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Sammanfattning 

Detta examensarbete har fokuserat på vilka normer som finns i åtta likabehandlingsplaner 

från gymnasieskolor i Uppsala kommun. De normer som finns i styrdokumenten är en del i 

hur likabehandlingsarbetet sedan byggs upp och ger en grund för att bryta eller återskapa 

normer i verksamheterna. Utifrån Kumashiros fyra olika kategorier har delar av skolornas 

likabehandlingsarbete kunnat synliggöras som antingen normkritiskt eller 

toleranspedagogiskt. Ingen av planerna är i sin helhet antingen det ena eller det andra. 

Förändringsstrategier och behov hos skolorna ser olika ut.  

 

 

 

Nyckelord 

Likabehandlingsplan, normer, värdegrund, likabehandlingsarbete, normkritik, 

toleranspedagogik. 

  



Innehåll 

1. Inledning ................................................................................................................................ 5 

2. Bakgrund ................................................................................................................................ 7 

2.1. Rådande lagstiftning och läroplan för gymnasiet ............................................................ 8 

2.1.1Diskriminieringslagen ................................................................................................ 8 

2.1.2 Skollagen ................................................................................................................... 8 

2.1.3 Rådande läroplan och LPF-94 ................................................................................... 9 

3. Forskningsöversikt och litteraturgenomgång ....................................................................... 11 

3.1 Mobbing, kränkningar och diskriminering i skolans värld ............................................ 11 

3.2 Normer och värdegrund i skolans värld ......................................................................... 14 

3.3 Normkritik kontra tolerans i likabehandlingsarbetet ...................................................... 17 

3.4 Teoretiska utgångspunkter ............................................................................................. 23 

3.4.1 Kategori 1 utbildning för den andre ........................................................................ 24 

3.4.2Kategori 2 utbildning om den andra ......................................................................... 24 

3.4.3 Kategori 3 normkritisk pedagogik ........................................................................... 24 

3.4.4 Kategori 4 Samhällsförändrande kritik.................................................................... 24 

4. Problemformulering ............................................................................................................. 25 

4.1Syfte och frågeställningar................................................................................................ 25 

5.Metod .................................................................................................................................... 26 

5.1Urval ................................................................................................................................ 26 

5.2 Genomförande ................................................................................................................ 27 

5.3 Forskningsetiska överväganden ..................................................................................... 28 

5.4 Reflektion över metoden ................................................................................................ 29 

6. Resultatredovisning.............................................................................................................. 31 

6.1 Likabehandlingsplan för skola A ................................................................................... 31 

6.2 Likabehandlingsplan för skola B.................................................................................... 32 

6.3 Likabehandlingsplan för skola C.................................................................................... 32 



6.4 Likabehandlingsplan för skola D ................................................................................... 33 

6.5 Likabehandlingsplan för skola E .................................................................................... 34 

6.6 Likabehandlingsplan för skola F .................................................................................... 34 

6.7 Likabehandlingsplan för skola G ................................................................................... 35 

6. 8 Likabehandlingsplan för skola H .................................................................................. 36 

7. Analys .................................................................................................................................. 38 

8. Diskussion ............................................................................................................................ 44 

9. Konklusion ........................................................................................................................... 46 

10. Referenser .......................................................................................................................... 47 

10.1 Examensarbeten och Uppsatser .................................................................................... 48 

10.2Referenser från internet ................................................................................................. 49 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 49 



 

5 
 

1. Inledning 

I valet av yrke har det för mig varit naturligt att vilja arbeta med människor och förändring 

och det har resulterat i att arbeta inom skolans värld. När man skriver just skolans värld låter 

det som att det skulle vara en helt egen verksamhet som inte påverkas av omgivningen. Under 

de år som jag jobbat inom olika delar av utbildningsväsendet så har jag i och för sig ibland till 

mina elever liknat deras skolgång med en sorts bubbla och att de sista året på gymnasiet är på 

väg ut i verkligheten. Dock är det som händer i skolan och i samhället inte på något sätt skilt 

från varandra. Vi har alla med oss en sorts föreställning om hur världen fungerar, både i och 

utanför skolan. Förutom lagar och regelverk existerar normer. Normer kan vara av olika 

karaktär och ha olika utfall. En positiv norm kan handla om att vi tycker att alla människor är 

lika värda. En negativ norm kan handla om att om man inte har ett visst märke på kläderna så 

är man avvikare och onormal.  

Under mina yrkesverksamma år har jag haft möjligheten att se olika verksamheter och hur de 

arbetar mot kränkningar och för likabehandling. På alla skolor jag varit på, både som anställd 

och under praktik, har arbetet sett olika ut och integreringen av de planer som finns i 

verksamheten har skiftat. Intentionen har, oavsett hur arbetet har bedrivits, varit god och på 

vissa håll väldigt levande. Det gör att jag är väldigt positiv till den bärkraft som finns i de 

styrdokument för arbete mot kränkande behandling som finns på våra gymnasieskolor. Att 

likabehandlingsplaner, som dokument och som redskap, kan ha oerhört olika status är dock 

något att ha med sig i tanken. 

Bakgrunden till att någon blir lärare ser olika ut. Alla olika faktorer gör att alla individer inte 

ser värdegrunden och de frågor som hör till på samma sätt. På detta sätt är min förförståelse 

mångfasetterad. Skolan i sig är inte homogen utan pluralistisk. Inom skolan finns inte en 

intention eller en tolkning av uppdraget vilket både gör skolan som arbetsplats komplicerad 

och intressant. I skolan finns även normer och normer behövs, det man får fundera på är vilka 

normer som ska finnas. 

Då jag själv gick på högstadiet och gymnasiet på tidigt 90-tal i Gällivare kommun blev jag 

mer och mer medveten om och frustrerad av existensen av dåliga, begränsande normer i detta 

samhälle. Att som 14 åring inte ha Levi´s jeans för att min familj inte hade råd var att bryta 

mot rådande norm och tydligen då ett legitimt sätt att både verbalt och fysiskt kränka mig. De 

kränkningar som jag utsattes för under större delen av min uppväxt har påverkat mig hela 
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mitt liv. Att inte få höra till, att stå utanför, är något som påverkar en människas syn på sig 

själv. Självkänsla och självbild formas av att inte tro att man duger på grund av att några vill 

ha makten att säga vad någon annan får och inte får göra. Beror det på att man inte kan 

respektera alla människors lika värde? 

Redan 2003 tar Olof Franck upp detta med vilken etik vi ska ha mot varandra och vad en 

värdegrund i samhället och i skolans värld ska innebära. Enligt honom är det hjärtat som ska 

råda och att hårda tag tyvärr kan leda mot ett hårdare samhällsklimat. När jag 2005-2008 läste 

min studie- och yrkesväg-ledarutbildning fångade Franck så väl den filosofi som för mig varit 

ledande under största delen av mitt liv- att vara ödmjuk. Att genom att försöka nollställa sig i 

mötet med andra människor kan jag låta deras berättelse vara just som den är utan att ha allt 

för mycket förförståelser eller åsikter om personen ifråga. Genom att tänka på mitt 

bemötande kan jag skapa utrymme för öppenhet. Detta är inte bara viktigt i vägledarrollen 

utan även i min roll som lärare. I den rollen måste jag leva i enlighet med den värdegrund 

som jag vill att eleverna ska ta till sig. Jag kan inte påstå att alla människor har lika värde och 

sedan behandla eleverna olika. Om eleverna ska behandlas olika måste det finnas en klarhet i 

varför detta ska ske och inte bara vara en godtycklig handling. 

Syftet med denna uppsats är att försöka se om likabehandlingsplanerna innehåller olika 

normer och om dessa påverkar hur planerna är utformade och hur man försöker jobba med att 

förändra villkoren för skolans elever. Hur skolorna försöker skapa en skola för alla och hur de 

arbetar för att förändra normer som diskriminerar, trakasserar och kränker ungdomarna i 

skolmiljön har jag som intention att undersöka. Kumashiros fyra förändringsstrategier och 

vilken av dem som skolorna använder sig skolorna av ligger också i fokus. 
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2. Bakgrund 
På vilket sätt är det då intressant att undersöka skolors likabehandlingsplaner och vilket 

innehåll de har? Det finns tydligare lagstiftning från de senaste 3-4 åren som tvingar skolor 

att ha planer för likabehandling och kränkande behandling. Politikens tankar om en skola för 

alla och att alla individer ska kunna gå till skolan utan att bli kränkt är påtagliga. 

Verksamheter inom alla skolformer är involverade i detta arbete och det värdegrundsarbete 

som förr bara fanns i läroplanen har fått större tyngd genom lagstiftningen. 

Olika organisationers arbete i skolor för att främja likabehandling har även det ökat de 

senaste 10 åren. Exempelvis har vi organisationen Friends som arbetar mot mobbing som är 

en sorts kränkande behandling. Förutom de har vi RFSL och RFSU som under lång tid, i 

bland annat skolan, arbetat för att främja att människor med olika uppfattning om kön och 

sexualitet ska vara en del av normen. Vad är då normen i likabehandlingsarbetet? 

Vi lever i ett samhälle där det är osynliga regler som styr mycket av hur vi beter oss och hur 

vi ser på vår omgivning. Dessa så kallade normer har både en positiv och en negativ effekt- 

precis som med mycket annat. Vi behöver normer för att veta hur vi gör när vi hälsar på 

människor och hur man beter sig i en kassakö eller liknande. Normer ger oss alltså former för 

hur vi ska göra i olika situationer och kan ge oss en trygghet så vi vet hur vi ska agera. Det 

finns normer som kan begränsa och som kan diskriminera. Normer som säger vad som är det 

normala och som utesluter människor, som inte ingår i begreppet, ur en gemenskap i 

samhället som vi alla har både rätt till och som vi alla behöver.  

