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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur skolans vision ser ut gällande arbetet med 

värdegrunden i relation till elevens uppfattning och delaktighet. Två delstudier har genomförts 

där den första syftar till att ta reda på elevernas uppfattningar och delaktighet i skolans arbete 

med värdegrundsfrågor utifrån en enkätundersökning. Den andra studien har fokuserat på vad 

regering, Skolverk och kommun har för riktlinjer och mål på skolan gällande värdegrund och 

mobbning genom en granskning av offentliga dokument, publikationer och rapporter. Detta för 

att sedan jämföras med två skolors planeringar och se om dessa två skolor uppfyller de krav som 

regering och skolverk har. Det resultat som framkommit av detta examensarbete visar att 

elevernas delaktighet och kunskaper om värdegrunden är låg på en av de studerade skolorna, 

detta trots styrdokumentens krav om likabehandlingsplaner, värdegrundsplanering och 

åtgärdsprogram. Huruvida detta resultat kan generera något allmänt för alla svenska skolor kan 

inte denna studie påvisa. De resultat som framkommit kan ändå ligga till grund för vidare 

forskning och diskussion inom ämnet värdegrund och förhoppningsvis ge personalen samt 

huvudmän inom den svenska skolan en tankeställare.  

 

 

Nyckelord: Didaktik, Grundskola, Enkätundersökning, Värdegrund, Mobbning 
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1. Inledning 

Vårt examensarbete behandlar ämnet värdegrund i grundskolan. Värdegrunden beskrivs i 

skollagen, i kapitel 1 § 5, som att alla som arbetar på skolan ska främja jämställdhet mellan könen 

samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 

beteenden (Utbildningsdepartementet,  2010, s. 2).  

Varje enskild grundskola har ett tydligt uppdrag som återfinns i både läroplan och skollag 

gällande just värdegrunden (Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet: Religionskunskap, 2011; Utbildningsdepartementet, 2010). Redan 1981 

framfördes ett förslag på en lag till Sveriges riksdag från professor Dan Olweus gällande 

mobbning i skolan. Hans förslag fick inte gehör av riksdagen då men i 1994 års skollag kunde 

man se likheter med Olweus tidigare förslag (Olweus,  Mobbning i skolan - fakta och åtgärder, 

2007, s. 67).  

I den nya läroplanen för grundskolan, Lgr 11, står det att ingen i skolan ska utsättas för 

diskriminering eller för annan kränkande behandling. Det står även att sådana tendenser aktivt 

ska motverkas av alla som arbetar på skolan (Skolverket, Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet: Religionskunskap, 2011, s. 5). Vidare i läroplanen för 

grundskolan står det att det är skolans och lärares ansvar att se till att eleverna är införstådda och 

medvetna om skolans regler, normer och värderingar och tillsammans med eleverna utveckla 

specifika regler för samvaron i skolan (Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet: Religionskunskap, 2011, ss. 9-10). Detta styrks även i skollagens femte kapitel, 

paragraf 5: 

 ”Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna 

och följas upp på varje skolenhet” (Utbildningsdepartementet,  2010). 

 

Gunilla Zackari och Fredrik Modigh tar i sin bok Värdegrundsboken – om samtal och demokrati i 

skolan upp vikten av skolans ansvar gällande värdegrunden. De menar att om skolans 

demokratiuppdrag överhuvudtaget ska uppfyllas, måste skolan själv ha en grundläggande 

förståelse för vad värdegrunden i själva verket betyder och står för. För att detta ska bli möjligt 

behöver varje enskild skola själv tolka värdegrunden som den står beskriven i läroplanen och 

applicera den på den egna verksamheten (Zackari & Modigh, 2000, s. 7). Vidare menar Zackari 

och Modigh att värdegrundsarbetet är något som det ständigt och aktivt bör arbetas med i 
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samstämmighet med skollagen där det står att värdegrunden ska genomsyra hela verksamheten 

(Zackari & Modigh, 2000, s. 6; Utbildningsdepartementet,  2010).  

Dan Olweus menar att mobbningen i skolan påverkas av våra mest grundläggande värderingar 

och principer. Det är en grundläggande mänsklig rättighet, dvs. en del av skolans uppdrag som 

visar sig i skolans värdegrund, att varje elev har rätt att känna sig trygg och slippa bli utsatt för 

mobbning (Olweus, 2007, ss. 66-67).  

Skolinspektionens undersökningar påvisar tydliga brister i skolans målsättning att motverka 

mobbning, kränkande behandling och diskriminering (BEO, 2010). I och med värdegrundens 

viktiga och centrala roll för grundskolans verksamhet kommer vi i detta examensarbete att 

undersöka hur värdegrundsarbetet uppfylls enligt kraven i skollag 2010:800. 
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2. Bakgrund 

Då vår studie behandlar grundskolans värdegrund kommer vi nedan att försöka förtydliga vad 

det står om de värderingar, regler, riktlinjer och normer, som tillsammans bildar den värdegrund 

som skolans verksamhet ska utgå ifrån. Detta kommer att göras med hjälp av läroplan och 

skollag. Utöver detta kommer vi även att definiera vad vi menar med mobbning i detta arbete då 

det utgör en väsentlig del i vår undersökning.  

 

2.1 Värdegrund 

I läroplanen (2011) för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, beskrivs 

värdegrunden som de värden, regler, normer och riktlinjer som skolan ska gestalta och förmedla. 

Värdegrunden handlar om ett förhållningssätt dvs. hur vi behandlar varandra i olika situationer, 

om gränssättning och hänsynstagande (Dahlkwist, 2006, s. 25).  De grundläggande värden som 

omnämns i Lgr 11 är följande: 

 Främja alla elevers utveckling och lärande, 

 Förmedla och förankra respekt, 

 Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta. 

 

2.2 Mobbning 

Begreppet mobbning härstammar från det engelska ordet mob som betyder folkmassa eller 

folkhop. Begreppen mobb och mobbning kopplas även samman med studier av djurens 

beteenden, där en kollektiv attack från en grupp djur mot en fiende utspelar sig (Olweus, 

Hackkycklingar och översittare - forskning om skolmobbning, 1973, ss. 10-11). Mobbning, enligt 

”BRIS-rapporten” från 2005 som tas upp i Olle Rimstens bok ”Kränkningar i skolan”, definieras 

som en obalans i makt mellan förövare och offer. Vidare står det att mobbning är en form av 

upprepande kränkande behandling (Rimsten, 2006, s. 17).  
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Dan Olweus, svensk psykolog och professor i personlighetspsykologi, definierar begreppet 

mobbning på följande sätt:  

”Mobbning: En elev som blir mobbad när han eller hon upprepade gånger eller under viss tid 

utsätts för negativa handlingar från en eller flera andra elever” (Olweus, 2007, s. 57). 

 

I läroplanen och skollagen kapitel 1 § 2, står det att samtliga på skolan ska arbeta för att ingen 

elev eller personal varken utsätts för diskriminering eller annan kränkande behandling 

(Utbildningsdepartementet, 2010; Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet: Religionskunskap, 2011).  

 

2.3 Inspektionsrapport och likabehandlingsplan 

Vi kommer i delstudie II att granska inspektionsrapporter från de två utvalda skolorna och 

använda dessa vidare i vår gemensamma analys och diskussion. Här nedan redogörs det för vad 

av begreppet inspektionsrapport och begreppet likabehandlingsplan står för. 

Syftet med Skolverkets inspektion är att se om, och hur väl, en skola fungerar i förhållande till 

de mål och riktlinjer som ska styra skolan, skolformsförordningar, nationella läroplaner och andra 

lagar. I och med att kommunen är den statliga instans som har ansvaret för att 

verksamheten/skolan fungerar, granskas även dem i dessa inspektioner (Forsberg & Wallin, 2006, 

ss. 145-146).  

Dessa inspektioner görs oftast av två personer som respresenterar Skolverket, i form av besök 

på den skolan. Innan besöket samlar inspektörerna in den dokumentation och material från 

kommunen gällande skolans verksamhet. Besöken sker normalt under 2-3 dagar. Inom denna 

tidsram ska inspektörerna observera, samtala och intervjua berörda parter för att få en helhetssyn 

av hur verksamheten fungerar. När inspektionen är över skrivs ett beslut, det som sedan kallas 

för inspektionsrapport. Vid eventuella brister i verksamheten har skolan/kommunen 3 månader 

på sig att vidta och planerar åtgärder för att komma till rätta med dessa. Detta leder normalt till 

ett nytt beslut från Skolverkets sida. Ungefär 2 år efter beslutet sker en uppföljning. Då ska 

kommunen redovisa för Skolverket om de åtgärder som skett inom de påpekade bristområdena 

(Löwing & Bergeå, 2008, ss. 31-33). 
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Likabehandlingsplan 

En likabehandlingsplan är en beskrivning av hur en skola aktivt ska motverka diskriminering, 

trakasserier och annan kränkande behandling. Planen ska innehålla konkreta åtgärder, 

förhållningssätt, skolans målsättning samt vem som ansvarar för vad inom varje område. 

Likabehandlingsplanen ska fungera som grundstenen i hela skolans verksamhet. Alla som verkar 

inom skolan, lärare, elever, rektor samt föräldrar, ska ha en klar insyn samt medverka i skolans 

likabehandlingsplan. Detta arbete är något som årligen ska uppdateras, förnyas, revideras och 

förankras i verksamheten. De mål man har satt upp i likabehandlingsplanen ska vara konkreta 

och möjliga att utvärdera (Norman, 2008). Likabehandlingsplanen är ett av de dokument som 

Skolverket granskar under deras inspektioner. I enlighet med diskrimineringslagen 2008:567, ska 

en likabehandlingsplan upprättas för varje enskild skola (Regeringskansliet, Sveriges Riksdag, 

2008). 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur skolans vision ser ut gällande arbetet med 

värdegrunden i relation till elevens uppfattning och delaktighet. 

Utifrån följande frågeställningar kommer syftet vidare att besvaras: 

 

1. Tror sig elever veta vad begreppet värdegrund står för? 

2. Hur tycker elever att skolan arbetar för att motverka mobbning? 

3. Känner sig elever delaktiga i skolans värdegrundsarbete? 

4. Hur har skolan tolkat och formulerat uppdraget gällande värdegrunden i den egna 

verksamheten? 

5. Uppfyller skolan regeringens krav gällande värdegrundsarbete? 
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4. Metod  

Vårt examensarbete består av två delstudier samt en avslutande jämförande analys. I den 

första delstudien, som utförs av Petra Ohlsson, används en enkätundersökning riktad till eleverna 

för att besvara frågeställning nummer 1,2 och 3. Den andra delstudien genomförs av Johanna 

Källström, för att besvara frågeställningarna 4 och 5. Detta görs genom innehållsgranskning av 

respektive skolas olika dokument gällande värdegrundsarbete samt genom granskning av statliga 

och kommunala dokument och rapporter. Slutligen görs en gemensam jämförelse mellan 

resultaten från de båda delstudierna som därefter problematiseras. 

