, vilket kan vara svårt. Ann upplever sig sällan se verbala och 

fysiska kränkningar utan att det mesta sker via sociala medier. Vidare anser hon som Disa och Claes 

att kränkningarna hos äldre elever sker mer i det dolda. Det tror Ann kan bero på att eleverna vet 

att lärarna inte accepterar vissa beteenden och därför sker det inte när vuxna finns i närheten. Ann 

menar vidare att eftersom eleverna är bra på att dölja kränkningar i den åldern så ser hon vanligtvis 

inga. Hon tycker att det är ett problem att hon som lärare ser alldeles för lite. Däremot anser Ann 

att i de yngre åldrarna så är det mer synligt och ofta fysiskt. Bella som nu arbetar i högstadiet menar 

att de kränkningar hon vanligtvis ser är i form av ord, blickar och suckar. Då läraren har arbetat en 

stor del av sin yrkestid i mellanstadiet så kan hon göra en jämförelse med högstadiet. Bellas 

upplevelse är att hon inte ser lika många konflikter på högstadiet som hon gjorde på mellanstadiet 

och hon resonerar att det kan bero på att eleverna mognat något ”På mellanstadiet är det mer 

konflikthantering enligt min erfarenhet. Men såklart att det händer på högstadiet också men inte alls i samma 

omfattning”. 

 

Intervjuerna påvisar att i yngre åldrar är det främst verbala och fysiska kränkningar som lärarna ser. 

Friends (2017) nätrapport visade att yngre elever inte upplevde sig bli lika kränkta på nätet som 

äldre elever vilket kan bero på att de inte är lika aktiva på sociala medier. Däremot upplevde Fredrik 
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att detta redan var ett problem i hans nuvarande 3: a. I de äldre åldrarna uppgavs det att 

kränkningarna övergår till att bli mer dolda och utstuderade samt att det ofta sker via nätet. Detta 

överensstämmer med Friends (2017) undersökning som visade att nätkränkningar ofta ökar i äldre 

åldrar. Bella uppgav att hon inte såg lika mycket kränkningar i högstadiet. Enligt henne skulle det 

kunna bero på att eleverna har mognat eller att det handlar om att eleverna kränker mer i det dolda 

vilket gör det svårare för läraren att uppmärksamma kränkningarna.   

8.1.3. Hur uppger lärarna att de arbetar för att motverka kränkande behandling? 

För att förebygga och förhindra att kränkningarna sker finns det sådant som görs i klassrummet och 

sådant som hela skolan gör. Hur lärarna och skolorna arbetar skiljer sig åt något och då specifikt hur 

lärarna arbetar i de olika åldrarna. Det som dock framgår i intervjuerna är att alla lärarna tycker att det 

är viktigt att arbeta med alla människors lika värde och att ingen elev ska bli utsatt för kränkningar. 

Det är också sådant som står uttryckligen i värdegrunden (Skolverket, 2011a). Flera av lärarna uppger 

att värdegrundsarbetet för att motverka kränkningar pågår dagligen. Assarsson (2011) uttrycker att det 

finns en risk att lärare bara gör övningar kring sådant som inte är funktionellt i klassen istället för att 

arbeta förebyggande. De intervjuade lärarna i den här studien verkar dock inte enbart arbeta med 

sådant som inte fungerar utan tolkat utifrån vad de uppger verkar de genomgående arbeta med att 

förebygga. 

  

För att motverka kränkande behandling arbetar Eva i sitt klassrum med att eleverna ska känna att de 

får vara sig själva och att det är en tillgång att vara olika. Hon uttrycker att hon dagligen arbetar med 

värdegrunden för att ”värdegrundsarbetet är ett förebyggande arbete för att eleverna inte ska hamna i den kränkande 

behandlingen”. Både Eva och Erika anger att de börjar varje termin med att skapa gemensamma 

klassrumsregler med sin klass. Klassrumsregler är något som Thornberg (2006) i sin studie poängterar 

som en viktig del av lärarnas värdepedagogiska arbete. Vidare uppger Erika att hon arbetar mycket 

med att skapa rutiner och regler för att främja ett lugnt och tryggt klassrum. Hon försöker förhindra 

situationer där fysiska och verbala kränkningar kan uppstå till exempel genom att låta eleverna gå in 

en i taget i klassrummet och en och en till matsalen. Claes arbetar med att diskutera känslor med sina 

elever. Han har också många samtal dagligen både på individ- och gruppnivå, innan, efter och under 

lektioner. Dialogen kring hur man är mot varandra förs kontinuerligt menar han, och framförallt med 

barn som har svårigheter med det sociala. Claes anger också att han har arbetat en del med 

mobbningsringen. Mobbningsringen inkluderar allt ifrån att förebygga till att skapa ett bra klimat för 

eleverna. Fredrik berättar att han redan i årskurs 1 var väldigt tydlig med sin klass gällande ramar och 

regler kring vad som är acceptabelt ” det märks att vi har varit tydliga vi har jobbat hårt med det och det märks 

nu när de går i trean, dom ska gå ut trean nu, att det är en helt annan klass nu än när dom kom hit i ettan”. Han 

uttrycker att arbetet med att förebygga kränkningar också handlar om att eleverna ska ha rätt att vistas 

i skolan, vara trygga och få arbetsro och möjlighet till att utvecklas utifrån sina förutsättningar. 