I ett debattinlägg i SvD Opinion från den 7 januari 2013 skriven av Sara Thiringer, Rädda 

Barnens ungdomsförbund, Erik Lindman-Mata, Grön Ungdom region öst samt av Petter Isoz, 

Luf Södermanland beskrivs just den situation som många ungdomar står inför vid 

terminsstart. Olika former av kränkningar och diskrimineringar som de riskerar att utsättas 

för. Svårigheten att vara annorlunda, att ”sticka ut” på grund av att det finns en norm som 

säger hur man ska vara. Utsatthet som kan leda till självskadebeteenden och som förutom det 

sätter stor press på unga människor att vara på ett visst sätt. Detta visar att hur man arbetar 

med frågor om likabehandling i skolan är aktuellt och en fråga att arbeta med aktivt. Utifrån 

ungdomsförbundsrepresentanterna är det tydligen just normerna som behöver bearbetas. 

Samhällets normer kan antingen vara eftersträvansvärda att finnas i skolan eller så är 

normerna i skolan eftersträvansvärda i samhället. I planen för likabehandling och plan mot 

diskriminerande behandling är det önskvärt att det finns en intention att förhålla sig kritisk till 
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negativa normer i skolan och i samhället. För att skapa en skola för alla måste huvudmän 

arbeta aktivt för likabehandling och där krävs att alla är involverade. Planerna kan inte vara 

ett sällanarbete eller en skrivbordsprodukt. Även angreppssätt till både planerna och det 

pågående arbetet är viktigt (www.Forskning.se). Skolverket (2009a)s.7. rekommenderar i sin 

rapport att planerna ska utformas och arbetet bedrivas via normkritisk pedagogik som står i 

motsatsförhållande till en sorts toleranspedagogik. Den normkritiska pedagogiken är ett nytt 

angripssätt som utvecklats med start på 00-talet och som utgår från att ifrågasätta det som är 

norm och försöka bryta ett tidigare förhållningssätt att utgå ifrån ett Vi och ett Dom.  

2.1. Rådande lagstiftning och läroplan för gymnasiet 

Gymnasiet har flera olika styrdokument som styr arbetet kring likabehandling och mot 

diskriminering och kränkning. De dokument som presenteras nedan är först de två lagar som 

styr upprättandet av planerna samt styr innehållet i desamma. Därefter presenteras den 

värdegrund som finns i läroplanen för gymnasiet både från 1994 och 2011. 

2.1.1Diskriminieringslagen 

Diskrimineringslagen tar avstamp i den lag som kom att heta Barn och elevskyddslagen 

(BeL). Lagen trädde i kraft 1 april 2006 och hade sin grund i barns rätt att känna sig trygga. 

Grunden finns i mänskliga rättigheterna och är ett skydd rent juridiskt för att skydda dessa 

rättigheter. Lagen fanns till den 31 december 2008 och var en förstärkning av att aktivt 

motverka kränkningar. 1 januari 2009 sammanfördes de sju olika diskrimineringslagarna som 

Sverige haft till en enda. Detta innebär att diskrimineringsgrunderna inte längre var fem utan 

att ytterligare två tillkom. Diskrimineringsgrunderna är: 

Kön, religion, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder, ålder och könsöverskridande 

identitet eller uttryck. I likabehandlingsplanerna för förskola och skola behöver inte de sista 

två ingå (Nordenmark, Rosén 2010 s. 22). 

Diskrimineringslagen stadgar att det årligen ska upprättas en likabehandlingsplan. 

2.1.2 Skollagen 

Under lång tid har skollagen visat på riktning för det uppdrag som skola och förskola har och 

länge har haft att motverka mobbing och kränkningar. De demokratiska värderingarna och 

människans egenvärde står som grund i skollagens första kapitel (Nordenmark, Rosén s 18). 

Den 1 januari 2009 kom i skollagen bestämmelser som reglerar det skydd som barn och 

elever har mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Kapitel 14a är där 
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dessa regleringar finns. I skollagen finns formulerat att en plan mot kränkande behandling ska 

upprättas årligen (Ibid s.22). 

Utifrån Diskrimineringsombudsmannen (DO) och skolverkets rekommendationer kan 

planerna sammanföras till en då intentionerna med planerna sammanfaller (Skolverket 

2009a:41). 

2.1.3 Rådande läroplan och LPF-94 

Denna vår, 2013, befinner sig gymnasieskolan fortfarande mellan två gymnasieskolesystem. 

Hösten 2011 började de första eleverna i den nya gymnasiereformen och nu i juni 2013 går de 

sista eleverna ut från det gamla systemet. Detta innebär att en övergångsperiod, både vad 

gäller läroplaner och lagar har pågått under de senaste åren. Värdegrunden har tydligare 

skrivits in i skollagen och utformningen av gymnasieskolan har förändrats. Som alltid när ett 

lärosystem förändras så betyder det flera olika saker. Vilka saker återfinns och är lika i de 

olika systemen men annat har förändrats. Den värdegrund som finns i den gamla läroplanen 

från 94 återges nedan för att sedan efterföljas av den nya läroplanen. 

Första kapitlet i 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna innehåller de uppgifter och 

den värdegrund som skolan under lång tid har byggt på. Denna läroplan bygger på den 

lagstiftning och det samhälle den grundats från. Demokratiska värderingar samt det 

egenvärde som varje människa har är grunder som kommer från skollagens första kapitel 

(1985:1100). Läroplanens första kapitel del 1 innehåller värden som människors lika värde 

och livets okränkbarhet men även begrepp som tolerans, generositet och en ickekonfessionell 

undervisning. Varje elev skall även ges möjlighet att finna vem denne själv är och hur hen 

kan delta i samhällslivet utifrån sin egenart. 

Läroplanens värdegrund betonar att skolan ska främja förståelse för andra och att ingen ska 

behöva diskrimineras, kränkas eller trakasseras. Tanken är att skolan ska verka mot intolerans 

och främlingsfientlighet genom kunskap och andra aktiva insatser. Det betonas även att 

vikten av en trygg identitet behövs för att kunna relatera sig till det som finns runt omkring 

dem i form av en mer global värld. Skolans uppdrag att utbilda samhällsmedborgare där ett 

etiskt perspektiv behövs framgår även det i de uppgifter som skolan har som presenteras i 

kapitel 1. 

Kapitel 2.2 handlar om normer och värden och att skolans uppdrag är att utbilda eleverna i att 

ta del av samhällets normer och värden. Här beskrivs även fem stycken värden som finns som 
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strävansmål för skolan att få eleven till att nå. Etiska ställningstagande, respekt för 

människor, inte tolerera någon sort kränkning och agera om det händer, se andras behov och 

respektera och visa omsorg för all miljö (Skolans författningar vt 2010 s. 291 ff.). 

Skolverkets Läroplan, examensmål och gymnasiegemensammaämnen för gymnasieskola 

2011 (2011) har många likheter med den föregående läroplanen vad gäller värdegrunden. I 

första kapitlet beskrivs skolans värdegrund och uppgifter och texten är överlag identiskt med 

den som finns i föregående läroplan. Själva uppdraget som skolan givits har vidgats till att 

gälla även en nätbaserad värld och vardag samt entreprenörskap. Här är texten mer riktad till 

kunskaper än till värderingar.  

Kapitel 2.2 handlar även här om normer och värden men här har några omskrivningar gjorts. 

En ny punkt ha tillkommit som handlar om att eleven ska kunna samspela med människor 

oavsett deras bakgrund och förutsättningar. Samspelet skall respektera skillnaderna mellan 

olika människor (2011 s.11). 
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3. Forskningsöversikt och litteraturgenomgång 

I en forskningsöversikt gäller det att visa på vilken forskning som bedrivits inom det område 

som ska utforskas. Genomgången börjar i det stora område som handlar om mobbing, 

diskriminering och kränkningar för att sedan smalna av mot värdegrund och normer, 

normkritik och likabehandlingsplaner. Materialet har sökts på statsbiblioteket, 

universitetsbiblioteken och allmänt på internet. För att finna så mycket material som möjligt 

har ord som mobbing, likabehandling, likabehandlingsplan, normkritik, toleranspedagogik, 

normer, kränkande behandling och diskriminering använts som sökord både generellt på 

internet men även i bibliotekskataloger. I det resultat som framkom har det som är relevant i 

samband med skolans värld plockats ut.  

3.1 Mobbing, kränkningar och diskriminering i skolans värld 

Forskningen om mobbing är omfattande och många av titlarna, allt ifrån Christina Thor´s 

(red.) (2007) Utstött- en bok om mobbing till Brottsförebyggande rådets Effekter av 

antimobbingsprogram- vad säger forskningen (2009) lockar till läsning. Dock skulle denna 

forskningsgenomgång då helt handla om mobbing istället för att avsmalna mot 

likabehandlingsplanerna i gymnasieskolan. En kort genomgång av detta ämne får vi i 

Skolverkets kunskapsöversikt På tal om mobbning- och det som görs från 2009 (2009b).  

Här får vi en genomgång av hur mobbingen sett ut historiskt samt hur synen på mobbing har 

förändrats. Mobbing brukar generellt ges fler olika perspektiv. Generell handlar det om att en 

eller flera utsätter någon för kränkande behandling. Kränkningarna skall ske upprepande och 

under en sammanhängande tidsperiod. Handlingarna skall vara avsiktliga. Vissa forskare 

menar att det ska finnas avsikt att såra eller skada eller en illvilja (2009b s. 18). Mobbing som 

handling förekommer tyvärr i våra skolor enligt denna uppdelning som angivits ovan. Ca 3-4 

% anses vara utsatta. Här får vi inte glömma det mörkertal som aldrig upptäcks och de 

handlingar som inte ryms i kategoriseringen (Ibid s.29). I kunskapsöversikten kan vi se att 

lagstiftningen säger att skolan ska förebygga och förhindra mobbing. Bland annat nämns 

likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling (Ibid s. 41).  