 

4.1 Urval och avgränsningar 

En kvantitativ metod i form av en enkätundersökning genomfördes för att besvara 

frågeställningarna gällande skolans värdegrundsarbete utifrån elevernas uppfattningar och 

delaktighet. Undersökningen planerades och genomfördes på två olika kommunala grundskolor 

under vår verksamhetsförlagda utbildningsperiod, VFU. Vi har under våra tidigare VFU-perioder 

observerat ett bristande värdegrundsarbete ute på de skolor vi besökt. Då vår tid för 

examensarbetet var begränsat valde vi, av främst praktiska skäl, att endast utföra 

enkätundersökningarna på våra två VFU-skolor, trots detta blev svarsfrekvensen hög. Totalt 

delades 167 stycken anonyma enkäter ut i undersökningen. Anonymiteten var ett krav för att få 

tillstånd att genomföra undersökningen, detta i enlighet med Vetenskapsrådets stadgar 

(Vetenskapsrådet, 1990). Kvantitativ metod valdes för att öka generaliserbarheten av vår studie, 

då ett större antal svarspersoners åsikter ger en tydligare bild av hur något faktiskt ser ut 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007, s. 223). Resultatet av vår undersökning kan 

utgöra en grund för vidare forskning av området eller utav andra skolors personal som 

diskussionsunderlag för hur värdegrundsarbetet kan planeras i samråd med eleverna. Valet av 

studieobjekt föll sig naturligt då vi i vårt examensarbete vill ta reda på elevernas uppfattningar och 

inte någon annans. Eleverna i undersökningen fick agera som informanter för hur skolornas 

värdegrundsarbete upplevs på de två utvalda skolorna (Esaiasson m.fl, 2007, s. 257).  

Innan enkätundersökningarna genomfördes informerades samtliga på de två utvalda skolorna 

om undersökningens syfte och tillvägagångssätt. För att undgå insamling av föräldrars 

godkännande, då svarspersonerna var under 18 år och det är väldigt tidskrävande att samla in 167 

samtyckeskrav, var undersökningen helt anonym. Om vi hade använt oss utav föräldrarnas 



12 
 

tillstånd för att genomföra en icke anonym undersökning hade svarsfrekvensen sett helt 

annorlunda ut och ett större bortfall hade varit att räkna med. Individskyddskravet, från 

Vetenskapsrådet, uppfylldes gällande informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990, s. 6). 

Utöver enkätundersökningen har vi hämtat in data i form av text från Skolverket och 

respektive skola gällande värdegrundsarbete och likabehandlingsplaner. Materialet från Skolverket 

valdes för att se de riktlinjer som regeringen har på skolan gällande värdegrundsarbetet, för att 

därefter jämföra dessa med skolans offentliga material för värdegrundsarbete samt 

likabehandlingsplaner och se hur väl de överensstämmer. I inspektionsrapporterna från 

Skolverket har ett urval skett och fokus har riktats på de områden som benämns som normer och 

värden, värdegrundsarbete, arbetsmiljö, delaktighet samt lärare och elevers samverkan gällande 

värdegrundsarbete.  

Vidare kommer vi att jämföra resultaten av våra analyserade data med enkätundersökningens 

resultat för att besvara våra frågeställningar och uppfylla syftet med vårt examensarbete.  

 

4.1.1 Presentation av skolor 

Vi har valt två olika kommunala grundskolor, Öregrunds skola och Almtunaskolan. 

Öregrunds skola består av totalt 107 elever från förskoleklass till årskurs 6 och är belägen i 

Östhammars kommun i Uppsala län. Enkätundersökningen genomfördes dock inte i 

förskoleklass eller årskurs 1, då vi ansåg att dessa elever inte kunde tillhandahålla oss den 

information vi behövde. Detta på grund av elevernas låga åldrar. De elever som valde att delta i 

undersökningen på skolan var från 8 till 13 år gamla. 

Almtunaskolan består av totalt 310 elever från förskoleklass till årskurs 6 och är belägen i 

Uppsala kommun. Undersökningen genomfördes under samma premisser som i Öregrunds 

skola, men med undantag för klass F-3, där ingen undersökning genomfördes. 
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4.1.2 Presentation av data i form av text 

De data som vi valde att använda i vårt examensarbete är följande: 

 Beslut och riktlinjer från regeringen gällande värdegrundsarbete 

 Inspektionsrapporter från Skolverket 

 Respektive skolas lokala likabehandlingsplaner 

 Respektive skolas planering för värdegrundsarbete 

 Kommunernas lokala arbetsplaner gällande värdegrundsarbete  

All data är offentliga handlingar som finns att tillgå på Skolverkets hemsida, respektive 

kommuners, skolors och regeringens hemsida i publikationer och rapporter.  

 

4.2 Datainsamling och analys 

4.2.1 Delstudie I: Enkätundersökning (ansvarig Petra Ohlsson) 

Jag har genomfört en enkätundersökning för att besvara frågeställning nummer 1, 2 och 3 

angående värdegrund och mobbning. Enkätundersökningarna genomfördes i två olika 

kommunala grundskolor i Uppsala län. Jag genomförde enkätundersökningarna i Almtunaskolan, 

då jag hade min VFU där och min kurskamrat genomförde enkätundersökningarna i Öregrunds 

skola, då denna skola blev hennes VFU-placering. Dessa två skolor valdes av ren bekvämlighet 

och för att underlätta tidsmässigt i vårt examensarbete.  

Totalt delades 167 stycken anonyma enkäter ut i undersökningen. Dessa enkätsvar gav en bra 

bild utav vad jag ämnar undersöka i min delstudie, nämligen vad eleverna har för kunskaper och 

uppfattningar om värdegrunden, deras delaktighet i skolans värdegrundsarbete samt hur eleverna 

uppfattar skolans arbete med att motverka mobbning. Eleverna får här agera som mina källor för 

hur värdegrunds- och antimobbingarbetet upplevs på de två utvalda skolorna. En intervju med en 

eller flera lärare på skolan, skulle inte ha svarat på mina frågeställningar om elevernas kunskaper 

och uppfattningar utan istället gett mig en bild utav lärarnas målsättning gällande arbetet med 

värdegrund och mobbning, alltså vad lärarna tror att de gör och inte gör på skolan. Detta hade 

inte gett mig en korrekt bild utav elevernas verklighet såsom jag behöver för att kunna besvara 

mina frågeställningar (Esaiasson m.fl, 2007, s. 257).  

Enkäterna (se bilaga 1) innehöll totalt sju stycken olika frågor som samtliga behandlar 

värdegrund och mobbning, utöver dessa frågor var det två frågor där eleven fick fylla i sitt kön 

och sin ålder, samt två följdfrågor beroende på elevens svar. Enkäterna besvarades i flera klasser 
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där eleverna var mellan 8-13 år gamla och tog i genomsnitt 10-25 minuter att genomföra. 

Frågorna i undersökningen var blandade till sin form. En del frågor krävde endast ja- eller nej-

svar, dvs. fasta svarsalternativ, medan några var av mer öppen karaktär. De öppna frågorna fanns 

med för att svaret jag ville få fram skulle innehålla elevens egna ord, tankar och kunskaper 

(Esaiasson m.fl, 2007, s. 259). Innan enkätundersökningarna genomfördes diskuterade jag och 

min kurskamrat länge och väl om hur vi skulle lägga upp arbetet för att vårt tillvägagångssätt 

skulle bli så lika som möjligt och så att frågorna tolkades lika av samtliga elever på de två valda 

skolorna. Både jag och min kurskamrat genomförde själva våra undersökningar i elevernas egna 

klassrum under lektionstid. Jag presenterade mig och min kurskamrat då hennes namn stod med 

på enkäterna i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer (Vetenskapsrådet, 1990). Jag talade om 

syftet med undersökningen, anonymiteten i deras svar och att dessa data kommer att användas i 

forskningssyfte (Esaiasson m.fl, 2007, s. 268). Denna presentation hade även gått ut till, såväl 

föräldrar som personal och andra elever, genom ett informationsbrev på skolans hemsida. När jag 

presenterat mig gick jag tillsammans med eleverna igenom samtliga frågor i enkäten. Jag 

förklarade tydligt vad jag ville veta med mina frågor och redde ut de begrepp som jag ansåg 

behövde definieras för att få så bra svar som möjligt (Esaiasson m.fl, 2007, s. 266).  Eleverna 

hade gott om tid att svara på enkäterna och i genomsnitt tog det mellan 10-25 minuter totalt från 

presentation till en personlig insamling av enkätsvaren. 

Enkätundersökningar bygger på skriftlig kommunikation och har flera fördelar och några 

nackdelar för just min undersökning (Esaiasson m.fl, 2007, s. 262).  

Fördelen med att genomföra en enkät är att svarsfrekvensen blir hög, ingen elev avstod att 

medverka i undersökningen utan de bortfall som fanns var några få elever som var frånvarande 

pga. sjukdom. Att svarsfrekvensen blev hög kan också ha berott på att eleverna hade lektionstid 

och satt samlade i klassrummet. Hade eleverna fått besvara enkäterna i sin egen hemmiljö hade 

svarsfrekvensen antagligen sett helt annorlunda ut och ett större bortfall hade varit att räkna med, 

då eleverna själva hade fått ansvara för både genomförandet och inlämningen (Esaiasson m.fl, 

2007, s. 265). Att ha eleverna samlade i klassrummet ger mig också möjlighet att kontrollera både 

informationen som ges innan men också kontrollera hur situationen och miljön ser ut under 

besvarandet av enkäten. Jag kunde se om eleverna tittade på varandras svar och något så när 

bedöma hur seriösa svarspersonerna var utifrån deras engagemang och intresse. Trots denna 

insyn hade jag inte full kontroll gällande svarens äkthet, eleven kan ha skrivit egentligen vad som 

helst på frågorna. Denna diskussion återfinns under punkt 4.2.4, då jag diskuterar och 

sammanställer enkätundersökningens resultat, validitet och reliabilitet. 
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Det som ändå var viktigast och som möjliggjordes i och med min delstudie var kontrollen av 

att rätt svarsperson besvarade frågorna. Hade enkäten skickats hem hade jag inte med säkerhet 

kunnat veta vem som var svarsperson och i mitt fall hänger hela min delstudie på att det är eleven 

som är svarspersonen i undersökningen (Esaiasson m.fl, 2007, s. 265). I och med frågornas 

känsliga natur var det viktigt att svarspersonerna, eleverna, fick möjlighet att besvara frågorna 

anonymt. Detta kan öka chanserna att få bra svar i undersökningen, jämfört med om en intervju 

hade genomförts. I en anonym enkät får svarspersonen större känsla av trygghet i att dennes svar 

inte offentliggörs och kan därmed svara mer seriöst och utförligt än i en muntlig situation där 

svarspersonen kan känna sig utsatt och otrygg (Esaiasson m.fl, 2007, s. 266). 