Skolverket (2011b) framhåller hur viktigt det är att värdegrundsarbetet har en konkret koppling till 

elevernas vardag. Fredrik påpekar även att konflikthantering är något som sker regelbundet, både i 

klassen och på skolan. 

  

Disa tycker det är viktigt att prata med eleverna om att alla människor är lika mycket värda i förhållande 

till exempelvis etnicitet och kön. Hon menar att det är grunden i arbetet med att förebygga kränkande 

behandling ”Det tycker jag är viktigt så det jobbar jag starkt med skulle jag säga”. Att dessa aspekter är viktiga 

att belysa visar även Friends (2018) enkät där elever i årskurs 3–9 uppgav att den vanligaste 
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kränkningen handlade om etnicitet, sexuell läggning och könsöverskridande identitet. Några exempel 

på övningar som Disa berättar att hon gjort med eleverna för att motverka kränkningar är lekar, 

samarbetsövningar och rastaktiviteter. Hon berättar att även om dessa typer av aktiviteter inte finns 

med dagligen så förekommer det åtminstone veckovis och därför blir det ett kontinuerligt inslag i 

undervisningen. Disa resonerar att aktiviteterna främst är ett vanligt återkommande inslag i 

undervisningen under den period där läraren försöker sätta ihop en klass. För att förhindra 

kränkningar arbetar Ann mycket med minoriteterna som är en del av värdegrundsarbetet. Hon har ett 

flertal långa pass om minoriteterna som pågår under flera veckor. Ann har även undervisning kring 

barnkonventionen, World Children Prize, diskrimineringsgrunderna och varför det är viktigt med 

mänskliga rättigheter. ”Det är en del i värdegrundsarbetet att eleverna vet vilka rättigheter barn har och hur det ser 

ut för andra barn i världen jämfört med i Sverige”. Bella nämner hur arbetet mot kränkande behandling är 

något som personalen arbetar med varje dag även om eleverna kanske inte alltid märker det och arbetet 

”är ju grunden, det är ju A och O att det funkar. Fungerar det inte i en grupp eller att man inte mår bra eller då 

fungerar ju inte något annat heller”. 

  

Sex av sju lärare nämner att skolan årligen gör trygghetsvandring med eleverna för att se vilka platser 

de upplever som otrygga. Lärarna uppger att platserna som ofta upplevs otrygga är omklädningsrum i 

gymnastiksalen eller en undanskymd plats på skolgården eller i skolbyggnaden. Alla fyra lärarna som 

arbetar i Fk-3 uppger att skolan har fadderverksamhet. Lärarna arbetar då åldersintegrerat för att alla 

eleverna ska lära känna varandra bättre. Flera av lärarna nämner även att de har gemensamma regler 

på skolan. Claes berättar att de har rastvärdar på hans skola för att förebygga verbala och fysiska 

kränkningar. Han upplever att kränkningarna ofta är förknippade med raster och sport. Skolverket 

(2011b) menar att både skolregler och rastvaktssystem motverkar kränkande behandling. Även utifrån 

Friends (2018) undersökning verkar vuxnas närvaro på bland annat rasterna vara viktig för att eleverna 

ska känna sig trygga. Claes och Eva uppger också att ofta tilldelas eleverna en rastkompis vilket innebär 

att eleverna inte får välja vem de ska leka med på rasten utan det bestämmer lärarna. Lärarna uppger 

att det är för att eleverna ska känna en trygghet när de går ut på rast. Bella berättar om ett årshjul som 

de använder på hennes skola för att under hela läsåret arbeta för att förhindra kränkande behandling. 

I årshjulet ingår till exempel att när 7: orna börjar höstterminen så finns ett fokus på att få ihop klassen 

istället för att ha vanliga lektioner. I hjulet ingår även annat arbete så som kartläggningar, enkäter, 

trygghetsvandringar och att sätta upp mål. 

  

Analysen visar att alla lärarna uppger att de arbetar för att motverka kränkningar men på olika sätt. I 

Fk-3 sker det i form av klassrumsregler, rutiner, ramar, konflikthantering och samtal. I mellanstadiet 

och högstadiet arbetar lärarna mer utifrån till exempel diskrimineringsgrunderna och minoriteterna. 

Vilka kränkningar läraren ser i sin klass är troligtvis det som är avgörande för hur de arbetar i 

klassrummet. I intervjuerna uppger flera av Fk-3 lärarna att de arbetar förebyggande för att hindra att 

verbala och fysiska kränkningar uppstår. Det sker i form av muntliga samtal och strukturerad 

organisation av undervisningsmoment, till exempel att eleverna går in en och en i klassrummet. 