Begreppet mobbing är över 40 år gammalt. Redan 1969 skrev läkaren Peter-Paul Heinemann 

en artikel om mobbing. Därefter har begreppet vridits och vänts på genom åren. Vad som 

gjort att någon blivit mobbad har förändrats genom åren men fokus har hela tiden legat i den 

som avvikit. Den som inte nått normen (Ibid s.49). Från 90-talet har begreppet kränkning fått 

ta över mer och mer i moraliskt och juridiskt tal (Ibid s. 75). 
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Arbete mot mobbing har förekommit under lång tid men i och med lagstiftning från 2006 har 

begreppen kränkningar, trakasserier och diskriminering inkluderats i skolans värld. Det 

vanligaste har varit att om något skett upprepande så har det blivit rubricerat mobbing och då 

har många händelser som kränker en individs värde gått förbi och inte behandlats. Olle 

Rimsten skriver i sitt förord (2013) att det sedan 1985 funnits i skollagen föreskrifter om att 

personal inom skolan ska motverka mobbing och kränkande behandling men att det inte har 

efterlevts. Den nya diskrimineringslagen som i ett första utkast kom 2006 ska ge större 

rättssäkerhet och hjälpa skolans personal med vad som ingår i diskriminering och kränkande 

behandling. Rimsten skriver enbart om lagen och lagens tillämpning i skolans värld. 

Även Nordenmark och Rosén börjar sin bok med att gå igenom hur den nuvarande 

lagstiftningen har kommit fram från en Barn och elevskyddslag (BeL) till 

diskrimineringslagen med tillträde i januari 2009. Diskrimineringsgrunderna som då var fem 

kom till i BeL. Även annan kränkande behandling blev ett begrepp i nya lagen som då 

omfattar all kränkande behandling – oavsett form. Detta innebär att allt som uppfattas som 

kränkande ska ingå. Det kan handla om språkbruk, enskild händelse mm. Lagen omfattar på 

detta sätt både det som tidigare ansetts vara mobbing och det som fallit utanför ramarna och 

innebär att skolan har fler områden att arbeta med för en skola för alla (2008 s. 23). 

Nordenmark och Rosén fokuserar inledningsvis på begrepp som diskriminering, kränkning 

och trakasserier. De menar på att det som sker i klassrummet i den dynamik som en grupp har 

inte är lätt att förutspå. Att som lärare på egen hand kunna hantera alla situationer är inte 

alltid lätt. Detta gör att det är bra att ha en handlingsplan där pedagogen kan ha verktyg till att 

hantera situationer som plötsligt uppstår. Lärarens arbete är mångfasetterat och ansvarsfullt 

och med hjälp av ett ständigt pågående arbete mot diskrimineringar och kränkningar samt en 

handlingsplan och rutiner för hur man gör för då det uppstår komplicerade situationer kan 

arbetet underlättas och uppkomsten av diskriminering minskas (Ibid s. 30). 

Situationen i skolan är intressant att granska och 2006 gjordes en undersökning av skolverket 

som finns sammanfattad i Nordenmark och Roséns bok. Majoriteten av eleverna känner sig 

trygga i skolan. Dock finns det en problematik. Andelen yngre elever som känner sig otrygga 

är fler än de äldre eleverna. Fysiskt våld eller utfrysning samt språkliga kränkningar 

förekommer. Det finns även vuxna som mobbar och kränker barn och elever och detta är inte 

lätt att prata om. De fall där detta synliggörs är grova och påtagliga men kränkningar kan 

tyvärr även vara omedvetna vilket även det är problematiskt. Här gäller det att ta elevernas 
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berättelser på allvar vilket många unga upplever att vuxenvärlden inte gör. Författarna 

uttrycker att skolpersonal efterfrågar mer kunskap om hur lagen ska tillämpas men även att 

det är viktigt att få syn på vad som kan vara kränkande och diskriminerande (Ibid s.42 ff.). 

Skolverket gav 2009 ut rapporten Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, elevers och 

studerandes uppfattningar om diskrimineringar och trakasserier. Rapporten är resultatet av 

ett regeringsuppdrag som handlar om hur de i skolans värld upplever och uppfattar när 

diskriminering och trakasserier uppkommer. De situationer där detta sker är främst utanför 

lektionstid mellan eleverna. Även rapportering där lärare kränker elever i klassrummet har 

förekommit. Enligt rapporten är normerna i verksamheterna grunden till att trakasserier och 

kränkningar sker. Normerna handlar om vad som anses vara normalt och vad som anses vara 

avvikande. Vissa normer är dominerande och innebär makt i de sociala relationerna (2009a 

s.11). 

Trakasserierna och kränkningar har i vissa fall lett till att elever bytt skola, en del är rädda för 

att vistas i vissa lokaler där vuxna sällan är samt fysiskt och psykiskt sämre mående. Mer stöd 

behövs till skolorna för att ge personal utrymme att diskutera och reflektera kring 

värdegrundsfrågor anser skolverket samt att personalen behöver bli medveten om att ett 

normkritiskt perspektiv är grunden för att kunna arbeta mot trakasserier och kränkningar (Ibid 

s .13 ff.) 

2010 gjorde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning som ger en översiktsbild av hur 

grundskoleelever uppfattar sin skolvardag. Skolinspektionen har som uppdrag att granska hur 

skolor följer det uppdrag som tilldelats dem utifrån exempelvis skollagen. Deras 

sammanställning visar på att många av de skolor som granskades saknade 

likabehandlingsplaner/ plan mot diskriminering och kränkande behandling vilket resulterade 

bland annat i att det fattades rutiner för hur man ska hantera olika situationer. Ibland 

resulterade det i att barn och ungdomar inte vände sig till vuxna för att det antingen inte blev 

någon bestående effekt eller för att man helt saknade förtroende för de vuxna. Ett problem 

som kunde ses var att man inte hade kartlagt sin verksamhet, eller inte tagit hjälp av eleverna 

vid denna. Skolinspektionen kunde även se att de granskade skolorna inte hade reflekterat 

över vilket förhållningssätt man hade eller vilka normer som fanns. Intressant i rapporten är 

orsaken till varför de valt bort ordet mobbing och bara använt sig av kränkningar och 

trakasserier. Resonemanget är att mobbingbegreppet är för smalt. För att det ska vara 

mobbing ska det innefatta ont uppsåt och upprepning vilket inte behövs för de andra 



 

14 
 

begreppen. De hänvisar även till att begreppet mobbing inte förekommer i lagtexten medan 

de andra gör det (2010 s.13). 

Titeln på Matts Dahlkwists bok från 2010 kan få en att uppleva det som att man nu har en 

bok som omfattar det mesta i den bakgrund som handlar om att vi fått den lagstiftning och de 

verktyg som vi behöver där. Boken som heter Mobbing, diskriminering och kränkningar- 

verktyg i värdegrundsarbetet är en metodbok. Den tar avstamp i att definiera mobbing som 

upprepade kränkningar och har sedan utifrån olika former av diskriminering valt att ställa upp 

olika sätt att arbeta med värdegrund och plan för likabehandling. De förslag på uppställning 

av planer som Dahlkwist föreslår samt arbetet med dem är vanligt förekommande i de planer 

som arbetet kommer granska (2010 s. 15). 

3.2 Normer och värdegrund i skolans värld 

I den breda utgångspunkt som genomgången av litteratur och forskning har begrepp som 

värde och värdegrund framkommit i den litteratur som granskats. Att skolan skulle ha en 

värdegrund är något som få skulle protestera emot men frågan är vilka värden den innehåller 

och vilka värden den borde innehålla. Gunn Imsen problematiserar i sin bok detta med vilka 

värden som ska förmedlas (Imsen 1999 s.133 ).  

Värden som formuleras i skolvärldens blankputsade paragrafer är en sak, men överförda till praktisk handling 

blir de något annat. Samhällets värdegrund befinner sig i ständig utveckling, eftersom samhället förändras och 

toleransen för avvikande och oacceptabelt beteende töjs i motsvarande grad (Imsen 1999: s 133) 

Förändringarna i samhället har skett fortlöpande och det som ingår i det normala, det vill säga 

normaliteten idag, var inte ens möjligt i tanken vid 1900-talets början. Att exempelvis vara 

sammanboende utan att vara gifta var något otänkbart medan vi idag inte tänker på det alls- 

det ingår i normen. 

Olof Franck skriver i sin bok om just normer och om de som avviker ur ett etiskt och 

moraliskt perspektiv med skolan som grund. Enligt Franck så behöver vi i skolans värld 

använda oss av ett hjärtats etik och fundera på vad värdegrund och människovärde har för 

betydelse för att bemöta diskriminering och trakasserier. Även domens etik som en del i 

samhället förslår tas upp och undersöks. Vikten av hur vi ser på människan och vad normer 

åstadkommer är i centrum i Francks bok (2003 s .45ff.). 

Även Arne Maltén tar upp detta med värden i skolan och menar att värdegrunden måste vi 

erövra och aktivt ta ställning till. Det går alltså inte bara att säga att det ska vara på ett visst 
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sätt. Enligt Maltén spelar skolan här en viktig roll för att förmedla sociala och kulturella 

värden (2003 s. 67). 

Nordenmark och Rosén behandlar detta med normer i sin bok Vid flera tillfällen i denna 

uppsats har ordet normer nämnts och Nordenmark och Rosén väljer att förtydliga. Normer 

handlar om vad som anses vara normalt. Olika normer gäller i olika sammanhang och utgår 

från vad som anses vara värdefullt och värt att sträva efter. Normen tar spjärn mot det som är 

avvikande och behöver hela tiden förhålla sig till något och kräver ett ständigt arbete för att 

finnas kvar. Detta betyder även att normer är föränderliga vilket kunde förstås i citatet från 

Imsen här ovan (min kommentar). Nordenmark och Rosén menar att det kan vara 

skrämmande att få syn på normen. Att exempelvis vara heterosexuell och förstå hur 

priviligierat det är att leva inom normen kan vara jobbigt och innebära motstånd mot 

förändring. Det är bara den som har makt som kan förlora något på att normen förändras, 

exempelvis manliga chefer som inte vill ha in kvinnliga chefer i ”sin värld”(2008 s. 56).  