För att få ett lättöverskådligt resultat av enkätundersökningarna har svarsfrekvenserna räknats 

om till procentandelar. Resultatet kommer att sammanställas i form av tabeller (se punkt 6.1.1) 

Fortsättningsvis kommer jag i min resultatdel att jämföra de två utvalda skolornas enkätresultat 

med varandra för att se skillnader i hur värdegrundsarbetet upplevs av eleverna.  

 

4.2.2 Delstudie II: Granskning av text (ansvarig Johanna Källström) 

Min delstudie bestod av granskning av olika dokument från det stora övergripande i form av 

regeringens beslut och riktlinjer, till kommunernas skolplaner och styrdokument, ner till skolans 

personliga planeringar. Jag har tillsammans med min kurskamrat samlat in data på respektive 

skola gällande värdegrundsarbete och likabehandlingsplaner, samt via samtal med berörda lärare 

gällande antimobbningsarbete. De data som ligger till grund för min delstudie är: 

 Beslut och riktlinjer från regeringen 

 Inspektionsrapporter från Skolverket  

 Respektive skolas lokala likabehandlingsplaner  

 Respektive skolas handlingsplan gällande värdegrundsarbete 

 Kommunens skolplaner gällande värdegrundsarbete 

 

All data är offentliga handlingar som finns att tillgå på Skolverkets hemsida, kommunens, 

skolans samt regeringens hemsida i offentliga publikationer och rapporter.  

Anledningen till att jag valde material från Skolverket, i form av inspektionsrapporter, var för 

att jämföra dessa data med skolans offentliga material för värdegrundsarbete, samt 

likabehandlingsplaner för att se hur väl skolorna uppfyller de riktlinjer och krav som finns 

respresenterade. Den kommunala skolplanen kommer sedan att jämföras med respektive skolas 
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arbetsplan, för att se om kraven uppfylls. All data kommer jag sedan att granska och se hur väl 

den överrensstämmer med Skolverkets inspektionsrapporter.  

De data som jag har hämtat från Skolverket och kommunerna är de riktlinjer och krav från 

regeringen, som skolorna är ämnade att uppfylla. Värdegrundsarbetet ingår som en del i skolans 

uppdrag, därför har jag valt dessa data.  

 

Fortsättningsvis kommer jag i min resultatdel se om värdegrundsarbetet skiljer sig åt mellan de 

två utvalda skolorna. För att möjliggöra denna jämförelse kommer jag att: 

 Inspektera regeringens beslut gällande Skolverkets arbete och riktlinjer för 

värdegrundsarbete  

 Undersöka hur Skolverkets riktlinjer tolkats utifrån regeringens beslut och hur det har 

formulerats i skolans styrdokument gällande värdegrund. 

 Jämföra hur respektive skolas kommun har tolkat detta uppdrag från regering och 

Skolverket i deras egna lokala arbetsplaner 

 Granska hur skolorna har tolkat dessa riktlinjer och omformulerat dessa i sin egen 

verksamhet 

 Undersöka hur det praktiska lärararbetet ser ut gällande värdegrundsarbetet i förhållande 

till ovannämnda riktlinjer och beslut, med hjälp av båda skolors inspektionsrapporter. 

 

4.2.3 Jämförande analys   

I den jämförande analysen har en jämförelse skett mellan å ena sidan skolans vision och 

tolkning av samtliga styrdokument gällande värdegrund med å andra sidan elevernas 

uppfattningar och delaktighet av detta arbete utifrån enkätundersökningen. Våra två delstudier 

har slagits ihop för att besvara samtliga frågeställningar i vårt examensarbete.  

Fråga nummer 1, 2 och 3 besvarades med hjälp utav enkätundersökningen. Frågeställning 

nummer 4 och 5 besvarades utifrån analysen av data från regering, Skolverk, kommun och skola. 

För att besvara frågeställning nummer 4 har de gemensamma riktlinjerna och beslut från regering 

och Skolverk granskats och sedan jämförts med kommunens och skolans egna tolkningar och 

arbete för att se om dessa överensstämmer. Frågeställning nummer 5 har besvarats med hjälp 

utav både enkätresultat och insamlad data från respektive skola. En jämförelse mellan enkätsvar 

och inspektionsrapporter har påvisat hur väl de överensstämde med regeringens samt Skolverkets 

riktlinjer och krav för värdegrundsarbete. De resultat som framkommit, genom den jämförande 

analysen, har vidare problematiseras för att besvara vårt syfte.  
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4.2.4 Metoddiskussion 

Reliabiliteten i frågeställning nummer 1,2 och 3 var hög då samtliga svarspersoner valde att 

delta undersökningen under samma förutsättningar, samma frågor besvarades och samma 

information gavs ut innan, under och efter undersökningen. Inga slumpmässiga eller slarviga fel 

gjordes under datainsamlingen, därmed gick det som planerat. Vidare ger en metod som 

enkätundersökningar i vårt fall en hög reliabilitet då vi genomförde undersökningarna på samma 

sätt, med samma frågor och med stor noggrannhet (Trost, 2010, ss. 131-132; Esaiasson mfl, 

2007, s. 70).  

Undersökningens validitet i detta fall var även den mycket bra då vi fick bra, konkreta och 

utförliga svar på det som vi ämnade undersöka, men för att helt avgöra validiteten i vår 

undersökning krävs en noga analysering av samtliga enkätsvar (Trost, 2010 s. 133; Esaiasson m.fl, 

2007, s. 70). Reliabiliteten ökar också i och med att vi genomförde flera enkätundersökningar i 

olika klasser men på samma skola. Detta ökar helhetsbilden av skolans sätt att arbeta med 

värdegrund och mobbning utifrån elevernas perspektiv och synvinkel. Om vi i stället genomfört 

enkätundersökningen i enbart en klass på hela skolan hade den inte sagt så mycket om 

verkligheten/helheten och därmed hade undersökningens reliabilitet varit låg (Esaiasson m.fl, 

2007, s. 71). En ytterligare faktor till den ökade reliabiliteten var att varje enkät var datautskriven, 

vilket ledde till att enkäten var lättläst och hade enkelt typsnitt. Även enkätutformningens olika 

svarsalternativ var förbestämda så att eleven endast behövde svara med att sätta ett kryss i en 

ja/nej ruta (Esaiasson m.fl, 2007, s. 70). 

Analysen av enkätresultaten för frågeställning nummer 4, gällande värdegrundens betydelse, är 

av mer personlig tolkning, då det inte finns något exakt eller rätt svar på frågan. I undersökningen 

kan ett validitetsproblem uppstå då vi använder oss av begreppet värdegrund (Esaiasson m.fl, 

2007, s. 65). Detta har vi däremot vägt upp genom att använda två frågor i undersökningen som 

båda behandlar begreppet. Vi har med frågeställning nummer 4 haft överseende med svaren och 

tagit varje elevs försök till förklaring eller definition av begreppet värdegrund, som ett rätt svar. 

I och med enkätundersökningens flera fasta frågor ökar validiteten, då vi inte ges någon 

möjlighet till fri tolkning av svaren. Det är elevens fasta svar som är vårt resultat (Esaiasson m.fl, 

2007, s. 64).  
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4.3 Forskningsetiska överväganden 

När man som forskare ska genomföra en undersökning, oavsett vald metod, har man några 

etiska regler/riktlinjer att förhålla sig till. Dessa regler, som all forskning som bedrivs ska utgå i 

från, finns för att skydda individer som deltar i studier från att bli kränkta, diskriminerade eller 

förolämpade. Dessa regler kallas för individskyddskravet och är de riktlinjer som all forskning i 

största mån ska ta hänsyn till. Trots att det finns sådana riktlinjer för forskning behöver ibland 

forskare tumma på regeln för att överhuvudtaget kunna genomföra sina undersökningar. Ibland 

är det inte möjligt att genomföra sin undersökning och samtidigt hålla sig inom dessa ramar som 

vetenskapsrådet rekommenderar (Vetenskapsrådet, 1990, s. 5). I vår undersökning har vi tagit 

individskyddskravet på stort allvar och planerat utifrån dennes fyra huvudkrav.  

Informationskravet innebar att vi innan enkätundersökningen informerade samtliga på skolan om 

vårt examensarbete. Vi förklarade syftet, att elevernas deltagande var frivilligt och anonymt och i 

stora drag genomförandet utav enkätundersökningen. Vi uppfyllde informationskravet på flera 

stadier i och med att vi informerade för alla berörda på skolan och hemmet, genom skolans 

hemsida, och sedan till de berörda eleverna en gång till ute i varje klassrum långt innan vi 

genomförde undersökningen (Vetenskapsrådet, 1990, s. 7). 

Samtyckeskravet för vår undersökning innebar att eleverna valde att delta i enkäten och frivilligt 

ställde upp som svarspersoner. Vetenskapsrådet rekommenderar att inhämta samtycke från 

vårdnadshavare, då svarspersonerna är under 18 år. I och med att enkätundersökningen var helt 

anonym och genomfördes under lektionstid valde vi att inte inhämta samtycke av varje elevs 

vårdnadshavare. Samtliga lärare och rektorer på de båda skolorna valde att företräda eleverna och 

därmed ge sitt samtycke för vår undersökning. Det kan även understrykas att samtliga på skolan 

och i hemmet var väl införstådda med att en undersökning skulle ske av oss på skolan 

(informationskravet) och de hade därmed tid på sig att kontakta oss för att utebli i 

undersökningen (Vetenskapsrådet, 1990, s. 9).  

Konfidentialitetskravet uppfylldes då samtliga enkäter var anonyma genom hela arbetet och inga 

igenkännbara detaljer har registrerats i övrigt (Vetenskapsrådet, 1990, s. 12). 

Nyttjandekravet innebär att vi ämnar använda vår insamlade data från enkätundersökningarna 

till enbart det som vi informerat att vi ska, examensarbetet (Vetenskapsrådet, 1990, s. 14).  
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5. Forskningsläge 

När det gäller tidigare forskning inom området värdegrund, finns där mycket att läsa i olika 

texter. Det som står att läsa behandlar begreppet värdegrund i sig, dess innebörd, konsekvenser 

och arbetssätt. Avsaknaden av forskning om värdegrundsarbete, där fokus ligger på ett samarbete 

mellan lärare och elever, är stor. Det finns ingen forskning som visar följder av elevernas 

engagemang och deltagande i skolans värdegrundsarbete, vad vi kan hitta. Fokus ligger på hur 

värdegrundsarbetet ska se ut, vilka lagar och regler som gäller för den enskilda verksamheten och 

ansvarsfördelningen mellan stat, kommun, rektor och lärare. 