Lärarna i de högre åldrarna har inte en lika strukturerad organisation av undervisningsmoment utan 

det handlar mer om att förmedla kunskap kring människors olika förhållanden och rättigheter. 

Thornberg (2006) hävdar att värdegrundsbegreppet är problematiskt och att det i praktiken kan tolkas 

med olika innehåll, allt ifrån ordningsregler till existentiella frågor.  Lärarna ska följa läroplanen men 

utöver det är det lärarens uppgift att tolka och omsätta i praktiken. Precis som Larsson (2018) 

framhäver så ska skolan även utgå från lokala lösningar för att sedan anpassa det till skolans unika 
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kontext. Alla lärarna verkar utgå från läroplanen men sedan omsätts det olika beroende på skola och 

klass. 

  

I de högre årskurserna finns det inte längre lika mycket fokus kring att det ska finnas skrivna regler 

vilket skulle kunna bero på att i den åldern så förväntas eleverna att redan ha den grundläggande 

kunskapen. Utifrån den informationen som framkommit i analysen skulle ytterligare ett skäl till detta 

kunna vara att eftersom det är mer synligt i de yngre åldrarna så görs det också mer synligt i 

klassrummet. I de äldre åldrarna tycks det vara mer dolt och därför skulle det kunna hamna i 

skymundan för att lärarna inte förväntar sig att eleverna ska ha det beteendet längre och för att 

kränkningar inte är lika uppenbara längre. Assarsson (2011) redogör också för att det finns flera sätt 

som lärarna arbetar med värdegrundsfrågor på men att en viktig utgångspunkt är vilken klass de har 

och hur den fungerar. Övningarna är ofta åldersanpassade eftersom somliga är mer lämpliga än andra. 

Mycket av det som framkom som lärarna uppgav kring hur skolan motverkar kränkningar finns även 

utskrivet under övrigt i planerna som vanligt förekommande (se avsnitt 7.1.5.). Trygghetsvandringar, 

rastvakter och fadderverksamhet är några av de saker som verkar vara ett genomgående arbetssätt för 

de flesta skolorna.  

8.1.4. Hur uppger lärarna sig ha stöd av planen i klassrummet och i akuta situationer?    

Fyra av lärarna upplever att de har nytta av planen när en situation uppstår, två av lärarna anger att 

de tycker att det finns brister i rutinerna och en lärare berättar att han inte använt sig av rutinerna 

i planen. Vidare uppger fyra av lärarna att de upplever sig ha nytta av planen i det dagliga arbetet 

medan tre av lärarna anser att planen inte är användbar i det dagliga arbetet. Det som också är värt 

att lyfta fram är att lärare som anger att de har stöd av planen i praktiken syftar på rutinerna och 

inte hur de praktiskt implementerar planen i klassrummet. Skolinspektionen (2010) anser att det är 

viktigt att det är tydligt för elever och personal varför planen mot kränkande behandling är en 

central del av värdegrundsarbetet. Tolkat utifrån flera av intervjuerna verkar kopplingen mellan 

planen och värdegrundsarbetet vara vag, då det uppges att det är svårt att omsätta planen i det 

dagliga arbetet. Fyra av lärarna uppger att rutinerna i planen är ett stöd när en situation uppstår 

men bara två uppger hur de praktiskt arbetar utifrån den i klassrummet. 

 

Claes, Disa, Erika och Eva anser sig inte ha nytta av planen i det dagliga arbetet. Claes saknar ett 

innehåll som är mer applicerbart i praktiken ”jag upplever att om man har en plan så tycker jag väldigt 

sällan att jag sett att den är tillräcklig för det som krävs i verkligheten. Det räcker inte heller med att en liten grupp 

sitter och delger det på ett möte utan det ska vara applicerbart i verksamheten och chefen ska kräva att få veta hur 

man jobbat med det i klassrummet och kanske dra anknytningar till det om man gör en årlig undersökning ”Han 

anser att antimobbningsprogram ger ett bättre resultat än planen för att de innehåller ett program 

som läraren aktivt kan arbeta med. Dock visar Skolverkets undersökning att programmen inte är 

tillräckligt effektiva för att förebygga mobbning och kränkningar samt uppfylla kraven i lagarna 

(Skolverket, 2011b). Disa har samma upplevelse som Claes av att planen inte är ett stöd i det dagliga 

arbetet men däremot anser hon sig ha stöd av den om en allvarligare situation uppstår” Det är klart 

att den ger stöd om det skulle vara så att det verkligen skulle bli nått eller juridiskt eller rättsligt”. Disa har dock 

en önskan om att planen ska vara mer närvarande i det dagliga arbetet ” Vi jobbar ju hela tiden med 

kränkande behandling i det lilla och det stora så på nått skulle jag vilja att den blev mer känd på det sättet”.  Eva 

anger att planen inte hjälper henne i den dagliga verksamheten vilket i första hand beror på att den 

skola hon arbetar på inte har en uppdaterad plan. Dock upplever Eva att även andra år när det 
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funnits en plan så har hon inte använt den i det dagliga arbetet. Däremot är hon av samma 

uppfattning som Disa gällande planens användbarhet om det uppstår en situation. När en situation 

inträffar menar Eva att ”jag vet vilka åtgärder jag ska förhålla mig till för att det ska bli rätt”. 