I situationer där en norm tar spjärn mot grupper av människor är resultatet människor som 

riskerar att bli diskriminerade och utanför. Ett Vi och Dom uppstår. Grupperna kan vara 

kvinnor, troende och många fler som hamnar i motsatsförhållandet till det som anses vara det 

normala. Den priviligierade gruppen behöver inte ha haft en tanke på att diskriminera utan 

det sker omedvetet på grund av en uppfattning om den andre (Ibid s.60 ff.).  

Skolans värdegrund kan ses som en strukturell norm som säger något om hur vi vill att något 

ska vara uppbyggt. Precis som Imsen menar kan vi fundera på hur skolans värdegrund är 

utformad. Vad säger oss rader som att värdegrunden ska bygga på en kristen etik och 

västerländsk humanism som det står i läroplanen? Är det värden som säger att den som 

kommer från en annan världsdel eller som inte är kristen inte är lika bra? Den norm som finns 

handlar alltså om svenskhet. Att vara svensk är det som anses vara bra och allt som inte är 

svenskt tillhör Dom Andra? De som då inte innefattar svenskheten ska då visas tolerans enligt 

läroplanen. Detta i all godhet men skapar dock skillnader mellan ett Vi bestående av de som 

har makten att tolerera Dom (Ibid s.66). 

I kapitlet Intersektionella perspektiv skrivet av Elisabeth Elmeroth i boken Normkritiska 

perspektiv- i skolans likabehandlingsarbete från 2012 med Elmeroth som redaktör beskrivs 

hur positionen ”den normala” konstrueras och tilldelas makt medan motsattsförhållandet 

skapas för den avvikande. Positionerna kan vara många olika men är dikotoma- det vill säga 

motsatta. Det enklaste exemplet finner vi i relationen kön. Man kan antingen vara kvinna 
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eller man- inte både och. Redan när vi föds avgörs det och följer oss genom hela livet i form 

av hur vi blir betraktade som människor. De olika positionerna som finns innebär olika saker. 

Det handlar om makt och resurser men är sällan okomplicerade utan består av olika delar – 

det är här som det intersektionella kommer in i bilden. Att belysa specifika situationer av 

förtryck som uppstår där maktpositioner skär mot varandra. Som kvinna är jag inte bara det 

utan tillhör motsattsförhållandet vit- icke vit, hög- lågutbildad, heterosexuell- icke 

heterosexuell och fler positioner eller kategorier än så. Kombinationerna av positioner gör att 

en vit kvinna som är högutbildad står högre i rank än en icke vit man som är lågutbildad- 

detta trots att män står högre i rank än kvinnor generellt sett (s.35 ff.) 

Vi svenskar vill gärna se oss själva som toleranta men vi har missat att problematisera att 

svensken helst vill att allt ska vara likadant. Vi är främmande för det som inte är som vanligt 

och är annorlunda. Normen som svensken lever med stämmer inte överens med det tankesätt 

som många bär med sig. Precis som att den svenska värdegrunden säger att alla människor är 

lika mycket värda så lever vi inte som vi lär (Johansson Heinö 2012 s 53). 

Värdegrunden som en del i de socialt överenskomna värderingar som skolan ska förmedla 

ingår i ett sorts normaliserande projekt enligt Assarson. En styrningsstrategi som 

normaliseringen utgör syftar till att utnyttja att människor vill vara en del av en gemenskap 

och gör det då lättare att inordna människor i att betrakta vissa normer som heliga kor. 

Värdegrunden som förstås kan ifrågasättas är en sådan helig ko (Assarsson 2011 s. 61). 

I skolans homogena värderingar skapas ett Vi och ett Dom. Värdegrunden är problematisk då 

den utesluter det som inte tillhör den svenska kulturen skriver Assarsson och problematisk då 

den skiljer på det välkända och andras villkor och värderingar. Denna problematisering är 

inte Assarsson ensam om att göra- se tidigare hänvisningar (Ibid s.65). 

2008 kom en bok med Lena Martinsson och Eva Reimers som redaktörer. Boken heter Skola 

i normer och har hänvisats till i nästan all litteratur som berör normer, normalitet och skolans 

arbete kring dessa. I inledningen får man förståelse för bokens intentioner att se hur normer 

både utmanas och upprepas i skolan. Normer upprepas och skapas överallt, skolan är bara en 

miljö där detta sker. Normskapandet är viktigt att bli medveten om och få en förståelse för 

hur detta påverkar människors görande. Begränsar eller möjliggör normskapandet? Även om 

normer inte är konstanta så finns det alltid normer som är mer dominerande och beständiga. 

Författarna menar inte till att försöka skapa ett normlöst samhälle utan vill istället som de 

skriver ”bråka med dem” (s 19). Även om normer ska ifrågasättas och det är positivt att 
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lagstiftningen tar fram olika grunder för vad diskriminering och kränkningar kan grundas i så 

kan inte lagstiftningen vara komplett. Där finns inget om utseende eller klass till exempel. 

Samtidigt så måste det finnas ett rörelseutrymme kring vad som är kränkande eller inte 

beskriver författarna. Skall detta med att få kritik vara det samma som att ha blivit kränkt? 

Kritik är oftast jobbigt och prövande men även utvecklande för individen. Om lagstiftningen 

har täckt in varje möjlig situation kan den bli konserverande men samtidigt måste den vara 

tillräckligt tydlig för att förändra normer som är begränsande och uteslutande (Ibid s. 22) 

Lärare i skolan har möjlighet att spela roll på många sätt men att det finns en heterosexuell 

norm som gör att bara 65 % av medlemmarna i lärarförbundet som var bi eller homosexuella 

var öppen med sin sexuella läggning. De samtalsämnen som kom upp på arbetsplatsen 

berörde aldrig homosexuella relationer och många icke heterosexuella upplevde sig 

diskriminerade. Normerna på skolorna var alltså att alla var heterosexuella. Reaktionen på 

kombinationen homosexuell och lärare är ofta förknippade med sex. Lundgren ställer sig 

frågande till varför inte samma förknippande görs för heterosexuella exempelvis unga lärare. 

Om lärare gör skillnad på lärare med olika sexuell läggning och antar att det bara finns en 

heterosexuell lärarkår finns det risk för att behandla barn och elever utifrån samma 

kategorisering även om rätten till likabehandling finns som en stark övertygelse (Lundgren 

2008 s.60) Som framkommer så måste vi leva efter vår övertygelse inte bara luta oss mot den 

när det passar oss.  

3.3 Normkritik kontra tolerans i likabehandlingsarbetet 

I boken som Janne Bromseth och Frida Darj är redaktörer för (2010)används ett helt kapitel 

till att belysa likabehandlingslagstiftningen med möjligheterna och svårigheterna att använda 

normkritisk pedagogik som metod.  

En normkritisk metod handlar om att ifrågasätta de normer som gäller och deras giltighet. 

Varför är exempelvis heterosexualitet norm? Forskningen kring normkritik är skral och 

Bromseth och Darjs bok refereras till i många andra böcker. I första kapitlet går Bromseth 

igenom hur begreppet normkritisk pedagogik vuxit fram ur queerpedagogiken där 

forskningen främst har skett utanför norden. Toleranspedagogiken som begrepp lyfts fram 

som något som vi behövde från start. Att det har tagit tid att inse att detta sätt att arbeta på 

skapar ojämlikhet istället för likabehandling (s.35 ff.). 

Toleranspedagogiken kan ses som ett första grepp om att försöka få människor att förstå att 

de personer som inte var heterosexuella var precis som alla andra. Veronica Berg minns själv 
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att detta var något som drog henne till att bli just skolinformatör. I mötena med skolklasser så 

minns hon även alla tillbud av kränkningar som speciellt den personen som var homosexuell 

och man blev utsatt för. Skolorna efterfrågade även ”normala” bögar och flator för att försöka 

ta udden av föreställningarna kring vem som tillhörde det avvikande. De som kom och 

informerade skulle helst avvika så lite som möjligt- så de var lättare att tolerera (Berg 2010 s. 

207-209). 

RFSL Stockholm gick sedan under första delen av 00-talet från en toleranspedagogisk 

strategi till en normkritisk vilket stundtals var både förvirrande och givande. Skolorna 

informatörerna besökte var först inte glada åt hur de förändrade sin strategi då detta med 

könsnormer inte var vad de förväntade sig. Även lärarkåren hade ett toleranspedagogiskt 

perspektiv som de förhöll sig till (Ibid s. 210). 

Bakgrunden till normkritiska pedagogiken blir viktig då det är svårt att hitta forskning och 

material om pedagogiken. Olof Franck tar upp queerpedagogikens grundande och vad 

begreppet queer betyder. Betydelsen av ordet queer är udda eller konstig och har från start 

varit ett begrepp som handlat om det avvikande i mer negativ form om homosexuella men har 

som begrepp erövrats av unga lesbiska och bögar och kommit att stå för ett uttryck för deras 

sexualitet. I forskningen handlar det om den heteronorm som finns i samhället och den 

uppdelning på kvinnligt och manligt som finns (2003 s108). En av de stora forskarna av 

queerpedagogiken som främst internationellt har forskats kring är Kevin Kumashiro. Han är 

utbildningsvetare som har jobbat de senaste 30 åren med att titta på vilken förändring som 

olika utbildningsinstitutioner har gjort vad gäller förtryck. Kumashiro har flera olika ansatser 

som bland annat tittar på hur olika instanser jobbar med ett uppdelande i Vi och Dom 

alternativt ett normkritiskt perspektiv (Kumashiro 2002). 

Det metodmaterial som Stiftelsen Friends har skapat som heter I normens öga (2008) 

innehåller en del förklaringar kring varför det inte är så lätt att arbeta med normer och 

normkritik. För det första så handlar det om att majoriteten av befolkningen befinner sig i 

normens öga. Detta beskrivs som att i en storm så finns det alltid ett centrum där det är helt 

lugnt och vindstilla men ju längre ut från detta centrum desto blåsigare är det. De normer som 

finns kanske inte ens är synliga och då är det svårt att granska dem och arbeta för att göra 

stormens öga större. För den som inte tillhör normen så blåser det ständigt. Exempelvis så är 

det hela tiden en fundering om man ska komma ut i olika sammanhang om personen inte 
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tillhör den heterosexuella normen. Om man dessutom anser att man har en annan 

könstillhörighet är den som står i födelsebeviset så stormar det än mer (s. 15). 