Vi har valt att gå in närmare i ett projekt som startades upp år 1999 av 

Utbildningsdepartementet, Värdegrundsprojektet, med Gunilla Zackari som projektledare. 

Utbildningsdepartementet är regeringens organ som ansvarar för skolfrågor och därmed har de 

ett stort inflytande över skolans verksamhet. Värdegrundsprojektet tar upp de delar som är av stor 

vikt för vårt examensarbete, då det behandlar värdegrundsfrågorna mer ingående än annat 

material som vi tagit del av. Trots att projektet är snart 12 år gammalt, är dess innehåll högst 

relevant för vårt examensarbete. De värden, normer och riktlinjer som diskuteras grundligt i 

projektets bok Värdegrundsboken, står fortfarande fast i skolans alla styrdokument (Zackari & 

Modigh, 2000). 

Värdegrundsfrågor har existerat i skolverksamheten sedan lång tid tillbaka, om än i en annan 

tappning. Värderingar har under all tid funnits och är därför föränderliga dvs. beroende av tid 

och rum (Zackari & Modigh, 2000, s. 18).  Zackari och Modighs undersökning bygger på elevers 

och skolpersonals erfarenheter och kunskap gällande värdegrunden. Detta i form av 

elevberättelser, brev och teckningar men även via samtal med berörda lärare. De resultat som 

framkommit ur detta projekt visar att elever i skolan ofta har synpunkter när det gäller 

värdegrundens innehåll, detta först när de själva förstått vad begreppen betyder och står för. Det 

framkommer även att synen på demokrati i skolan skiljer sig mellan elever och lärare. Zackari och 

Modigh menar att värdegrunden tar sin form när den utmanas i relationen mellan lärare och elev. 

Det är i konfrontationen med andra som värden och normer utvecklas (Zackari & Modigh, 2000, 

ss. 28-30).  
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”Man skulle kunna säga att för att ”lära värdegrund”, måste man ”göra värdegrund” (Zackari & 

Modigh, 2000, s. 29). 

 

Zackari och Modigh menar att eleverna utvecklas när de får prova sig fram och göra sina egna 

misstag. Eleverna lär sig vilka regler som gäller när de får testa dessa i umgänget med andra, barn 

som vuxna (Zackari & Modigh, 2000, s. 29). I projektets bok redovisas även ett resultat av en 

undersökning som gjordes av projektets ungdomsråd. Detta visar att de flesta elever inte känner 

till hur deras skola arbetar med värdegrunden och att elevernas deltagande är lågt (Zackari & 

Modigh, 2000, s. 30). Fortsättningsvis menar Zackari och Modigh att det inte räcker för skolans 

personal att passivt acceptera värdegrunden utan att uppdraget kräver ett ständigt och aktivt 

arbete (Zackari & Modigh, 2000, s. 55). Värdegrundsarbetet har en låg status och är inte ett 

prioriterat ämne i skolan. Det är inte heller betygsgrundande, vilket Zackari och Modigh menar är 

orsaken bakom det. Trots läroplanens riktlinjer och mål gällande värdegrunden, krävs ingen 

återrapportering om hur skolan uppnått dessa mål, från varken stat eller kommun. Zackari och 

Modigh menar vidare att kommunerna inte tar det ansvar som de ska gällande 

värdegrundsfrågorna, utan delegerar över det på skolan utan att ge dem rätt verktyg eller resurser 

för att kunna genomföra det arbetet (Zackari & Modigh, 2000, s. 83). En skola där det råder en 

ojämn maktbalans har svårare att motverka mobbning. De skolor som däremot ger ansvar åt 

elever och där de tillsammans med de vuxna kontinuerligt arbetar med de värden som omnämns i 

läroplanen, har bättre förutsättningar att lyckas (Zackari & Modigh, 2000, s. 88). Zackari och 

Modigh menar att värdegrunden inte är något som man kan undervisa om på några timmar och 

sedan tro att alla problem är lösta (Zackari & Modigh, 2000, s. 91).  

 

I avhandlingen från 2003, Skolans texter mot mobbning – reella styrdokument eller hyllvärmare, skriven 

av Arne Forsman, visas resultat som tyder på att eleverna besitter goda kunskaper om 

värdegrunden men inte får den tid i undervisningen som krävs för att utveckla ett demokratiskt 

förhållningssätt, genom exempelvis argumentation och ansvarstagande. Vidare visar resultaten av 

undersökningen att eleverna vill ha mer tid för värdegrundsarbete i skolan och en närmare 

relation till de vuxna. Lärarna däremot var osäkra på hur detta arbete skulle fungera i praktiken, 

de ville ha mer utbildning, tid och resurser för att genomföra ett fungerande värdegrundsarbete.  

Resultaten visar att skolledare hellre prioriterar ämneskunskaper och betyg än värdegrundsfrågor, 

precis som Zackari och Modigh beskriver (Zackari & Modigh, 2000, s. 26). 
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Forsmans undersökning visar att de offentliga dokument som samtliga rör barnens skolmiljö, 

är skrivna ur ett vuxenperspektiv. Detta vuxenperspektiv komplicerar elevernas förståelse av 

dokumentets begrepp och därmed syftet med texten. Forsman, liksom Zackari och Modigh, 

ställer sig därför frågande till hur barnen ska förstå begreppens innebörd, om de själva inte får 

vara med att praktisera, omformulera och analysera dem i skolan (Forsman, 2003, ss. 121-124; 

Zackari & Modigh, 2000, s. 30).  

 

I Tullie Torstenson-Eds bok Ungas livstolkningar och skolans värdegrund från 2003, skriver även 

hon om betydelsen av att diskutera och vara delaktig i skolans värdegrundsarbete: 

”Om värdegrunden precis som gamla tiders religion lärs ut som den rätta läran som man skall 

bekänna sig till och lära sig rabbla utan att den diskuteras eller ifrågasätts, så kan värdegrunden få 

samma effekter som religionen i den gamla skolan, något man protesterar mot eftersom det är en 

del av den officiella auktoritet som skall ifrågasättas” (Torstenson-Ed, 2003, s. 122).  

 

Torstenson-Eds resultat visar att elever kan formulera de värden som återfinns i värdegrunden 

med stor känsla. Hon menar att vuxnas ordval och kunskap inte alltid är bättre än elevernas 

(Torstenson-Ed, 2003, s. 123).  

I en fördjupningsstudie gjord av Skolverket från 2000, En fördjupad studie om värdegrunden - om 

möten, relationer och samtal som förutsättningar för arbetet med de grundläggande värdena, beskrivs brister i 

uppföljning och utvärdering av värdegrundens mål. Skolverket menar att dessa brister ligger på 

lokal nivå, med andra ord kommunen. Vidare skriver Skolverket att det inte finns tillräckligt med 

uppgifter på hur det praktiska arbetet med värdegrunden fungerar i skolorna (Skolverket, 2000, s. 

19).  
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6. Resultat 

 

6.1 Delstudie I: Enkätundersökning (ansvarig Petra Ohlsson) 

I detta avsnitt sammanställs resultatet av enkätundersökningarna.  

 

6.1.1 Enkät 

Totalt sammanställdes och analyserades 1169 stycken enkätsvar fördelat på totalt 167 enkäter. 

Jag har valt att sammanställa de två olika skolornas resultat i två separata avsnitt för att sedan 

kunna jämföra de. 

 

Öregrunds skola 

Skolans svarsfrekvens bestod av totalt 63 enkätsvar. Svaren omfattades av elever i åldrarna 8 

till 12 år. Av dessa 63 svarspersoner var 28 stycken flickor och resterande 35 pojkar. Fråga 

nummer 4 har uteslutits i min redovisning då den inte har någon relevans för kommande 

diskussion. Här nedan redovisas de svar som jag anser vara aktuella och relevanta för vårt 

examensarbete: 

 

Fråga 1. Hur tycker du att skolan arbetar mot mobbning? 

Kön: DÅLIGT BRA MYCKET BRA 

Pojkar: 4 24 7 

Flickor: 8 16 4 

Totalt: 12 40 11 

**Av totalt 63 enkätsvar var det 81 % av eleverna som tycker att skolans arbete mot 

mobbning är bra eller mycket bra och 19 % av eleverna tycker att skolans arbete mot mobbning 

är dåligt. 
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Fråga 2. Känner du som elev att du är delaktig i detta arbete? 

Kön: JA NEJ 

Pojkar: 17 18 

Flickor: 15 13 

Totalt: 32 31 

**Av totalt 63 enkätsvar var det 51 % av eleverna som kände sig delaktiga i arbetet mot att 

motverka mobbning respektive 49 % som inte kände sig delaktiga. 

 

Fråga 3. Vet du vad VÄRDEGRUND betyder? 

Kön: JA NEJ 

Pojkar: - 35 

Flickor: - 28 

Totalt: 0 63 

**På skolan var det ingen elev som visste vad begreppet värdegrund betyder, dvs. 100 % av 

eleverna. 

 

Fråga 5. Har du någon gång blivit mobbad i skolan? 

Kön: JA NEJ 

Pojkar: 8 27 

Flickor: 9 19 

Totalt: 17 46 

**På skolan var det 27 % av eleverna som någon gång upplevt sig som mobbad på skolan 

medan 73 % av eleverna inte upplevt sig som mobbad någon gång. 

 

Fråga 6. Känner du någon som blivit mobbad? 

Kön: JA NEJ 

Pojkar: 8 27 

Flickor: 12 16 

Totalt: 20 43 

**32 % av eleverna på skolan känner till någon som blir eller har blivit mobbad på skolan, 

medan 68 % inte känner någon elev som blir eller har blivit mobbad på skolan. 
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Almtunaskolan 

Skolans svarsfrekvens bestod av totalt 104 enkätsvar. Svaren omfattades av elever i åldrarna 10 

till 13 år. Av dessa 104 svarspersoner var 45 stycken flickor och resterande 59 pojkar. Fråga 

nummer 4 har uteslutits i min redovisning då den inte har någon relevans för kommande 

diskussion. Här nedan redovisas motsvarande enkätsvar från skolan. 

 

Fråga 1. Hur tycker du att skolan arbetar mot mobbning? 

Kön: DÅLIGT BRA MYCKET BRA 

Pojkar: 4 46 9 

Flickor: 4 29 12 

Totalt: 8 75 21 

**På skolan var det 8 % av eleverna som tyckte att skolans arbete mot mobbning var dåligt 

medan 92 % upplevde skolans arbete mot mobbning som bra eller mycket bra. 

 

Fråga 2. Känner du som elev att du är delaktig i detta arbete? 

Kön: JA NEJ 

Pojkar: 42 17 

Flickor: 38 7 

Totalt: 80 24 

**Känslan av delaktighet var stor på skolan, 77 % av eleverna svarade ja på fråga nummer 2, 

och 23 % av eleverna svarade nej. 

 

Fråga 3. Vet du vad VÄRDEGRUND betyder? 