 

Fredrik anser att han har användning av planen i den dagliga verksamheten då den innehåller ”regler 

och vissa policys gällande hur man är mot varandra och genom att vi har det kan vi förebygga kränkande 

behandling”. Han anser att det viktigaste är att förebygga när det gäller kränkningar så att de inte 

behöver uppstå. Vidare uppger Fredrik att han inte använt sig av rutinerna i planen. Han menar att 

om situationen inte går att lösa i klassrummet eller efter kontakt med föräldrar så tar elevhälsotemat 

över. Erika uppger att hon inte tittar i planen så ofta men att hon vet vad som står i den. Det är 

med utgångspunkt ifrån den som hon arbetar i klassrummet för att försöka förhindra alla former 

av kränkande behandling. Hon menar att detta sker till exempel genom att prata med eleverna hur 

man ska behandla varandra, visa omsorg och vad kränkningar innebär. Ordet kränkning är svårt 

för eleverna att förstå så det använder Erika sällan men hon pratar om hur man är emot varandra 

och hur man inte är mot varandra nästan dagligen. Erika uppger att även om planen inte är känd 

för eleverna så ligger den inflätad i undervisningen. Hon upplever även att rutinerna i planen är ett 

stöd. Vidare anser hon att rutinerna oftast är tydliga. Erika menar att ” man kan följa schemat för hur 

man ska göra, hur man ska gå tillväga”. Den uppfattning delas även av Ann som menar att rutinerna 

är tydliga och lätta att följa med i. Ann menar även att eftersom planen är framtagen gemensamt 

på skolan och ett inarbetat arbetssätt så vet personalen vilka rutiner som finns och vart de ska 

vända sig om något händer. ”Det blir också tydligt för föräldrar och elever hur skolan hanterar kränkande 

behandling.” Bella uttrycker också att planen är en trygghet i det dagliga arbetet för att den är ett stöd 

när något händer ” det är ju en trygghet, också att man vet att för eleverna att såhär går det till på vår skola, 

såhär gör vi och då vet dom att det är det här, det är spelreglerna på vår skola och då är det inga konstigheter heller”. 

Hon vet vart hon kan vända sig och att elevhälsoteamet eller ledningen finns om det behövs. Bella 

anser att det är viktigt att hon inte har ett ensamt ansvar för att hantera olika situationer. 

 

Claes och Disa anser till skillnad från de andra att det finns vissa brister i rutinerna. Claes känner 

att han får stöd i det dagliga arbete av planen i den utsträckning att han kan referera till den och 

vet vilka regler det finns att förhålla sig till. Dock menar han att det borde finnas en tydligare 

struktur kring vilka rutinerna är när en händelse inträffar ”Det ska vara en självklarhet hur situationen 

ska hanteras och inte krävas att läraren ska fundera på det.” Disa upplever inte att de rutiner vid åtgärder 

som skolan har vid kränkande behandling stöttar henne utan ser hellre att de som ska ta ärendena 

vidare är involverade i processen från början om det är en grövre händelse. 

 

Hult och Lindgren (2016) menar att det finns en oro hos personalen att bryta mot det som står 

nedskrivet i dokumenten då de känner sig osäkra på vad som står i dem. Det som framkom i studien 

är att två av lärarna upplever att det finns brister i planen gällande rutinerna vid kränkande 

behandling. De två lärarna anger inte att de är oroliga att bryta mot det som står i planen men att 

det finns en osäkerhet kring vilka rutinerna är. Hult och Lindgren (2016) uppger att osäkerheten 

kring dokumenten kan bero på att nedskrivna instruktioner inte kan specificera allt som en lärare 

möter och det är svårt att veta vilka delar som saknas. Vidare uppger fyra av lärarna att de känner 

att de har stöd av rutinerna när en situation uppstår dels för att planen är framtagen gemensamt. 

Skolinspektionen (2010) påvisar relevansen av att det finns kända rutiner i arbetet för att motverka 

kränkningar. Att endast två av sju lärare uppger hur de har stöd av planen i det dagliga arbetet kan 
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bero på det som Braun et al. (2011) skriver om policy enactment nämligen att varje skola har en 

individuell verksamhet och att det finns olika aktörer som kan påverka hur policyn mottas.  
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9. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultaten i studien i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna policy 

enactment theory och värdepedagogik som presenterades i de inledande kapitlen.  