Normer ger olika positioner och sanktioner för olika människor. För de som tillhör normen så 

innebär det en sorts maktposition och positiva sanktioner medan den som avviker ofta får 

uppleva negativa sanktioner som kan bestå av allt från suckar och himlande med ögonen till 

våld (Ibid s. 19). Skolans ansvar för att verka för likabehandling är stort och likabehandlings-

planen kan utarbetas efter olika strategier. Att synliggöra och bryta ner hierarkier och 

maktobalans anses viktigt för att långsiktigt nå en bestående förändring och förebygga 

diskriminering. Det gäller här att tänka på strukturell nivå för det långsiktiga arbetet och inte 

bara jobba precis när ett ärende uppstår (ibid s. 53 ff.) 

Elisabeth Elmeroth(red) och medförfattare belyser hur svårt det kan vara att få ett 

normkritiskt perspektiv på likabehandlingsarbetet. Första kapitlet Förgivettagande och 

utmaningar är skrivet av Lotta Eek-Karlsson och tar tidigt upp att skolan hela tiden skapar 

och återskapar normer. Även om flickor kan uppmanas att ta mer plats så kan de bli bemötta 

på ett dåligt sätt om de gör det. Detta på grund av att omgivningen har en förväntning på hur 

de ska bete sig som formats av normen. Förändring är enligt Eek- Karlsson lätt att tala om 

men svårare att genomföra (Elmeroth (red) 2012 s 14 ff.)  

”Det krävs både mod och vilja om vi vill arbeta för en skola fri från diskriminering, 

trakasserier och kränkningar.” ( Eek – Karlsson 2012: 16.) 

Normer tar sig olika uttryck och vissa normer fyller viktiga behov då man kan se dem som 

handlingsanvisningar där de i vissa fall ger oss redskap för hur vi ska agera på positiva sätt. 

Exempelvis att vi borstar tänderna för att vi en gång har lärt oss att det är bra för våra tänder. 

Normerna bygger alltså i grunden på olika värden och värderingar. Även om många vuxna 

inte resonerar över vårt tandbortande kan vi uppleva olika känslor när vi missar att göra det. 

Normen kan sägas få en viss makt över oss. I skolans värld finns mycket av makten i 

normerna i vilken position som en person intar. Exempelvis har läraren en maktställning till 

sina elever. En norms legitimitet beror även på mängden människor som har anammat den. 

Normer för människor samman och kan ge trygghet. Detta är faktorer till varför det krävs 

mycket jobb för att förändra och kritisera normer. Det kan skapas en otrygghet och osäkerhet 

när normer ska granskas. Eek–Karlsson utmanar de som jobbar i skolans värld att anta 

utmaningen som bland annat innebär att kritiskt granska sin elevsyn (Ibid s 19 ff.). 
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Ett nytt begrepp som framkommer handlar om normmedvetenhet. Vi måste alla arbeta med 

det för att kunna uppnå likabehandling. Mål om att alla ska få möjligheten att lyckas och bli 

sedda i skolan har många blivande pedagoger och att då vara normmedveten kan vara ett sätt 

att närma sig det målet (Lundin 2012 s.59). Sociala normer är något som måste finnas för att 

umgänget i klassrummet ska fungera och kan vara både positiva och negativa. Hur 

förväntningarna på en grupp är kan skapa olika sociala normer. Det gäller att vara 

uppmärksam på sådant som är positivt för gruppen och att stävja det som är negativt. För att 

kunna arbeta för likabehandling behöver vi erkänna alla människor och ge dem ett egenvärde. 

Om vi antar att alla människor är heterosexuella har vi rakt av diskriminerat alla som har en 

annan sexuell läggning. För att kunna vara inkluderande behöver alla sätten att betrakta sin 

sexualitet återkommande finnas med. Temadagar om ”de andra” det vill säga de som inte är 

heterosexuella kan leda till marginalisering och ett osynliggörande av den variation av 

sexualitet som finns (Ibid s.61 ff.). Lundin menar på att likabehandlingsarbetet inte får fastna 

i normerna utan behöver ha många olika verktyg för att vidga perspektiv och ge 

normmedvetenhet (Ibid s 72).  

Lotta Eek-Karlsson och Elisabeth Elmeroth skriver i sitt avslutande kapitel (2012) att mycket 

arbete kvarstår innan alla i skolans värld kan få känna tillhörighet och trygghet trots lagens 

förbud mot kränkande behandling. Normmedvetenheten behövs för att kunna påverka den 

konstruerade normaliteten. Eftersom normer och det som är normalt hela tiden skapas och 

återskapas innebär det att den inte är omöjlig att påverka, att förändra. Ojämlikhet skapar 

diskriminering. Tolerans anser författarna är lika med att inte alla är lika mycket värda. Detta 

påverkar synen på vilket utgångsläge som likabehandlingsarbetet har att arbeta utifrån. Vem 

besitter redskapen att förändra kan man fråga sig. I citatet nedan får vi författarnas syn på 

toleransen synliggjord: 

”… För vem ska tolerera vem? Vem ska acceptera vem? Vem ska visa solidaritet med vem? 

Är det den konstruerade normaliteten som är subjekt och den konstruerade avvikaren som är 

objekt? Är det den grupp som tillskrivs makten som ska agera gentemot de maktlösa? I 

förlängningen innebär ett sådant resonemang att det finns en föreställning om en 

oproblematisk, normal majoritet som inspireras att tolerera, acceptera och visa solidaritet 

med en problematisk minoritet” (Eek-Karlsson, Elmeroth s.129) 

Författarna menar att ömsesidig respekt och en fördjupad förståelse för människors lika värde 

kan vara en väg mot likabehandling. Kunskaper om olika människors situationer och ett 
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normkritiskt perspektiv i samband med att skolans personal får syn på den maktposition som 

de har är nödvändig för utmaningen (Ibid. s. 130). 

Vem ska tolerera vad? är en fundering som flera lyfter. Exempelvis Sabine Grubers forskning 

har handlat om hur etnicitet uppfattas i skolan och hur skolan gör skillnad på olika barn 

utifrån deras bakgrund. Att bli pålagd vissa problematiska sätt att vara utifrån att tillhöra en 

viss etnisk grupp gör att skolan diskriminerar och inte likabehandlar sina elever. Det blir en 

sorts toleranspraktik som skolan gör gällande trots att den belägger sina elever med visst sätt 

att vara och agera. Gruber skriver att denna tolerans både är välmenande och anses vara 

positiv samt att det upplevs som det rätta sättet att agera på (Gruber 2008 s.99 ff.)  

Eva Reimers bidrag lyfter fram tolerans som intention att arbeta för likabehandling snarare 

lämnar normerna i fred istället för att synliggöra och påverka dem(Martinsson och Reimers 

(red) 2008 s. 106). I skolan finns även en paradox där heterosexualitet anses som asexuell och 

alla andra sexualiteter anses vara sexualiserade och privata. Att som kvinna berätta om något 

man gjort med sin man anses normalt medan om samma kvinna hade berättat om något denne 

gjort med sin kvinna hade det ansetts för privat. Om normen är att vara heterosexuell måste 

skolan våga bemöta detta. Värdegrunden måste stå i fokus på så sätt att alla människors lika 

värde är den grundsten som bygger samtalen kring människans varierande sexualitet (Ibid s. 

114). 

Likabehandlingsplanerna är ofta en bas som likabehandlingsarbetet utgår ifrån. Utvärdering 

och forskning av just likabehandlingsplaner har främst skett i examensarbeten/C-uppsatser 

skrivna av studerande på olika lärarprogram. De olika examensarbetena har behandlat olika 

teman och haft olika angreppssätt. Maria Bitsch och Katja Johannesson har 2008 skrivit en C-

uppsats vid Göteborgs universitet med titeln Likabehandlingsplanen en studie om 

likabehandlingsplanens roll i skolans dagliga verksamhet. De har genom att intervjua ledning 

och lärare på tre skolor undersökt hur skolorna arbetar med likabehandling i sitt arbete i 

verksamheten. De fann att skolorna inte än hade kommit särskilt långt med att införliva 

likabehandling och likabehandlingsplanerna i verksamheten utan utgick från värdegrunden 

som begrepp. 

Något på samma tema hittar vi i Malena Lystads examensarbete. Ansatsen i arbetet är att 

utröna hur likabehandlingsplanerna är en grund till hur förskolan förhåller sig till de olika 

diskrimineringsgrunderna. Planernas uppbyggnad upplevdes som bristfälliga samt att ett ökat 

behov av utbildning kring diskrimineringsgrunderna ansågs behövas (Lystad 2009). 
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Linda Pettersson har i sin masteruppsats från Göteborgs universitet (2012) valt att använda 

sig av en innehållsanalys. Pettersson har haft ett specialpedagogiskt perspektiv och 

sammanfattande anser Pettersson att likabehandlingsplanerna har utvecklingspotential då 

många av de som undersökts är bristfälliga mot vad lagen och rekommendationerna 

föreskriver (Pettersson 2012). 

Evangelina Villar Fuentes har ett liknande angreppssätt på likabehandlingsplanerna som det 

som valts i detta arbete. Villar Fuentes har valt att undersöka 25 stycken likabehandlings-

planer från grundskolor i Uppsala kommun och hur de valt att formulera sina styrdokument 

om likabehandling. Skolorna kommer ifrån två områden i kommunen. Metoden är en 

textanalys där författaren valt att dela upp planerna utifrån hur de stämmer överens med de 

olika kategorier som författaren har skapat. Planerna granskas sedan med hur väl de har tagit 

ett normkritiskt perspektiv. Villar Fuentes menar att det bitvis går att hitta normkritiska 

intentioner men att mycket i planerna inte står utskrivet utan får läsas mellan raderna. (Villar 

Fuentes 2011). 