Kön: JA NEJ 

Pojkar: 30 29 

Flickor: 23 22 

Totalt: 53 51 

**51 % av eleverna trodde sig veta vad begreppet värdegrund betyder medan 49 % svarade att 

de inte visste vad begreppet betyder.  
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Fråga 5. Har du någon gång blivit mobbad i skolan? 

Kön: JA NEJ 

Pojkar: 9 50 

Flickor: 7 38 

Totalt: 16 88 

**På skolan svarade 15 % av eleverna att de upplevt sig som mobbad medan 85 % inte 

upplevt sig som mobbad någon gång på skolan. 

 

Fråga 6. Känner du någon som blivit mobbad? 

Kön: JA NEJ 

Pojkar: 24 35 

Flickor: 18 27 

Totalt: 42 62 

**40 % av eleverna på skolan känner någon som blir eller har blivit mobbad på skolan medan 

60 % av eleverna inte känner till någon som blir mobbad.  

 

6.1.2 Sammanfattning 

De resultat som framkommit ur enkätundersökningen visar att eleverna på Öregrunds skola 

inte visste vad begreppet värdegrund betyder. Eleverna på skolan gav inte heller några försök till 

att förklara eller definiera vad begreppet betyder för dem. Däremot kunde mer än hälften av 

eleverna på Almtunaskolan begreppets innebörd och gjorde flera försök att definiera det med 

egna ord. Elevernas uppfattning gällande skolans arbete med värdegrunden skilde sig mellan de 

två utvalda skolorna. På Öregrunds skola tyckte 81 % av eleverna att skolan arbetar bra eller 

mycket bra med värdegrundsfrågor jämfört med 92 % av eleverna på Almtunaskolan. När det 

kommer till frågan om elevernas känsla av delaktighet i detta arbete svarade 49 % av eleverna på 

Öregrunds skola att de inte kände sig delaktiga jämfört med 23 % på Almtunaskolan.  

 

6.2 Delstudie II: Textanalys (ansvarig Johanna Källström) 

Min delstudie bestod av insamling av olika dokument från det stora övergripande i form av 

regeringens beslut och riktlinjer, till kommunernas lokala arbetsplaner och styrdokument, ner till 
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skolans personliga planeringar. Jag har tillsammans med min kurskamrat samlat in data på 

respektive skola gällande värdegrundsarbete och likabehandlingsplaner. 

 

6.2.1 Textanalys av styrdokument 

Här nedan sammanställs det resultat som framkommit ur textanalysen. Jag kommer nedan att 

ordna dem utifrån 6 olika rubriker, detta för att tydliggöra och hålla isär dem olika data som jag 

analyserat. 

 

Regering, Utbildningsdepartementet och Statens skolverk 

I det dokument som jag här analyserat återfinns de beslut som regeringen uppdrar åt Statens 

skolverk att upprätthålla och genomföra. Jag har gått igenom samtliga punkter i detta beslut och 

kommit fram till följande:  

1. Skolverket ska ha en webbsida som innehåller styrdokument, konventioner om mänskliga 

rättigheter, information om myndigheten och andra statliga myndigheters arbete med 

värdegrundsfrågor, aktuell forskning inom området värdegrund samt undersökningar. 

Gällande regeringens beslut om kraven för Skolverkets hemsidas innehåll uppfylls helt i 

enlighet med samtliga punkter. 

2. Skolverket ska genomföra studier av skolornas värdegrundsarbete där en jämförelse ska 

göras mellan olika arbetssätt. Studien ska även svara på om värdegrundsarbetet på skolorna är 

fristående eller integrerat i den övriga undervisningen. 

Gällande regeringens beslut om kraven för Skolverkets studier på hur skolorna arbetar med 

värdegrund uppfylls då Skolverket kontinuerligt genomför inspektioner på samtliga skolor i 

landet.  

3. Skolverket ska tillhandahålla med material och stöd gällande värdegrundsarbete till lärare, 

rektorer och skolor.  

Gällande regerings beslut om Skolverkets tillhandahållande av material och stöd för lärare, 

rektorer och skolor uppfylls då Skolverkets hemsida har lättillgänglig information, förslag på 

arbetssätt och värderingsövningar. Utöver detta organiserar Skolverket även olika evenemang och 

konferenser för lärare, rektorer och övrig personal på skolor runt om i landet gällande just 

värdegrund och mobbning.  

4. Skolverket ska i samråd med Diskrimineringsombudsmannen och Skolinspektionen, utifrån 

diskrimineringslagens samt skollagens paragrafer, utarbeta ett stödmaterial om diskriminering och 

kränkande behandling. 
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Gällande regeringens beslut om stödmaterial återfinns på Skolverkets hemsida bland annat i 

form av filmer, rapporter och konferenser. Därmed uppfylls punkt fyra.  

5. Skolverket ska genomföra regionala konferenser med syfte att sprida kunskap om 

värdegrundsarbetet, lagar och regler. 

Gällande regeringens beslut om att Skolverket ska organisera konferenser och fortbildningar 

för lärare, rektorer och övrig personal på landets olika skolor uppfylls.  

 

Vidare i regeringens beslut beskrivs de skäl som legat till grund för beslutet. Regeringen har 

här beskrivit vad de har för målsättning gällande skolans arbete med samhällets grundläggande 

värden. Regeringen föreskriver att skolan aktivt ska arbeta för att förebygga kränkningar i ord och 

handling samt metoder och verktyg för att engagera och involvera eleverna i arbetet med 

värdegrunden (Utbildningsdepartementet, Regeringens beslut, 2009) 

 

Skolverk och skollag 

Jag har analyserat skollagen för att se hur Skolverket har tolkat regeringens beslut och riktlinjer 

om värdegrundsarbete samt kränkande behandling i skolan.  

I kapitel 5, paragraf 3, står det att alla elever i skolan har rätt till en trygg miljö och studiero. 

Skollagen hänvisar till arbetsmiljölagen, där bestämmelser finns gällande god arbetsmiljö 

(Regeringskansliet, Arbetsmiljölagen 1977:1166, 1977). Vidare i kapitel 6, paragraf 2 hänvisar 

skollagen till diskrimineringslagen (2008:567) om förbud gällande diskriminering 

(Regeringskansliet, Sveriges Riksdag, 2008). Paragraf 6 och 7 beskriver att ansvaret ligger hos 

huvudmannen att det bedrivs ett arbete för att motverka och förebygga kränkande behandling i 

verksamheten. I skollagens sjätte kapitel, paragraf 8, står det att huvudmannen ska ansvara för att 

det varje år upprättas en plan med åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling 

(Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

Kommunernas skolplaner 

Här nedan presenteras de resultat som framkommit av kommunernas skolplaner utifrån de 

paragrafer som jag ovan tagit upp från skollag 2010:800. 

Kommunens tolkning av Skolverkets riktlinjer och regeringens beslut gällande värdegrund och 

kränkande behandling återfinns i deras skolplaner. I Östhammars kommuns skolplan, står det att 

det är skolans uppdrag att överföra grundläggande värden för att leva och verka i samhället. 

Under rubriken Normer och värden står det att skolan ska sträva efter att varje elev tar avstånd från 

att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt att alla i verksamheten ska 
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bidra till aktiv motverkan av trakasserier och förtryck av individer eller grupper och därmed 

uppfylls kraven enligt skollagen för kapitel 5 paragraf 3 och kapitel 6 paragraf 6 och 7. Gällande 

skollagens sjätte kapitel, paragraf 8 uppfylls då skolplanen innehåller en punkt om plan för 

åtgärdsprogram, dock står det ingen konkret åtgärd. 

I Uppsala kommuns skolplan, står det att trivsel, trygghet och hälsa är viktiga förutsättningar 

för lärandet samt att eleverna ska känna till ordningsregler och vara trygga i kommunens skolor. 

Vidare i kommunens skolplan står det också att kommunen har nolltolerans mot mobbning, 

kränkande behandling och våld då skolan ska präglas av trygghet. Kommunens skolplan uppfyller 

kraven i skollagen 2010:800 gällande kapitel 6 paragraf 6 och 7, då det tydligt går att läsa att 

huvudansvaret ligger hos kommunen. Gällande skollagens paragraf 8 under kapitel 6 uppfylls inte 

då det inte finns skrivet om någon form av plan för åtgärdsprogram i kommunens skolplan.  

 

Begrepp gällande värden och normer i Lgr 11 

För att kunna visa hur skolorna uppfyllt kraven från regeringen och Skolverket gällande 

värden och normer, kommer jag här att redovisa de begrepp som återfinns i läroplanen från 2011 

gällande värdegrund, Lgr 11. Detta för att kunna se om dessa begrepp finns med i respektive 

skolas planer (se bilaga 2 och bilaga 3) och på vilket sätt skolorna har tolkat dessa från regering, 

Skolverk och kommun.  

 

Skolornas värdegrundsarbete och planer 

 

Begrepp ur Lgr 11 Öregrunds skola Almtunaskolan 

Människolivets 

okränkbarhet 

  

Individens frihet 

och integritet 

  

Alla människors 

lika värde 

  

Jämställdhet mellan 

kvinnor och män 

  

Solidaritet med 

svaga och utsatta 
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Finna sin unika 

egenart 

  

Ingen ska utsättas 

för diskriminering 

  

God miljö   

Demokratiskt 

förhållningssätt 

  

Visa respekt och 

känna trygghet 

  

**Båda skolorna uppfyller samtliga punkter, med undantag för Öregrunds skola, där saknaden 

av begreppet eller någon synonym för jämställdhet mellan könen, inte finns beskrivet i den lokala 

likabehandlingsplanen (se bilaga 2). 

 

Öregrunds skola har en utarbetad arbetsplan samt en likabehandlingsplan där skolans vision 

för värden och normer återfinns. Utöver detta har de på skolans hemsida en punkt om 

trivselregler, där det formulerats hur eleverna ska bete sig och agera på skolans område. Dock står 

där ingenting om värden och normer. 

 Almtunaskolan har en utarbetad arbetsplan, likabehandlingsplan samt en 

värdegrundsplanering som innehåller skolans vision för värden och normer. Denna 

värdegrundsplanering som finns att tillgå på skolans hemsida, innefattar förväntningar som 

samtliga parter på skolan, inklusive föräldrar kan ha på varandra.  

 

6.2.2 Skolornas inspektionsrapporter 

Här nedan kommer jag att redovisa de resultat som framkommit ur båda skolors 

inspektionsrapporter. Det bör poängteras att när denna delstudie påbörjades användes 

inspektionsrapporter gällande Öregrunds skola för år 2008. Under arbetets gång har en ny 

inspektion gällande skolan genomförts och en ny inspektionsrapport utgivits. Jag kommer därför 

att använda båda dessa rapporter för att se hur skolan använt sig av Skolverkets bedömningar 

gällande åtgärder. 