 

Analysen av de 27 planerna visar att endast en tredjedel av planernas innehåll i olika grad uppfyller 

skollagens krav på vad planen ska innehålla. Det innebär att två tredjedelar av dem är bristande och 

det är på grund av att de saknar en redovisning av åtgärder genomförda enligt föregående plan. Det 

är möjligt att resonera kring varför ett flertal skolor inte redovisar åtgärderna i den föregående 

planen. Utifrån analysen verkar det som att en större vikt läggs vid det förebyggande arbetet som 

är planerat att genomföras då ingen av de 27 skolorna saknar det i sin plan. Det är viktigt att belysa 

att även om redovisningen från föregående plan saknas så innebär det inte att skolorna inte 

utvärderar arbetet. På samma sätt gäller även att om skolor saknar en plan så betyder det inte att 

arbetet med att motverka kränkningar inte sker eller att de skolor som har en plan genomför det 

arbetet som det står att de ska göra.  

 

Policy enactment theory påvisar hur omvandlandet av policyn är ett direkt resultat av skolornas 

lokala förutsättningar och de involverade personernas engagemang, värderingar och erfarenheter. 

Analysen visar att de lokala policydokumenten som skapas för att uppfylla skollagens krav ser olika 

ut och lärarna upplever sig ha olika användning av dessa dokument i olika situationer och delar av 

undervisningen. Enligt teorin är policy ovanifrån ett styrmedel för att kontrollera underliggande 

aktörer men att det är en komplex process som gör att policy inte är något som oproblematiskt kan 

verkställas i praktiken. Detta bekräftar de intervjuade lärarna som upplever att det finns en 

problematik kring att omsätta planen i praktiken. Ett tydligt exempel på detta är att flera av lärarna 

inte känner stöd av den i det dagliga arbetet. Vidare är det värt att lyfta att det inte finns något krav 

på att planen ska vara ett dokument som läraren använder i klassrummet. Skolinspektionen (2010) 

rekommenderar dock att skolan ska tydliggöra för elever och personal varför Plan mot kränkande 

behandling är en del av värdegrundsarbetet. Även om detta eventuellt skulle kunna vara tydliggjort 

för de intervjuade lärarna så verkar det finnas en osäkerhet kring hur planen ska förmedlas och 

arbetas med i klassrummet vilket kan bero på att policyn i planen är svår att omsätta.  

 

Något som framkom i två av intervjuerna är att planens upprättande är beroende av att det finns 

en involverad ledning. I analysen av planerna saknade en del av skolorna planer och detta skulle 

eventuellt kunna vara en anledning till det. Enligt teorin om policy enactment är policy i skolan 

något som ska appliceras på en komplex verklighet som i sin tur ständigt ändras, som består av 

flera nivåer och där många olika personer är involverade. Detta leder till att varje skola, verksamhet 

och lärare har en unik respons till samma policy om att skolan aktivt ska motverka kränkande 

behandling genom att upprätthålla en årlig plan. Detta stämmer överens med vad den här studien 

har påvisat. Hur skolan antar policyn beror på hur den ses och tolkas på de olika nivåerna. Först 

spelar det roll hur kraven i skollagen är formulerade och hur dessa tolkas av ledning och ansvariga. 

Visar ledningen därefter inget intresse eller engagemang för skapandet och verkställandet av planen 

är det inte säkert att arbetet görs lika utförligt som i de fall när ledningen visar ett stort engagemang. 

På nästa nivå har det betydelse för hur lärarna tolkar och verkställer skolans Plan mot kränkande 

behandling för det påverkar vad eleverna får för undervisning i dessa frågor. 
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Ur ett värdepedagogiskt perspektiv går det att resonera kring hur skillnader i hur skolorna och 

lärarna antar policy på olika sätt, både explicit och implicit, leder till att eleverna får med sig olika 

erfarenheter av hur normer och värden ifrågasätts eller förespråkas. I analysen av skolornas planer 

påpekades det till exempel hur olika målformuleringar kan påverka hur de tolkas. Det går därmed 

att resonera kring vilka följder olika formuleringar kan ha. Ett mål som “Alla elever ska känna sig 

trygga på skola 2” kan ses som lovande då det syftar till att skolan måste leva efter en nolltolerans 

för att kunna uppnå det målet. I slutändan är det sådana mål som skolan ska sträva efter då det 

vore optimalt om alla elever alltid kände sig trygga. Ur ett annat perspektiv går det att resonera om 

ett sådant mål är för ospecifikt och därmed inte uppnåbart. Verkligheten kommer inte alltid kunna 

se ut så även om det skulle vara önskvärt. Därför behöver målformuleringar erkänna problematik 

och istället uttrycka hur den problematiken skall åtgärdas och följas upp.  Om det inte görs riskerar 

skolan att negligera hur verkligheten ser ut och hur den förväntas hanteras. Om skolan har ett 

gemensamt förhållningssätt och ett aktivt arbete förmedlar det vissa värden om vad man anser är 

rätt och fel. På samma sätt förmedlas vissa värden om skolan inte har en plan eller aktivt arbete för 

att motverka kränkande behandling. I mindre avseenden kommer lärarnas förhållningssätt i det 

dagliga arbetet påverka elevernas uppfattning och erfarenheter av rätt och fel som de kommer att 

bära med sig.  