I övrigt i den litteratur som finns så behandlas mer själva likabehandlingsarbetet än planerna i 

sig. Det som finns som härrör till planerna är metodböcker. Ungefär som Matts Dahlkwists 

bok som ger läsaren en sorts handledning för att skriva en likabehandlingsplan utifrån olika 

steg och frågor. I flertalet av de böcker som nämnts tidigare i denna översikt kan man se 

intentioner till att ge verktyg till att skapa bra normbrytande/normmedvetna planer men inte 

granskning av dem. Skolinspektionens rapport (2010) talar dock om avsaknad av planer och 

menar på att detta är en vink om varför skolors arbete mot diskriminering och för 

likabehandling haltar. 

Likabehandling i förskola och skola av Kajsa Svaleryd och Moa Hjertson (2012) får avsluta 

denna forsknings och litteraturgenomgång. Inledningsvis börjar författarna med att ställa 

frågan hur vi får alla att känna sig respekterade och trygga i skolan. Detta är en av många 

frågor som man som pedagog ställs inför när man vill skapa en skola på lika villkor. För att 

aktivt arbeta med likabehandling måste det råda nolltolerans mot alla former av kränkningar. 

Det är viktigt att lyssna på barn och elevers upplevelse av kränkningar då de har rätten att 

bestämma vad de upplever som kränkande. Barnen är de som har rättigheterna och de vuxna 

har ett ansvar att ta. Författarna tar upp att all personal ska vara involverade i arbetet med 

likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Alla i verksamheten måste ha 

kunskap och kunna agera när något händer men även i förebyggande syfte. En 
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skolverksamhet behöver därför ha tydliga mål och dokumenterat problemområden. De 

mänskliga rättigheterna utgör en grund för likabehandlingsarbetet och ska läras ut (2012.s.26 

ff.). 

Även Svaleryd och Hjertson tar upp normer i pedagogisk verksamhet och pekar på att 

normen delar upp och visar på det som är normalt och som avviker. Pedagoger kan lätt gå i 

normfällor som tyvärr leder oss till ett ojämlikt arbete istället för att främja 

likabehandlingsarbetet. Det vi behöver arbeta med i vårt likabehandlingsarbete- både i våra 

planer och i verksamheten är det som vi är vana vid, det vill säga normen. Vi behöver förstå 

att diskriminering, trakasserier och kränkningar har sin grund i redan existerande normer 

(Ibid. s. 72 ff.). 

3.4 Teoretiska utgångspunkter 

Om det är så att existerande normer ger utsatthet och våra likabehandlingsplaner ska 

förebygga diskriminering, kränkningar och trakasserier behöver ett förändringsarbete ske i 

våra skolor. Kumashiro skriver i sin bok Troubling Education. Queer Activism and 

Antioppressive Pedagogy från 2002 om de olika förändringsstrategier som han har upptäckt i 

sitt forskningsarbete och som han ser som olika sätt att bemöta problematiken kring den 

utsatthet för kränkningar som de människor som inte tillhör normen kan möta och uppleva. 

Hans fyra kategorier är översatta av Janne Bromseth. I detta arbete kommer dessa fyra 

kategorier vara en utgångspunkt för att försöka förstå var i ett förändringsarbete som skolorna 

kan anses vara i deras likabehandlingsplaner. Kategoriseringen ska ses som ett hjälpmedel för 

att kunna bygga vidare på och inte som absoluta sanningar. Teorier är ofta fyrkantiga och 

avgränsade medan verkligheten inte är det. Vilket tillvägagångssätt som en skola har valt 

handlar om hur den valt att förstå det förtryck som finns. Det är viktigt att förstå att oavsett 

vilket perspektiv som de som rör sig i skolans värld har så är alla eniga om att det förtryck 

som finns är ett dynamiskt system där vissa har en hög ställning och andra en låg. Vilket 

angreppssätt som en skola väljer beror på hur man anser att problemen ska angripas och på 

vilket sätt skolplaner och andra styrdokument tolkas (Bromseth, Darj (red) 2010 s 33). 

Enligt Bromseths översättning av Kumashiro (2002) så har vi en ansats som handlar om 

utbildning för den Andra, utbildning om den Andra, utbildning som är kritisk till 

privilegiering och andragörande(normkritisk pedagogik) och utbildning som förändrar 

studenter och samhället (samhällsförändrande kritik)(s.34). 
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3.4.1 Kategori 1 utbildning för den andre 

Den strategi som tillämpas här är tänkt att gynna den grupp som anses svagare exempelvis 

där killarna och tjejerna delas in i varsin grupp under skolidrotten för att det anses att det är 

bättre för tjejerna då killar och tjejer anses vara olika och ha separata behov. Tjejerna anses 

inte vara lika duktiga eller ha en mer utsatt position som grupp. I välvilja ses individen förbi 

till fördel för gruppen (2010 s.34). 

3.4.2Kategori 2 utbildning om den andra 

Den undervisning som sker handlar om att ha en förändringsstrategi som är till för att vid 

enskilda lektioner eller temadagar visa på information om den andra. Det kan vara att ha en 

dag om homosexuella eller en lektion om kvinnohistoria. Den påverkar inte normen utan är 

mer informativ i sin karaktär och kan kategorisera människor som råkar vara kvinnor eller 

homosexuella till att antas vara likadana. Syftet är att skapa tolerans för det som är 

avvikande. Normen står orörd kvar och ifrågasätts inte (Ibid s. 36). 

De två ovan kategorierna brukar kallas för Andrafokuserade strategier och de två nedan för 

frigörande pedagogiska strategier. 

3.4.3 Kategori 3 normkritisk pedagogik 

En normkritisk pedagogisk ansats har som mål att ge eleverna en gemensam kunskap om 

vilka maktstrukturer som finns och att kunna ifrågasätta dem. Strategin är att detta sker 

tillsammans med alla elever om inte för en viss grupp eller med vissa elever. Alla elevers 

delaktighet är central. 

3.4.4 Kategori 4 Samhällsförändrande kritik 

För att kunna skapa samhällsförändring så måste en normmedvetenhet genomsyra 

undervisningen. En poststrukturalistisk syn på makten och kunskap behövs för att en 

förändring utanför individen ska kunna ske. Hur samhället är strukturerat och hur makt och 

kunskap är sammanflätade är viktigt att kunna förstå för att bli medveten om att individer är 

mer komplexa i sina identitetsyttringar än den verklighetsbild som samhället gärna vill visa 

som sann utifrån vem som har makten (2010. s.36-40). 

Så som jag väljer att se på denna teoridel så är detta en sorts behovstrappa där 

förändringsstrategierna bygger på varandra. Efter att först ha mer kunskap om den andra 

arbetar skolorna för att förbättra för de andra- exempelvis tjejerna på idrotten. Därefter kan 

man börja granska rådande normer och till sist få en förståelse för hur hela samhällsapparaten 
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vidhåller normer som privilegierar några och håller nere andra och då kan en 

samhällsförändring på sikt ske. 

4. Problemformulering 
Likabehandlingsplanernas syfte är att utifrån varje enskild skolas behov utarbetas för att 

kartlägga och utvärdera hur man arbetar för att motarbeta diskriminering och främja 

likabehandling. Planen grundar sig på de sju diskrimineringsgrunderna och ska innefatta 

konkreta åtgärder som uppdateras varje år. Rådande normer återskapas och upprepas i de 

olika styrdokument som skolan har och kan därför göra att rådande normer cementeras och 

materialiseras Detta leder till att likabehandlingsplanerna på olika sätt uttrycker vilka normer 

som finns i skolorna. Om normerna blir tydliga framkommer det även vilka som inte anses 

tillhöra dem, som då får en roll som den Andre (Martinsson, Reimers2006 s 29). 

Skolverket (2009a) och Bromseth och Darj red (2010) menar bägge att ett normkritiskt 

perspektiv behövs i arbetet med likabehandlingsplanerna för att kunna förändra vilka normer 

som är rådande. Skolverket menar även att skolorna skulle vinna på att ta med det 

normkritiska perspektivet i sina likabehandlingsplaner. Här får man fundera på om det är så 

att skolorna använder sig av detta perspektiv eller om det medvetet eller omedvetet blandas 

med en sorts toleransperspektiv. 

Problematiken ligger alltså i gränslandet mellan vad som är önskvärt att 

likabehandlingsplanerna innehåller och vad som de uttrycker. Vilken typ av 

förändringsstrategi skolorna har är en del av om normer återskapas eller förändras. Upprepas 

normerna okritiskt eller pågår det ett arbete för att bryta negativa normer i verksamheterna är 

en del av det som behövs problematiseras. 

4.1Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vilka normer som framträder i 

likabehandlingsplanerna på gymnasiet och vilka förändringsstrategier skolorna har för att 

motverka att diskriminering och kränkande behandling förekommer. 

Frågeställning: 

Vilka av Kumashiros förändringsstrategier framkommer i skolornas likabehandlingsplaner? 

Vilka normer framkommer i likabehandlingsplanerna? 
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5. Metod  

Den undersökningsmetod som används i detta arbete är den kvalitativa textanalysen. Metoden 

lämpar sig för att analysera en texts alla olika delar och få fram det viktigaste i materialet. 

Detta kallas för en hermeneutisk tolkningstradition som har som uppgift att skapa mening och 

förståelse genom att läsa texter. Perspektiven kan variera och antingen vara en läsares 

tolkning eller textförfattarens egen vinkel. Tanken är även att vissa delar av texten kan vara 

mer centrala än andra. Läsaren kan inte göra detta arbete passivt, utan ett ramverk med frågor 

som ställs till texten som läses är av yttersta vikt. Frågan är om materialet eller en själv kan 

besvara de frågor som ställs. Innehållet kan kritiskt granskas eller systematiseras beroende på 

hur frågorna är uppställda. Detta sätt att läsa som kallas närläsning eller kritisk närläsning och 

skiljer sig markant från den normalläsning som vanligtvis förekommer av olika texter genom 

just uppställandet av dessa frågor. Det är även viktigt att inse att det inte finns någon helt 

objektiv närläsning utan all läsning innehåller alltid ett visst mått av subjektivitet då varje 

läsare har olika Vidare är det viktigt att ha ett tydligt upplägg när man läser sitt material och 

ska analysera. Om man har flera texter att läsa så är det viktigare att försöka dela upp texterna 

i teman än att se till varje detalj. Det är även relevant att både fundera på vad som står i 

texterna och vad som inte står i dem. Viss information kan man tolka som att den finns där, så 

att säga, mellan raderna (Johansson, Svedner 2010s.8 ff.). De frågor som ställts till texten är 

utifrån Kumashiros fyra kategorier och återfinns som Bilaga 2 längst bak i arbetet. 