I Öregrunds skolas inspektionsrapport, från 2008, anser inspektörerna att skolan är av 

huvudsaklig god kvalitet. Lektionerna präglas till större del av gott arbetsklimat. Vid denna 

tidpunkt då inspektionen ägde rum, hade skolan en handlingsplan rörande kränkande 
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behandlingar men saknade en likabehandlingsplan. Denna brist skulle snarast åtgärdas. Gällande 

rapportens avsnitt Normer och värden bedömer inspektörerna att flertalet elever känner sig trygga 

och att de trivs i skolan. Skolans värdegrundsarbete bedöms som ett kontinuerligt och dagligt 

arbete tillsammans med eleverna. Utöver detta använder sig skolan av s.k. kamratstödjare, har ett 

fungerande mobbningsteam samt en kurator som spelat en viktig roll i svåra situationer. Rektorns 

ansvar som pedagogisk ledare bedömdes av mindre god kvalitet, då brister fanns i dennes 

kontinuerliga uppföljning av kvalitetsarbete, utvärdering och uppföljning och det pedagogiska 

ledarskapet (Skolverket, Inspektionsrapport Öregrunds skola, 2008). 

Den nya inspektionsrapporten från 2011 visar att Öregrunds skola behöver förbättra sina 

åtgärdsprogram och utvecklingsplaner. Skolan har åtgärdat den brist gällande 

likabehandlingsplanen, men får fortfarande kritik då planen inte är känd bland eleverna eller att 

den framtagits i samråd med eleverna. Skolan bedöms fortfarande vara en plats där eleverna 

känner trygghet och studiero (Skolverket, Inspektionsrapport Öregrunds skola, 2011). Skolan 

innehar en likabehandlingsplan som innehåller det som de benämner Rättigheter och skyldigheter. I 

denna plan finns formuleringar som kopplar ihop elevens rätt till kunskaper och färdigheter med 

elevens eget ansvar och uppförande. Här nedan följer ett utdrag ur skolans likabehandlingsplan: 

Du har rätt till kunskaper och färdigheter - du är då skyldig att ta ansvar för ditt arbete och 

uppförande. Du har rätt att bli lyssnad på - du är då skyldig att se och lyssna på andra (se bilaga 2).  

Skolinspektionen påpekar för skolan att alla elever har rätt till kunskap och färdighet oavsett 

brister i det egna ansvarstagandet och uppförandet. Även i denna inspektionsrapport får rektorn 

kritik för bristande dokumentation gällande kränkande behandlingar. 

Almtunaskolans inspektionsrapport utfärdades 2005 och det finns ingen ny rapport utgiven att 

tillgå på Skolverkets hemsida eller på skolans hemsida. Inspektörernas bedömning av Normer 

och värden är övergripande av god kvalitet. Inspektörerna bedömer att skolans arbete med 

normer och värden resulterar i gott klimat gällande trivsel och trygghet. När det gäller 

Almtunaskolans värdegrundsarbete finner inspektörerna att det ges ett gott utrymme för det i 

undervisningen, vilket har observerats under flera tillfällen. Skolans arbete mot kränkande 

behandling fungerar i stort sett väl och skolan har ett fungerande antimobbningsteam som 

ansvarar för arbetet mot kränkande behandling. Rektorn behöver förbättra förtrogenheten i den 

dagliga verksamheten (Skolverket, Inspektionsrapport Almtunaskolan, 2005).  
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6.2.3 Sammanfattning  

När det gäller Öregrunds skola visade inspektionsrapporten, gjord av Skolverket 2008, att 

skolan saknade en likabehandlingsplan. 2011 genomfördes och skrevs en ny rapport av 

Skolverket gällande skolan. Inför denna rapport hade skolan framtagit en likabehandlingsplan 

men Skolverket kritiserade denna för att vara gjord utan elevernas delaktighet eller insyn samt att 

den innehåller krav som eleverna behöver uppfylla för att få rätt till utbildning och kunskap.  Det 

som saknas i skolans likabehandlingsplan (se punkt 6.2.1) är någon form av omformulering av 

värdegrundens punkt gällande jämställdhet mellan kvinnor och män. Almtunaskolan fick ingen 

negativ kritik gällande sin likabehandlingsplan när inspektionen av Skolverket gjordes 2005. 

Skolan fick i rapporten från inspektionen ett gott omdöme gällande värdegrundsarbetet då de 

uppfyllde de krav och riktlinjer som finns i samtliga styrdokument och förordningar. Detsamma 

gällde Öregrunds skola, däremot riktades kritik mot rektorns ansvar som pedagogisk ledare då 

brister fanns i dennes kontinuerliga arbete gällande värden och normer. Även rektorn på 

Almtunaskolan fick kritik för ett sämre samspel med den egna verksamheten.  

 

6.3 Jämförande analys 

Här nedan kommer en jämförande analys av de resultat som framkommit ur de två 

delstudierna. För att besvara vårt gemensamma syfte ställs här resultaten som framkommit ur 

delstudie I mot de resultat som framkommit ur delstudie II. Vi vill här nedan visa förhållandet 

mellan skolans vision och elevernas uppfattning och delaktighet.  

 

Öregrunds skola 

Skolan har en likabehandlingsplan (se bilaga 2) som, enligt inspektionsrapporten, inte är 

framtagen i samråd med eleverna. Detta framkommer också av enkätresultaten för skolan då 49 

% av eleverna inte kände sig delaktiga i arbetet med att motverka mobbning. Samtidigt kunde inte 

en enda elev definiera begreppet värdegrund och på frågan om de visste vad begreppet betydde 

valde ingen elev att svara ja. Trots detta ansåg 81 % av eleverna att skolan arbetar bra eller 

mycket bra för att motverka mobbningen. Gällande fråga nummer 5 i enkätundersökningen, 

svarade 27 % av eleverna att de upplevt sig själv mobbad någon gång på skolan. 
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Almtunaskolan 

Skolan har en likabehandlingsplan (se bilaga 3) och ett utvecklat antimobbningsarbete som 

styrks via inspektionsrapporten. 92 % av eleverna på skolan anser också att detta arbete fungerar 

bra eller mycket bra, 77 % av eleverna ansåg sig dessutom vara delaktiga i detta arbete. Utöver 

detta kunde 51 % av eleverna begreppet värdegrund och flertalet av dessa valde att definiera 

begreppet med egna ord.  Gällande fråga nummer 5 i enkätundersökningen, svarade 15 % av 

eleverna att de upplevt sig själv mobbad någon gång på skolan. 

 

6.3.1 Problematisering av enkätundersökning och textanalys 

Enkätundersökning 

Gällande genomförandet av enkätundersökningen och frågeställningarnas konstruktion, har vi 

diskuterat och analyserat dess eventuella brister och försökt att problematisera dessa vidare. 

Gällande fråga nummer 2, upptäckte vi att vårt ordval ”delaktighet” skapade förvirring hos 

eleverna. Vi klargjorde därför inför varje undersökning vad vi menade med detta begrepp. Vi 

märkte att det hade varit bättre om vi hade använt oss av ”vara med att tycka eller bestämma”. 

Fråga nummer 4 i enkätundersökningen, där eleverna skulle definiera och förklara vad begreppet 

värdegrund betyder för dem, ströks från resultatredovisningen, då antalet elevdefinitioner var för 

många. Om vi endast hade använt fråga nummer 3 hade vi med säkerhet inte kunnat avgöra om 

det låg någon sanning i elevernas svar. Vidare gällande fråga nummer 6 kan resultaten indikera 

olika och därmed har frågan inte stor validitet för det vi ämnade undersöka. Siffrorna visade ett 

högt resultat angående elevernas kännedom om någon som blivit mobbad. Dessa siffror kan 

betyda att eleverna känner samma person och kan därför inte tolkas som att det är ett högt antal 

elever som är eller har varit mobbade. Det som frågans resultat ändå visar är att eleverna vet om 

varandras utsatthet. Med det kan menas att oftast vet alla elever om vem som blir mobbad.  

När det kommer till fråga 7 i enkäten, gällande elevers kännedom om BRIS och Friends, valde 

vi att stryka den helt och hållet, eftersom den inte har någon relevans med det vi ämnade 

undersöka.  
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Textanalys 

Gällande inspektionsrapporterna från båda skolorna, är deras upplägg olika ordnat till både 

innehåll och utseende, vilket medför att det blev en svår uppgift att jämföra dessa två. Trots detta 

anser vi att det mest relevanta av rapporten har framkommit ur analysen. Fokus har legat på att 

hitta samma indikatorer och synonymer i båda rapporterna. Den andra bristen i delstudie II är att 

inspektionsrapporten gällande Almtunaskolan var 6 år gammal. Rapporten säger därmed 

ingenting om nuläget på skolan. Till vårt försvar var det den enda rapport som fanns att tillgå vid 

den tidpunkt då vi skrev examensarbetet. Det som varit intressant för undersökningen hade varit 

att se på flera inspektionsrapporter gällande dessa två skolor över en längre tidsperiod, för att se 

hur skolorna har utvecklats, förbättrats och förändrats. 

 

6.4 Avslutande diskussion 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka förhållandet mellan skolans vision om 

värdegrundsarbete och mobbning med elevernas uppfattningar och delaktighet.  

Studiens viktigaste resultat har visat att ett aktivt arbete vid framtagningen av skolans 

likabehandlingsplan, där lärare och elever samarbetar, ger större framgång gällande ett fungerande 

värdegrundsarbete.  

 

En förutsättning för detta, som beskrivits tidigare, är att eleverna får möjlighet att diskutera 

och omformulera de värden och normer som ska gälla för alla på skolan. Precis som det står i 

skollagen, ska värdegrunden genomsyra all undervisning och inte arbetas med på några enstaka 

undervisningstimmar.  

2008 års inspektionsrapport för Öregrunds skola, visade att skolan saknade en 

likabehandlingsplan. Den nya rapporten från 2011, visade att skolan uppfyllde regeringens krav 

på en likabehandlingsplan. Dock hade denna likabehandlingsplan inte framtagits i ett samarbete 

mellan elever och lärare. Detta styrktes även av resultaten från delstudie I, där 49 % av eleverna 

inte ansåg sig delaktiga i värdegrundsarbetet och ingen av eleverna på skolan visade någon 

förståelse för värdegrundens betydelse och syfte.  

Inspektionsrapporten från 2011, visade att skolan hade ett fungerande värdegrundsarbete där 

eleverna på skolan kände sig trygga. I delstudie I svarade 27 % av eleverna att de i flera fall känt 

sig mobbade. Här uppstår en stor fundering, då 81 % av eleverna ändå ansåg att skolans arbete 

med att motverka mobbning var bra eller mycket bra utifrån enkätundersökningens resultat. 