 

Lärarna uppger att de ser planen mot kränkande behandling som ett verktyg för att stödja ett 

gemensamt förhållningssätt, värden och tillvägagångssätt. Att de uttrycker det påvisar en strävan 

efter att utgå från en gemensam värdegrund och värden för att motverka kränkande behandling. 

Vidare finns skillnad i hur det förebyggande arbetet ser ut i klassrummet vilket kan bero på att 

värdegrunden tolkas på olika sätt. Det synliggörs även i värdegrundspedagogiken att det är lärarnas 

egen uppväxt och erfarenhetsgrund som utgör grunden för vilka värden som undervisas men som 

inte nödvändigtvis stämmer överens med statliga styrdokument.  
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10. Slutsats 

I det här kapitlet presenteras slutsatserna som kan dras utifrån studien. Avslutningsvis ges förslag 

på lämplig vidare forskning utifrån slutsatserna. 

 

Resultatet visade att av de 35 grundskolor i kommunen saknas information från 5 skolor, 27 av 

dem har en Plan mot kränkande behandling och 3 av skolorna saknar en plan. Av de 27 planerna visar 

studien att endast en tredjedel av dem tolkats ha innehåll som i olika grad uppfyller skollagens krav 

på vad planen ska innehålla. Resultatet är att större delen av planerna inte uppfyller skollagens krav 

vilket bidrar med viktig information om att flera planer saknar en redovisning av åtgärder 

genomförda enligt föregående års plan. Bristerna behöver åtgärdas då det finns lagkrav på att skolan 

ska upprätthålla en plan och på vad den ska innehålla.  

 

Resultatet visar att lärare anser att strukturen kring att årligen upprätthålla en plan är positiv och 

nödvändig. Upprätthållandet av planen skapar ett gemensamt ramverk att förhålla sig till, vilket 

även tidigare forskning påpekar är viktigt för ett effektivt arbete mot kränkande behandling. Dock 

uttrycker även lärarna olika brister i arbetet med planen som på olika sätt skulle underlätta arbetet 

för att motverka kränkande behandling i den dagliga verksamheten. Det handlar till exempel om 

att planen inte förankras i verksamheten, att ledningen inte tar ansvar för att planen upprätthålls 

eller att innehållet inte är tillräckligt konkret för att direkt appliceras i den dagliga verksamheten. 

Lärarna anser att planen skulle kunna förbättras på flera olika nivåer på grund av de nämnda 

bristerna. Att planen har brister leder till att flera av lärarna inte känner att den är ett stöd i den 

dagliga verksamheten.   

 

Slutsatsen av studien blir att skolornas Plan mot kränkande behandling behöver ses över och 

uppdateras för att uppfylla skollagens krav. Innehållet behöver även anpassas och förankras på ett 

sätt som gör att lärarna upplever att de har större användning och stöd av planen i det dagliga 

arbetet. Det går att säga att studien har bidragit med information om hur policy förekommer och 

bemöts i olika verksamheter vilket leder till skillnader i lärarnas förhållningssätt och arbete mot 

kränkande behandling. I sin tur leder det till att eleverna får med sig olika erfarenheter och 

uppfattningar av vilka värden som anses viktiga. Denna slutsats belyser en komplexitet som innebär 

att arbetet inte är helt okomplicerat vilket förmodligen är en anledning till att det finns brister i 

planerna och svårigheter med att applicera dem i praktiken.  

10.1. Förslag på vidare forskning 

Studien avgränsades till att analysera innehåll i skolornas planer mot kränkande behandling samt 

hur lärare på ett antal av skolorna förhåller sig till planen i det dagliga arbetet. I det här avsnittet 

beskrivs därför några förslag till vidare forskning som exkluderades från den här studien. Ett 

område som studien som inte har undersökts är rektorernas perspektiv på arbetet med Plan mot 

kränkande behandling vilket därmed skulle vara ett intressant område för vidare forskning. Ett annat 

sätt att bredda perspektivet på att arbeta med planen skulle vara att undersöka elevernas perspektiv 

och upplevelse av skolans arbete. Vidare skulle observationer av skolors faktiska arbete med att 
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motverka kränkande behandling vara ett adekvat sätt att fördjupa förståelsen för den komplexitet 

som studien har visat på i arbetet med Plan mot kränkande behandling.  
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Bilagor 

Bilaga 1.  Figur som beskriver samspelet mellan studien och teoretiska 

utgångspunkterna. 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

 

Hur länge har du arbetat som lärare i skolan? Vilken behörighet har du? 

 

Har skolan en Plan mot kränkande behandling? Om ja - Vilka är involverade i framställningen av planen 

(Rektor, personal, föräldrar och elever)? Hur ofta ses den över? Om nej- Finns det ett annat eller 

liknande gemensamt arbete på skolan för att motverka kränkande behandling?  

Vad tycker du om kravet att det ska upprätthållas en Plan mot kränkande behandling varje år? 

Upplever du att du att skolans gemensamma plan/annat arbete hjälper dig i det dagliga arbetet i 

klassrummet för att motverka och åtgärda kränkande behandling? Om ja- På vilket sätt? Vilket stöd 

ger den? Om nej- Varför? Vilka förändringar skulle behöva göras? 