Textanalysen i detta arbete kommer att innebära en analys och tolkning av de 

likabehandlingsplaner som ska granskas för att besvara frågeställningarna. Analysen kommer 

att ske enligt Johanssons och Svedners förslag i temaform för att det ska bli lättare att tolka 

innehållet och se på samband eller skillnader mellan texterna. Intentionen är att precis som 

Martinsson och Reimers (2008) att se om normer upprepas och skapas i styrdokumenten 

(s.29). Analysavsnittet kommer att följa Kumashiros fyra kategorier. Ingen intention att följa 

upp att normerna implementeras finns. 

5.1Urval 

Urvalet av material till denna undersökning har grundat sig på vilka gymnasieskolor som har 

publicerat sina likabehandlingsplaner/plan mot diskriminering och kränkande behandling på 

sina hemsidor våren 2013. Eventuellt har någon fler skola sina dokument upplagda på sina 

hemsidor på internet men då har dessa inte gått att hitta utan speciell kunskap om hur 

hemsidorna är strukturerade.. Tillgängligheten till dokumenten har varit central i insamlandet 

av materialet. Att samla in materialet på detta sätt har varit en medveten handling då det säger 
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något om skolornas intention att vara öppna med sina planer och göra dem tillgängliga för 

allmänheten. Syftet med detta sätt att tillgängligöra dessa dokument kan ha varit många. En 

tanke är att detta arbete är av vikt för presumtiva sökande till skolan men även ett 

ställningstagande i frågan om likabehandling av sina elever. Alla planerna är inte från detta 

läsår men skolorna verkar ha olika datum för när de påbörjar sitt arbete med revidering eller 

upprättande av nya planer. En del planer har kommit ut i mars månad och verkar som att de 

gäller för hela 2013. I diskrimineringslagen står det inte när på året som planen ska upprättas 

bara att detta ska ske årligen.  

Materialinsamlingen resulterade i åtta planer med fördelningen fem friskolor och tre 

kommunala skolor. Skolorna har olika stort elevantal och antal program men både teoretiska 

program och yrkesprogram finns representerade vilket ger en bredd åt undersökningen. Detta 

med olika gymnasieprograms medverkan är viktigt då det verkar vara mer vanligt med grovt 

språkbruk, rasism och våld på yrkesprogrammen jämfört med de teoretiska enligt en 

undersökning som skolverket utfört och rapporterat om i Attityder till skolan 2007. I 

resultatdelen kommer ingen skola att refereras till som antingen teoretisk eller praktisk då de 

flesta skolor i Uppsala har program av bägge karaktärerna. Det material i planerna som går 

igenom vilket förfaringssätt skolan har när en kränkning har skett kommer inte redovisas i 

resultatdelen.  

5.2 Genomförande 

I olika grad har skolorna valt att slå ihop likabehandlingsplan med plan mot kränkande 

behandling. I undersökningen kommer dock dessa att behandlas som samma dokument då 

syftet med dem är att verka mot diskriminering och för likabehandling. Generellt kommer 

likabehandlingsplan alternativt plan att användas i texten. Att det ska finnas två planer hänger 

ihop med att arbetet mot diskriminering och för likabehandling har fått olika namn i 

lagstiftningen. I diskrimineringslagen åläggs skolorna att ha en likabehandlingsplan medan 

skollagen ålägger skolorna att ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling.  

Skolverket och Diskrimineringsombudsmannen rekommenderas skolorna att sammanföra 

dessa planer till en då de bägge syftar till likabehandlingsarbetet. Skolorna har dock att se till 

att lagarna följs. 

Vad som planen ska innehålla är reglerat i den lagtext som finns men de exakta 

formuleringarna eller när planen ska upprättas eller arbetas med är upp till skolorna. Planen 

skall dock uppdateras årligen. På diskrimineringsombudsmannens hemsida finns ett 
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metodverktyg i hur planen kan ställas upp och den uppdelning som finns i Matts Dahlkwists 

bok Mobbing, diskriminering och kränkningar- verktyg i värdegrundsarbetet (2010) kan 

användas på samma sätt. Planen skall utgå från varje skolas behov och ska som sagt finnas 

för elever, föräldrar och skolpersonal att ta del av. 

De åtta planer som ingår i studien och som granskats är av varierande längd och upplägg. 

Planerna är mellan 6 och 20 sidor långa. Det finns inget samband mellan skolors storlek, 

programomfattning och längd på plan. I materialet kommer skolornas namn inte att användas 

utan planerna kommer att kodas från A-H. Detta för att underlätta läsningen men även för att 

inte eventuell förförståelse från läsaren ska färga olika skolors likabehandlings-plansinnehåll. 

Om läsaren till exempel har jobbat på en viss skola kan denne reagera på hur planerna har 

tolkats utan att det egentligen är centralt för innebörden av detta arbete. 

Vid genomgång av planerna har de delar där en analys av hur man arbetar mot diskriminering 

tagit med. Dokument för att exempelvis anmäla fall av diskriminering har uteslutits. 

Materialet har delats upp i fyra delar för redogörande av innehållet i resultatdelen och i 

analysen har Kumashiros fyra kategorier varit en teoretisk utgångspunkt för att skapa 

förståelse för hur långt skolornas förändringsarbete har kommit.  

5.3 Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska principerna som finns inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

skall alltid bemötas. Här handlar det bland annat om hur källkritik skall hanteras samt att 

enskilda individers integritet skall respekteras (Vetenskapsrådet 2002. s 5). I denna uppsats 

kommer inga individer att intervjuas vilket innebär att den typen av etiska övervägande kan 

lämnas därhän dock kommer skolornas namn inte att publiceras i själva uppsatsen utan de 

kommer att vara numrerade i resultat och analysdelen. Detta då den som läser uppsatsen inte 

skall färgas av de bilder som kan finnas av de skolor vars likabehandlingsplan granskas. 

Självklart är det inte svårt för var och en att söka rätt på vilka skolor som har lagt ut sina 

planer på sina hemsidor men detta förfaringssätt med tanke på forskningsetik ger 

förhoppningsvis en viss neutralitet för läsaren. Längst bak finns även en bilaga där skolorna 

avkodifieras. 

Källkritik är viktigt att ta i beaktande och här finns ett källmaterial som består av olika 

gymnasieskolors styrdokument vilket ger oss olika saker att tänka på. Vem kan anses stå för 

materialet och vilken trovärdighet har det? Då materialet är utlagt på hemsidan är det att 
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betrakta som skolans offentliga dokument och genom att det läggs ut öppet så får det hållas 

som ett material som av skolan ges stor vikt och trovärdighet. För skolornas dokument är det 

offentlighetsprincipen som gäller. 

Textanalys är även det en metod som ska sättas under lupp när det kommer till att granskas ur 

forskningsetisk synpunkt. All form av forskning, oberoende av metod, ska följa de 

vetenskapliga kraven på att inte avsiktligt vilseleda eller förvanska sina resultat. Genom att 

låta forskningen bedrivas med största möjliga öppenhet och med insyn minskas risken för att 

göra avsteg från god forskningsetik (Johansson, Svedner 2010). 

5.4 Reflektion över metoden 

Vid valet av textanalys funderades på om även enkäter eller intervjuer skulle användas. Här 

dryftades även vad som egentligen var syftet med detta arbete. Var det att ta reda på om 

planen bara var ett pappersdokument som skulle upprätthållas eller handlade det om 

likabehandlingsplanernas innehåll utifrån att vara ett av skolornas styrdokument? Tanken 

bakom att välja textanalys var att de styrdokument som en skola har och eventuellt särskilt de 

dokument som skolan själv har utformat står för en intention som skolan har och bör på så 

sätt vara ett relevant dokument att granska fristående andra forskningsmetoder. Dokumenten 

är dessutom för dessa skolor tydliga offentliga dokument som är lättillgängliga att för vem 

som helst läsa och på så sätt få en uppfattning om vad det är för skola som står bakom dem. 

Alla metoder har förstås sina begränsningar. Det går inte att veta om innehållet i dokumenten 

efterföljs vilket varit lättare att ta reda på vid exempelvis intervjuer. Intervjuer har dock även 

de sina begränsningar då jag inte vet om informationen jag får är medvetet eller omedvetet 

tillrättalagd. Hade jag valt enkäter hade jag i och för sig fått ett kvantitativt material som 

kunnat ge en breddning till hur väl förankrade innehållet i dokumenten är men även där finns 

problematik i hur frågorna tolkas och förstås (Thurén 1991. s 45). Valet av textanalys anser 

jag dock svarar upp mot det syfte jag har och passar väl när jag vill undersöka innehållet i det 

likabehandlingsarbete som pågår på skolorna.  

All forskning behöver ta ställning till vilken reliabilitet och validitet som den vilar på. 

Begreppen i sig innebär att både skapa tillförlitligt och ”rätt” material. Reliabiliteten för 

denna undersökning är intressant att förhålla sig till. Är min undersökning tillförlitlig? Kan 

någon annan forskare genom att använda sig av samma tillvägagångssätt få samma svar? 

Svaren på frågan om denna undersöknings reliabilitet är tudelad. Ja det är fullt möjligt att en 

annan forskare som använder samma metod och samma material får samma svar. Kruxet är 
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dock detta med samma material. Säg att någon annan lärarstuderande skulle vilja göra samma 

undersökning på samma skolor om, låt oss säga, fem år. Då är det mycket möjligt att 

resultatet blir ett annat. Detta på grund av att materialet som undersöks uppdateras varje år- så 

ska ske enligt diskrimineringslagtexten . Så hur är det med den intersubjektiva testbarheten? 