Detta gav oss egentligen mer frågor än svar. Är dessa inspektioner verkligen pålitliga? 
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Inspektionerna är något som pågår under ca 2 dagar, där inspektörerna samtalar med eleverna om 

hur verksamheten upplevs och fungerar. Hur kan två personer, som eleverna inte känner sedan 

tidigare, samtala med eleverna och få en korrekt bild utav hur verksamheten ser ut, fungerar och 

upplevs. Den anonyma enkätundersökningen ger en annan bild än inspektionsrapportens. Denna 

motsägelse kan bero på att eleverna hellre vågar öppna sig och ge ut den informationen i en 

anonym enkätundersökning, än i ett samtal med en, för de, okänd person.  

Enligt skollagen, ska varje skola utarbeta sin egen likabehandlingsplan och aktivt arbeta, 

utvärdera och revidera denna i samråd med eleverna. Skolverket kontrollerar att varje skola 

uppfyller detta krav på en existerande likabehandlingsplan. De granskar dess innehåll och kan 

besluta om tvingande åtgärder om den brister. Dessa åtgärder utförs av skolan och 

återrapporteras till Skolverket. Skolverket kan i detta skede antingen godkänna eller avslå den nya 

likabehandlingsplanen. Om den godkänns av Skolverket är det denna plan som gäller för skolans 

verksamhet framöver. Detta är fallet för Öregrunds skola. Eleverna på skolan har enligt 

inspektionsrapporten från 2008 ingen likabehandlingsplan, i rapporten från 2011 brister den nya 

planen som då har skapats. Detta innebär alltså att eleverna på Öregrunds skola har verkat i 3 år 

utan en godkänd likabehandlingsplan, den delen av skolans uppdrag om mänskliga rättigheter.  

Skolverket kan inte avgöra hur skolans värdegrundsarbete har förändrats från att enbart 

granska skolans formuleringar i likabehandlingsplanen. Likabehandlingsplanen beskriver enbart 

skolans vision för det planerade värdegrundsarbetet, men ingenting om hur eleverna faktiskt har 

det. Arbetsmiljölagen innehåller lagar om mänskliga rättigheter, något som ska genomsyra hela 

skolan och är varje enskild elevs rätt. Varför erkänner då Skolverket att de brister i sin egen 

uppföljning på sin egen lag: 

Generellt vet vi dock ganska lite om hur väl barnomsorgen och skolan arbetar i enlighet med den 

formulerade värdegrunden. Detta beror delvis på brister i lokal uppföljning och utvärdering 

(Skolverket, 2000, s. 19). 

 

Regeringen har formulerat en lag, skollagen, som Skolverket ska se till att den upprätthålls och 

levs efter i skolans verksamhet. Skolverket utför kontroller i form av inspektioner. Men det krävs 

ingen återrapportering från skolan till Skolverket för att se om lagen upprätthålls. Oavsett vad 

som skrivs i Skolverkets olika rapporter och beslut är det ingen som egentligen kontrollerar att 

värdegrundens måluppfyllelse uppnås. I och med att värdegrundsfrågor inte är betygsgrundande 

sjunker dess status. Värdegrunden ska genomsyra all undervisning, och det finns en lag på dess 

definition. Att enbart granska en skolas dokument och samtala med elever och lärare är inte 
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tillräckligt för att ge en korrekt bild av hur verksamheten ser ut, fungerar och upplevs av eleverna 

själva.  

På Almtunaskolan, som har ett fungerande värdegrundsarbete och har ett större elevantal, såg 

enkätresultaten helt annorlunda ut. Där kände sig 77 % av eleverna delaktiga och 51 % av 

eleverna hade dessutom stor förståelse gällande de värden och normer som återfanns i deras 

likabehandlingsplan. Här uppstår inga funderingar, då elevernas enkätresultat överensstämmer 

med vad som återfanns i inspektionsrapporten. I rapporten fick skolan ingen negativ kritik 

gällande värdegrundsarbetet. Enligt våra enkätresultat stämde det till stor del, då 85 % av eleverna 

inte upplevt sig som mobbad någon gång på skolan och 92 % av eleverna ansåg att skolans arbete 

med att motverka mobbning var bra eller mycket bra. Detta ger oss anledning att tro att ett 

fungerande värdegrundsarbete, som präglas av samarbete och förståelse, kan motverka mobbning 

eller annan kränkande behandling och därmed kan skolans vision uppnås.  

 

6.4.1 Förslag till vidare forskning 

Vårt examensarbete har behandlat ett ämne, värdegrundsarbete ur ett elevperspektiv, där 

tidigare forskning har haft stor avsaknad. Det i kombination med ett litet urval av studieobjekt, 

två skolor, har bidragit till att vårt examensarbete inte har gett en helhetsbild av övriga 

skolverksamheter. Trots detta har våra två utvalda skolor bidragit till en jämförelse mellan ett 

fungerande och ett icke fungerande värdegrundsarbete och som tydligt visar dess effekter. 

Den tidigare forskning som vi har tagit del av har saknat ett perspektiv som tar hänsyn till hur 

involverade eleverna är och hur detta kan påverka värdegrundsarbetets positiva eller negativa 

effekter. Det skulle därför vara intressant att utöka vår studie genom att intervjua föräldrar, lärare 

och rektorer för att ta del av deras syn på hur värdegrundsarbetet fungerar i deras verksamhet. 

Det kan också vara intressant att mer djupgående studera hur respektive skolas kommun, följer 

upp och kontrollerar skolornas värdegrundsarbete och höra hur de i sin tur ser på sin relation till 

Skolverket.  

Slutligen skulle vi vilja efterlysa forskning där Skolverket granskas inom området uppföljning 

och återrapportering gällande skolans värdegrundsarbete.    
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8.  Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Enkätmall 

ENKÄTUNDERSÖKNING 

(sker helt anonymt) 

 

Jag är ___________år. 

Jag är en pojke                    flicka      

 

1. Hur tycker du att skolan arbetar mot mobbing? 

 

DÅLIGT  BRA  MYCKET BRA 

          

 

2. Känner du som elev att du är delaktig i detta arbete? 

 

JA  NEJ 

 

Om nej, förklara hur du skulle vilja vara delaktig i arbetet. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. Vet du vad VÄRDEGRUND betyder? 
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JA  NEJ 

 

4. Vad betyder VÄRDEGRUND? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

5. Har du någon gång blivit mobbad i skolan? 

 

JA  NEJ 

 

Om ja, kände du att du fick hjälp? Hur fick du i så fall hjälp? 

Ex: lärare, skolkurator, kompis, föräldrar osv. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Känner du någon som har blivit mobbad? Skriv inga namn. Svara endast ja 

eller nej. 

 

JA  NEJ 

 

Om ja, vet du om han eller hon fick hjälp? I så fall hur? 

Ex: lärare, skolkurator, kompis, föräldrar osv. 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. Har du hört talas om Friends eller BRIS? Vet du vad dem jobbar med? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN ÖNSKAR 

JOHANNA & PETRA 
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8.2 Bilaga 2 – Öregrunds skolas likabehandlingsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

LIKABEHANDLINGSPLAN 
 

för arbetet med att främja likabehandling och  

motverka diskriminering och kränkande behandling på  

 
ÖREGRUNDS SKOLA 

OMRÅDE ÖST 
 

ÖSTHAMMARS KOMMUN 
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 Avsiktsförklaring 

Likabehandlingsplanen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, sexuell 

läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning (=skyddade 

diskriminerings-grunder). 

Enl Lpo 94 skall skolan sträva efter att varje elev: 

 utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden 

grundade på kunskaper och personliga erfarenheter 

 respekterar andra människors egenvärde 

 tar avstånd från att andra människor utsätts för förtryck och kränkande behandling 

samt verkar för att bistå andra människor 

 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen. 

Alla som arbetar i skolan skall: 

 medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 

människor också utanför den närmaste gruppen 

 i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor 

 aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper 

 visa respekt för den enskilde individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett 

demokratiskt förhållningssätt. 

 

Lagstiftning 
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Öregrunds skolas likabehandlingsplan samt förebyggande arbete för en god och trygg 

arbetsmiljö för våra elever bygger på gällande lagstiftning såsom 14 a kap. skollagen och 

diskrimineringslagen 2 o 3 kap, barn och elevers deltagande i arbete med en likabehandlingsplan, 

skollag, skolförordningar, läroplaner, arbetsmiljölagen, brottsbalken, anmälningsskyldighet enl. 

socialtjänstlag (14:1) samt barnkonventionen.  

 

Definitioner och begrepp 

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Kränkningar kan 

vara: 

 fysiska (slag och knuffar) 

 verbala (hot, svordomar, öknamn) 

 psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer) 

 texter och bilder (lappar, foton, sms, mms, chat på webbsidor) 

 Kränkande behandling kan delas in i  

 trakasserier – är kränkande behandling som har samband med kön, etnisk tillhörighet, 

religion 

 eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning   

 annan kränkande behandling – är uppträdande som, utan att vara trakasserier kränker 

en elevs 

 värdighet. 

 

Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever. 

Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt.    

 Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har koppling till kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. 

 Indirekt diskriminering är när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt 

som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev och det har samband med de 

skyddade diskrimineringsgrunderna. 

 

 

Vision 
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Alla har lika värde och känner det. 

 Att skapa en skol- och fritidshemsmiljö där alla kan känna sig trygga 

 Att alla visar respekt för varandra 

 Att alla vågar vara sig själva 

 Vi vill att alla på fritidshemmet och skolan skall ta avstånd från diskriminering.  

 Alla ska vara konsekventa i sitt handlande och ta ansvar för ett positivt arbetsklimat 

och att det finns en god och rak kommunikation på skolan och fritidshemmet. Ingen 

skall behöva utsättas för diskriminering, mobbning eller kränkande behandling. 

 

Rättigheter och skyldigheter vid Öregrunds fritidshem och skola. 

 

Du har rätt till kunskaper och färdigheter. 

Du är då skyldig att ta ansvar för ditt arbete och uppförande.  

 Jag deltar i undervisningen varje dag. 

 Jag är inställd på att arbeta varje dag och ta med mig den utrustning som behövs i 

skolarbetet. 

 Jag respekterar de regler som finns i klassrummet och följer de instruktioner jag får av 

personalen. 

 

Du har rätt att bli lyssnad på. 

Du är då skyldig att se och lyssna på andra. 

 Jag visar hänsyn och uppträder så som jag vill att andra ska uppträda mot mig 

 Jag lyssnar när andra talar och räcker upp handen för att begära ordet. 

 Jag väntar på min tur utan att störa andra. 

 

Du har rätt att bli respekterad som den du är. 

Du är då skyldig att respektera andra och visa hänsyn. 

 Jag gör eller säger inget som sårar andra människor. 

 Jag använder ett vårdat språk, slåss aldrig eller gör fula miner och gester. 

 Jag pratar med andra på ett vänligt och hänsynsfullt sätt. 

 

Du har rätt att känna dig säker och trygg. 
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Du är då också skyldig att medverka till att andra känner sig säkra och trygga. 