Hur arbetar du/har arbetat för att motverka kränkande behandling i ditt klassrum? (ex. 

klassrumsregler, ledord, temadagar, rastkompis, fadderverksamhet, klassrumsplacering). Vilka av 

de sakerna görs dagligen/ofta och vad görs till exempel ett par gånger per termin/läsår? 

Vilka rutiner för åtgärder vid kränkande behandling finns på skolan? Om ja- Hur upplever du att 

de stöttar dig? om nej- Är det något som du saknar? 

Vilka typer av kränkande behandling ser du vanligtvis i skolan? Ser du/ni att det är skillnad mellan 

åldrarna? Har Kränkande behandling förändrats över tid? 

Upplever du att definitionen av kränkande behandling har förändrats över tid (både egen skolgång 

och tid som lärare)? På vilket sätt? 

Har du upplevt en förändring i skolans roll i arbetet för att motverka kränkande behandling under 

din tid som lärare och egen skolgång? Hur? Varför? 

Hur är din upplevelse av värdegrundsarbetet i förhållandet till Plan mot kränkande behandling. 

Samspelar dessa, har du någon nytta av planen när du ska utföra värdegrundsarbetet och på vilket 

sätt i sådant fall?  

Hur upplever du att det är att omsätta värdegrunden i praktiken utifrån det som står i läroplanen?  
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Bilaga 3. Checklista 

Skola:     

 

Finns det en Plan mot kränkande behandling?  Ja   Saknas  

Senast Uppdaterad: 
 

1. En översikt över de mål som verksamheten har satt upp för det förebyggande arbetet?  

 Ja Saknas 

 

Vilka mål uttrycks? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________ 

 

2. En översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkningar? 

 Ja Saknas 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________ 

 

3. En redovisning av vilka åtgärder verksamheten planerar att påbörja eller genomföra under 
det kommande året? 

 Ja Saknas 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________ 

 

4. En redovisning av hur åtgärderna i den föregående årsplanen har genomförts? 

 Ja Saknas 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________ 

 

5. Vilka övriga avsnitt redovisas? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________ 
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Bilaga 4. Tablå över resultat: textanalys 

 

Skola Har en Plan 

mot 

kränkande 

behandling 

År Målinriktad Översikt 

åtgärder 

som 

behövs 

Redovisning 

planerade 

åtgärder 

Redovisning 

åtgärder 

föregående års 

plan 

Övrigt som finns redovisat  

1 ?* - - - - - - 

2 ? - - - - - - 

3 ? - - - - - - 

4 Ja 2017/2018 Ja Ja Ja Nej Definitioner. Husmodellen 

(DO). Trivselregler. 

Dokumentationsblankett. 

Årshjul. Rutiner. Policy. 

Trygghetsteam + kontakt. 

Dokumentation, uppföljning. 

Ansvarsfördelning. Kontakt 

annat.  

5 Ja 2017/2018 Ja Ja Ja Nej Definitioner. Husmodellen 

(DO). Trivselregler. 

Dokumentationsblankett. 

Årshjul. Rutiner. Policy. 

Trygghetsteam + kontakt. 

Dokumentation, uppföljning. 

Ansvarsfördelning. Kontakt 

annat. 

6 Ja 2018/2019 Ja Ja Ja Nej Definitioner. Ansvarsfördelning. 

Dokumentationsblankett. 

Trygghetsteam kontakt. Rutiner. 

7 Ja 2018/2019 Ja Ja Ja Ja Definitioner. Lagstöd. 

Ansvarsfördelning. Rutiner. 

Utredning.  

8 Nej - - - - - - 

9 Ja 2017 Ja Ja Ja Nej Ansvarsfördelning. Definitioner. 

Rutiner. Kontakt skola & annat. 

Dokumentationsblankett.  

10 Ja 2018/2019 Ja Ja Ja Nej Definitioner. Rutiner. 

Likabehandlingsgrupp mål, 

åtgärder. Kontakt. 

Ansvarsfördelning. 

Dokumentationsblankett. 

Rutiner. Hälsotrappan.  

11 Ja 2018/2019 Ja Ja Ja Nej Dokumentationsblankett. 

Rutiner. Skolverket Allmänna 

råd. Lagstöd. Husmodeller 

(DO).  

12 Nej - - - - - - 

13 ? - - - - - - 

14 Ja 2018/2019 Ja Ja Ja Nej Trivselregler. Tobak och 

drogpolicy. 

Dokumentationsblankett. 

Trygghetsteam. Rutiner. 

Ansvarsfördelning.  

15 Ja 2018/2019 Ja Ja Ja Nej Ansvarsfördelning. Rutiner. 

Definitioner.  

16 Nej - - - - - - 
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17 Ja 2018/2019 Ja Ja ? Ja Rutiner. Kontaktinfo. 

Definitioner.  

18 Ja 2018 Ja Ja Ja Nej Ansvarsfördelning. Rutiner. 

Skyldigheter. Definitioner. 