 Jag är skyldig att känna till och följa Öregrunds skolas trivselregler. 

 Jag är skyldig att känna till och följa Öregrunds skolas handlingsplan mot mobbning. 

 Jag kan alltid tala med någon vuxen på skolan om min eller andras säkerhet och 

trygghet. 

 

Du har rätt att vistas i en trivsam skolmiljö. 

Du är då också skyldig att hålla rent och snyggt omkring dig och vara rädd om egna, 

andras och skolans ägodelar. 

 Jag hänger upp mina ytterkläder och ställer skor  på anvisad plats. Värdesaker lämnar 

jag hemma. 

 Jag kastar skräp i papperskorgen och lämnar alltid klassrummet, omklädningsrummet, 

toaletten och alla andra utrymmen jag vistas i, i gott skick. 

 

 

Du har rätt att vara med och påverka ditt skolarbete och miljön på skolan. 

Du är då också skyldig att engagera dig, komma med förslag och respektera det vi 

gemensamt bestämmer. 

 Jag har rätt att vara med och utvärdera skolans verksamhet samt medverka i klassråd 

och elevrådsaktiviteter. 

 

Ansvar och skyldigheter 

Rektor, all personal samt eleverna har ansvar att likabehandlingsplanen efterföljs.  

Alla ska arbeta för att likabehandlingsplanen blir verklighet. 

Berörd personal har skyldighet att, tillsammans med inblandade parter utreda händelser där 

kränkningar kan ha inträffat.  

Rektor bär ytterst ansvar för att likabehandlingsplanen följs. 

Alla som arbetar inom skolan ska känna till innehållet i likabehandlingsplanen och skolans 

trivselregler.  

Elevernas föräldrar ska också informeras och ges möjlighet att hjälpa till i arbetet. 

Eleverna ska ha klart för sig vart de kan vända sig för att få hjälp om de känner sig utsatta. 

Den i personalen som upptäcker eller får information om kränkande behandling har 

skyldighet att utreda händelsen, eller se till att den blir utredd. 

 



46 
 

 

 

 

 

 

8.3 Bilaga 3 – Almtunaskolans likabehandlingsplan 

Handlingsplan 

Almtunaskolans handlingsplan mot kränkande behandling 

På Almtunaskolan arbetar vi aktivt med att förebygga och stoppa mobbning. 

Undersökningar visar att tusentals barn i svenska skolor berörs av mobbning – som offer eller 

plågare. I många skolor förekommer mobbning, men det går att stoppa den! 

På vår skola har vi riktlinjer för hur vi ska arbeta när det upptäcks att någon är mobbad. 

Samarbete mellan antimobbningsteam, elevvårdsteam, lärare, föräldrar och elever är ett 

viktigt led i att lösa mobbningssituationer. I vissa fall måste även andra resurser kopplas in (t. 

ex. socialtjänst och polis). 

 

Det är viktigt att skilja mobbning från så kallade vanliga konflikter och bråk. Det är 

mobbning när: 

 en elev upprepade gånger blir utsatt för negativa handlingar/ kränkningar t ex knuffar, 

elaka kommentarer, utfrysning från en eller flera elever 

 när parterna i en konflikt inte är jämnstarka utan den ena parten ständigt är i underläge 

och blir kränkt. 

Mobbning är ofta svårt att upptäcka och sker i regel när de vuxna inte ser. Det mobbade 

barnet berättar sällan vad hon/han är utsatt för, eftersom det känns för plågsamt att tala om 

det. 
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Följande tecken kan tyda på att ditt barn blir mobbat: 

 ovilja att gå till skolan 

 vill inte berätta hur det är i skolan 

 har inga kamrater i klassen eller skolan 

 kommer hem med smutsiga och sönderrivna kläder eller böcker 

 har blåmärken som barnet inte kan förklara 

 verkar nedstämd, ledsen eller aggressiv 

 har ont i magen och huvudvärk 

Dessa teckan kan också bero på andra saker, men det finns anledning för dig som förälder 

att ta kontakt med skolan för att få hjälp. 

 

Du kan också hjälpa ditt barn genom: 

 att lära barnet att säga ifrån klart och tydligt och betona att det inte är ditt barn det är 

fel på, utan att det är de andra som uppför sig illa. 

 att hjälpa barnet att träna sin självkänsla genom att t ex hitta aktiviteter där barnet kan 

få en annan roll i kontakt med andra barn. 

 

Det kan vara svårt att medge inför sig själv att ens barn mobbar andra. Men om det är så, 

måste vi kraftfullt åtgärda det, eftersom mobbning inte går över av sig självt. Detta samarbete 

är viktigt både för det mobbade barnet och för ditt eget barn! 

Det finns många orsaker till att barn mobbar andra, men oavsett orsaken skall du som 

förälder samarbeta med oss på skolan.Om ditt barn mobbar andra skall du: 

 göra klart för ditt barn att varken du eller samhället accepterar mobbning – det är helt 

enkelt fel – och att du ser mycket allvarligt på ett sådant beteende. 
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 ta kontakt med skolan så att vi tillsammans kan komma tillrätta med problemet. 

 

För att mobbningen skall upphöra kan vi vuxna i skolan och i hemmet göra följande. 

Markera för barnet att: 

 det inte är skvaller att berätta om mobbning utan ett tecken på mod och civilkurage 

 det är fegt att inte berätta – då tycker man likadant som den som mobbar. 

 skolans personal berättar inte varifrån de får sin information – barn som vill berätta 

om mobbning är ofta rädda för hämnd från de som mobbar. 

Att stoppa mobbning är en fråga om civilkurage 

Prata med ditt barn om mobbning. Är någon i klassen utsatt? Är 

någon ensam och utfryst? Vad kan ditt barn göra för att hjälpa sina kamrater. Om skola och 

hem klart tar avstånd från mobbning får det en positiv inverkan på alla barnen i skolan och i 

förlängningen även i samhället. Vi kan få en trygg och livsbejakande arbetsmiljö för våra barn 

samt ett samhälle där mänskliga rättigheter respekteras. 

 

Almtunaskolans antimobbningsplan 

1. Antimobbningsteamet (två personer) talar med utsatt elev och eventuella vittnen för 

insamling av information. Anteckningar förs. 

2. Antimobbningsteamet talar med den/de som mobbar och anteckningar förs. Informerar 

om att mobbningen ska upphöra omedelbart, samt att en återsamling ska ske om en 

vecka tillsammans med antimobbningsteamet. Antimobbningsteamet kontaktar alla 

berörda föräldrar och informerar om vad som hänt samt eventuella konsekvenser. 
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3. Återsamling en vecka senare med representant från anti-mobbningsteamet som talar 

med alla inblandade elever en och en. Ytterligare uppföljning sker vid behov. 

4. Om problemet kvarstår:  

o Informeras elevvårdsteamet 

o kallas den/de som mobbar till elevvårdskonferens (elev, föräldrar, 

antimobbningsteam, berörda lärare, elevvårdsteam, skolledning) 

o Åtgärdsprogram upprättas 

o Eventuellt skrivs kontrakt mellan den som mobbat och skolan 

5. Uppföljande elevvårdskonferens  

o Åtgärdsprogrammet utvärderas 

o Eventuellt utarbetas ett nytt åtgärdsprogra 

6. Om problem kvarstår görs anmälan till polis och/eller 

sociala myndigheter. 

Handlingsplan för konflikt mellan vuxen och barn/elev 

 Om en elev känner sig kränkt av någon vuxen vänder sig han/hon eller förälder till 

klassföreståndare, rektor, skolsköterska, skolpsykolog eller annan personal. 

 Rektor och den som blivit anmäld/tilltalad informeras, om så önskas tillsammans med 

facklig representant. 

 Rektor eller av denne utsedd person vidtar en utredning. 

 Båda parter, eleven och den tilltalade skall beredas möjlighet till samtal med 

varandra.Detta samtal kan ske enskilt, tillsammans med förälder, klassföreståndare, 

rektor eller annan vuxen allt efter parternas önskemål och ärendets art. 

 Uppföljning av ärendet görs inom tre veckor. 

 Eventuella ytterligare åtgärder vidtas av rektor eller parterna var för sig. 

Dokumentation görs och förvaras hos skolledningen.  

Rektors uppgift är att bevaka att man möts som jämställda parter och att konflikten får en 

varaktig lösning.  

Stöd för vuxna 
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Till stöd och hjälp för vuxna på skolan som känner sig utsatta för mobbning, sexuella 

trakasserier eller rasism finns förutom ledningen och andra vuxna på skolan Kommunhälsans 

personalvårdskonsulenter. 

 

 

Almtunaskolans handlingsplan mot kränkande behandling 

Kränkande behandling – vad är det? 

Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar. Gemensamt 

för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors 

lika värde. 

Mobbning är ett exempel på kränkande behandling. Det är mobbning när en person vid 

upprepade tillfällen blir utsatt för kränkande handlingar (t ex knuffar, ”psykningar”, elaka 

kommentarer, utfrysning eller våld) från en eller flera andra personer. Det är mobbning när en 

person i en konflikt är i underläge och upplever sig kränkt vid upprepade tillfällen och/eller 

under längre tid. 

Kränkande behandling omfattar mobbning, men avser även andra former av kränkningar. 

Det är viktigt att en händelse och/eller en situation benämns vid sitt rätta namn, exempelvis 

rasism, utfrysning, nedsättande tillmälen och glåpord, misshandel eller annat fysiskt våld, 

främlingsfientlighet, diskriminering eller sexuella trakasserier. 

Den utsattes egen upplevelse är utgångspunkt i definitionen av kränkande behandling. En 

person som känner sig kränkt måste alltid tas på allvar. Till skillnad från mobbning är en 

enstaka handling tillräcklig för att vara kränkande. 

En del former av kränkande behandling är lagbrott och skall därför omedelbart bli föremål 

för polisiära åtgärder, behandlas av sociala myndigheter och ytterst utsättas för rättslig 

prövning. 

I skollagens portalparagraf (1 kap 2§) beskrivs det demokratiska uppdraget: 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje 
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människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar 

inom skolan 

 främja jämställdhet mellan könen samt 

 aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 

beteenden. 

Almtunaskolans handlingsplan mot kränkande behandling kan under inga omständigheter 

ersätta de åtgärder som lagar och förordningar föreskriver. Planen beskriver istället hur man 

skall gå till väga när någon känner sig utsatt för kränkande behandling samt innehåller förslag 

om förebyggande arbete. 

Vid Almtunaskolan är målsättningen att: 

 ingen skall utsättas för någon form av kränkande behandling 

 om kränkande behandling äger rum så skall en rad åtgärder vidtas för att 

kränkningarna omedelbart upphör; 

 all personal aktivt förhindrar alla former av kränkande behandling 

 föräldrar och elever också förväntas aktivt motverka alla former av kränkande 

behandling. 