Kontakt. Trivselregler. 

Sammanställning & Utvärdering 

av trygghetsenkät. 

Dokumentationsblankett. 

Anmälningsblankett.  

19 Ja 2017 Ja Ja Ja Ja Elevenkätsvar. Rutiner.  

20 Ja 2018/2019 Ja Ja Ja Ja Plan ansvarig. Rutiner.  

21 Ja 2018/2019 Ja Ja Ja Nej Definitioner. Ansvarsfördelning. 

Trivselregler. Rutiner. 

22 Ja ? Ja Ja Ja Nej Definitioner. Trivselregler. 

Årshjul. Rutiner. 

Dokumentationsblankett. 

Trygghetsteam kontakt.  

23 Ja 2018/2019 Ja Ja Ja Ja Ansvarsfördelning. Rutiner.  

24 Ja 2018/2019 Ja Ja Ja Nej Ansvarsfördelning. Rutiner. 

Definitioner.  

25 Ja 2017/2018 Ja Ja Ja Ja Definitioner. Rutiner. 

Trygghetsteam plan & kontakt. 

Aktivitetstips. Trivselregler. 

Anmälan KB. 

Dokumentationsblankett. 

Årshjul. 

26 Ja 2018 Ja Ja Ja Nej Definitioner. Rutiner. Kontakt 

skola & övrigt.  

27 Ja 2018/2019 Ja Ja Ja Ja Definitioner. Lagstöd. 

Ansvarsfördelning. Rutiner. 

Dokumentationsblankett.  

28 Ja 2018 Ja Ja Nej Nej Rutiner. Definitioner. 

Skyldigheter. Kontaktinfo. 

Trivselregler. 

Dokumentationsblankett. 

Anmälningsblankett.  

29 Ja 2018/2019 Ja Ja Ja Nej Trivselregler. Rutiner. Rapporter 

(vid händelse). 

Anmälansblankett.  

Definitioner.  

30 Ja 2018 Ja Ja Ja Ja Rutiner. Definitioner. 

Ansvarsfördelning. 

Dokumentationsblankett. 

Trivselenkät.  

31 Ja 2018/2019 Ja Ja Ja Nej Rutiner. Lokal arbetsplan.  

32 ? - - - - - - 

33 Ja 2018/2019 Ja Ja Ja Nej Ansvarsfördelning. Rutiner. 

Dokumentationsblankett.  

34 Ja 2018/2019 Ja Ja Ja Nej Definitioner. Ansvarsfördelning. 

Dokumentationsblankett. 

Trygghetsteam kontakt. Rutiner.  

35 Ja 2018/2019 Ja Ja Ja Nej Rutiner. Lagstöd. 

*? Innebär att information om skolan har en Plan mot kränkande behandling inte har 
identifierats 
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Bilaga 5. Informationsbrev och medgivandeblankett 

 

Information om en studie av skolors motverkande av kränkande 

behandling 
 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på grundlärarprogrammet inriktning Fk-3 och har 

påbörjat ett examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 

Uppsala universitet, Campus Gotland. Vår studie syftar att undersöka hur lärare i sina klassrum 

arbetar för att motverka kränkande behandling och deras upplevelse av nyttan i att upprätthålla en 

årlig Plan mot kränkande behandling. Vi vill även undersöka hur lärarna upplever att skolan arbetar 

tillsammans för att uppnå mål inom ramen för arbetet i att motverka kränkande behandling.  

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att bestämma en tid där vi kan träffas i april månad. 

Vi kommer att samla in data genom att intervjua dig som verksam lärare. Intervjun beräknas ta 

ca.30 min. Vi önskar spela in ljud vid intervjutillfället för att kunna dokumentera det som sägs. 

Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, 

samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (till exempel i publikationer och på 

seminarier) kommer alla personuppgifter att vara borttagna så att du som deltagare är anonym. 

Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

 

Är du positiv till att delta i denna studie? Om du går med på att delta i studien skriver du under 

medgivandeblanketten och lämnar till oss vid intervjutillfället. Om du har ytterligare frågor 

angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare (se nedan för kontaktuppgifter). 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Annika Hillbom, Universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik 

och utbildningsstudier. 

tel. 018 471 8306, e-post: annika.hillbom@edu.uu.se 

 

Visby 5 april 2019 

 

Sandra Boman, sandra.boman.0289@student.uu.se  

 

 

Sonja Palm, sonja.palm.4516@student.uu.se 
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Medgivande för deltagande i Studien.  

 

Studien, som kommer att handla om motverkandet av kränkande behandling i skolan, kommer att 

utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Sandra Boman och Sonja Palm som 

går sista terminen på grundlärarprogrammet inriktning Fk-3 vid Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet, Campus Gotland. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie. Jag har tagit del av 

informationen om studien och är införstådd med vad deltagandet i studien innebär.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 

data, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 
 

 

 

Namn: ………………………………………………. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

.......................................................................  

Underskrift  

 

 

Blanketten lämnas till oss vid intervjutillfället 
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