Om man bortser från olika forskares personligheter så borde resultatet av denna undersökning 

om samma material och metod används bli densamma och därmed kan reliabiliteten anses 

hög (Thurén 1991 s 22).  

Oavsett metod och tillvägagångssätt är validiteten en viktig faktor i ett forskningsarbete. Det 

är grundläggande att fråga sig om det som undersökts verkligen var det som avsågs från 

början. Reliabiliteten kan alltså vara hög. Metoden vi använder kan ha en upprepbarhet av sitt 

resultat och på så sätt kan allt vara frid och fröjd, men mäts det som var avsikten? 

Detta arbetes avsikt har varit att undersöka hur normer synliggörs och påverkar vilka 

strategier för förändring för likabehandlingsarbete som finns beskrivet i de planer som 

skolorna har upprättat. Då materialet är likabehandlingsplanerna och metoden handlar om 

textanalys har själva planerna granskats utifrån de normer som är synliga i förändringsarbetet 

som planeras och har genomförts. Validiteten i detta arbete kan anses hög då syfte och 

frågeställningar besvaras.(ibid). 
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6. Resultatredovisning  

Nedan kommer en sammanställning av resultatet att presenteras. Skolorna presenteras var för 

sig men utifrån en tänkt disposition som är rekommenderad att finnas i de 

likabehandlingsplaner som undersökts. De kategorier som rekommenderas att finnas i en 

likabehandlingsplan är tagna från Matts Dahlkwists bok Mobbing, diskriminering och 

kränkande behandling- från 2010. Kategorierna är: Det främjande arbetet, Det förebyggande 

arbetet och Det åtgärdande arbetet. Förutom dessa kategorier kommer även det avsnitt som 

kallas kartläggning eller nulägesanalys att hanteras. Det avsnittet kommer först då det brukar 

inleda likabehandlingsplanerna efter att man har beskrivit varför planen finns. En del väljer 

att som kartläggning/nulägesanalys utvärdera föregående plan. 

6.1 Likabehandlingsplan för skola A 

I utvärderingen av föregående års plan speglar skola A att ett arbete med att medvetandegöra 

de normer som finns på skolan samt vilka värderingar lyckades delvis. De som arbetade i den 

lilla gruppen med att skapa månadsteman kring detta var entusiastiska men genomförandet 

var si och så då många (lärare min kommentar) fann det som extraarbete istället för att 

genomsyra det dagliga arbetet. Utställning som skolan hade om de accepterade normerna 

påverkade många lärare. Att hela tiden arbeta med invanda tankemönster skapar en 

medvetenhet menar skola A. De har blivit en certifierad skola för hållbar utveckling. 

Ledorden är att man ska bry sig om sig själv, om andra och om miljön. I elevenkäten som 

elevhälsoteamet utformat och genomför varje höst har deltog 90 % av eleverna. Tydliga 

platser för vart eleverna inte ville vara framkommer i resultatet. 12 % anser att inte alla elever 

behandlas lika men ingen tydlig trend går att utläsa kring varför. Ca 3 % av eleverna ansåg att 

de inte gick att få vara sig själv. Några frågor kring likabehandling har lagts upp på skolans 

facebook sida och svar väntas där för att kunna arbeta vidare med dessa frågor i skolans 

verksamhet. 

Det främjande arbetet handlade om att stärka det som är positivt och som framkommit i 

enkäten. Temadag där killar jobbar med sport och manlighet och tjejerna med kropp och 

sexualitet samt fortsatt information till personal om enkäter och arbete kring hållbar 

utveckling. Det förebyggande arbetet sker där kartläggningen identifierat riskfaktorer. På 

denna skola handlade det om en grupps deltagande i enkäten som var jämförbart mindre än 

övriga elever och som då lyfts upp som ett eventuellt utanförskap. Även att det finns lärare 

som upplevs som orättvisa och att rökningen sågs som en otrygghetsfaktor på skolan tillhör 

det förebyggande arbetet. 
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Kring det åtgärdande arbetet har skola A endast beskrivit den lilla likabehandlingsgrupp som 

finns samt att programlagen ska diskutera årets arbete och att arbetslag ska involveras kring 

gruppen som verkar riskera ett utanförskap. Skolan ska även involvera eleverna för att verka 

för en rökfri skola där alla utrymmen är tillgängliga för alla elever. 

6.2 Likabehandlingsplan för skola B 

Skola B har i upplägget i sin plan valt att inleda med att skolans värdegrund för arbetet i 

skolan helt sammanfaller med läroplanen från 2011 samt skollag och råd och kommentarer 

från Skolverket för att arbeta mot alla former av kränkande behandling. 

Kränkningar i form av oacceptabelt språk, rasistiska beteenden och mobbing som många 

elever upplever idag skall motverkas av alla i skolan och här anses det viktigt att se det 

vuxnas ansvar oavsett funktion i verksamheten. Personalen skall vara uppmärksam på 

varningssignaler som kan består av att elever kan bli förlöjligade, alltid söka vuxenkontakt 

eller att elever ofta är ensamma på raster eller tappar lusten för allt. Likabehandlingsplanen 

måste vara känd för alla i skolans miljö och det skall finnas lärarpersonal tillgängliga vid 

raster samt att de ska ingripa när något händer. Mentorernas roll betonas och ett 

trygghetsteam finns. Kamratstödjare finns även.  

6.3 Likabehandlingsplan för skola C 

Visionen är att alla elever ska garanteras en skolmiljö som är fri från kränkningar, ojämlikhet 

och diskriminering. Kartläggningen sker via enkät, intervju och analys av statistik. Av de som 

svarade på enkäten upplevde 93 % trygghet i skolan. I analysen framkommer att skolan har 

att ta hänsyn till att eleverna kommer från olika socioekonomiska förhållanden samt att skola 

C har mångfald vad gäller religion, etnisk härkomst och språk. Detta gör att 

likabehandlingsarbetet tydligare berör alla diskrimineringsgrunder. Eleverna anser sig bli 

olika behandlade utifrån kön och att lärare kan säga elaka saker till dem. Mobbing och 

kränkningar förekommer samt att flickor i högre grad känner sig nedstämda och stressade än 

pojkarna. 

Kraven på de unga har ökat och till viss del skapat en hårdare miljö för de unga där även en 

grupp distanserar sig från de vuxna. Jämställdhetsarbetet från de vuxnas sida behöver lyftas 

fram då lärare antingen tycker det arbetet är svårt eller att de anser sig bemöta eleverna som 

individer. Detta menas som att en del lärare inte ser hur normer formas och upprättshålls eller 

att de behöver stöd för att genomföra ett genusmedvetet arbete i klassrummet. Elevernas 

delaktighet i arbetet med likabehandling anses att det behöver ökas samt att eleverna behöver 
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få mer studiero. Personalens kunskaper om de olika områden som planen innehåller behövs. 

Det förebyggande arbetet syftar till att det i undervisningen behövs arbetas mer med 

bemötande och beteende i alla lokaler på skolan. Mentorssamtalen får frågor om trivsel och 

trygghet som ett systematiskt arbete. 

6.4 Likabehandlingsplan för skola D 

Vid utvärderandet av föregående års arbete har skola D valt att plocka fram de teman som 

lyfts fram under det läsår som gått. Fokus har legat på sexualitet, kön och identitet och även 

föreläsare från RFSL brukar användas som andra personer utanför verksamheten. Skolan har 

genomgått en hel del förändringar och ger i sin nulägesanalys att eleverna behöver involveras 

mer för att förbättra likabehandlingsarbetet och skapa trygghet på skolan. En SWOT analys 

planeras samt elevernas delaktighet för att skapa en bra miljö lyfts fram. En grupp för 

likabehandling finns och skolan försöker rekrytera elever till gruppen. I de förändringar som 

sker betonas vikten av att försöka se till alla elevers rättigheter för att minska stress och oro. 

Skola D tar upp att alla kränkningar oavsett om de sker digitalt eller i det fysiska rummet får 

lika stor uppmärksamhet och betraktas lika allvarligt. Lärarna styr gruppindelning för att 

undvika utanförskap. Likabehandlingsplanen skall pågående under hela läsåret förankras hos 

personalen och eleverna. Detta sker via introduktion vid läsårsstart samt genomgångar vid 

eventuella revideringar. Som en kommunikation med föräldrar informeras det om planen 

samt att den ligger ute på hemsidan vid revideringar. 

Förintelsens minnesdag uppmärksammas årligen med olika teman för eleverna i åk 1. 

Tjejgrupp för de tjejer som känner sig ensamma och i behov av sammanhang är tänkt att 

bildas eventuellt även en killgrupp. Föreläsning om HBT frågor kommer erbjudas eleverna. 

Skolmatsalen är en träffpunkt för alla på skolan. Personal, elever och externa gäster möts på 

samma plats. Skolan deltar i flera internationella utbyten för att öka förståelsen för olika 

kulturer och länder. Migrationstemadag om villkoren för att migrera har genomförts med en 

föreläsare som själv upplevd detta och samhällets segregering tas då upp samt en förfrågan att 

svenska familjer ska hjälpa invandrade att ta del av det svenska samhället. 

Likabehandlingskort har formgivits utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Syftet med 

korten är att starta samtal i kommunens verksamhet kring värderingar och normer. Korten 

kommer även att användas på klassråd i alla klasserna på skolan. Planen mot diskriminering 

och kränkande behandling har eleverna informerats om samt inbjudits att delta i arbetet med 

via klassrepresentanter. 
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Några i personalen har fortbildats för ett par år sedan i likabehandlingsarbete samt att 

skolledningen läst och diskuterat några kapitel i boken I normens öga (Brade m.fl. 2008). 

Personalen fick göra och diskutera en enkät. Denna vår ligger fokus på kompetensutveckling 

kring funktionsnedsättningar. 

6.5 Likabehandlingsplan för skola E 

Skola E lyfter fram skolpersonalens ansvar att förmedla likabehandling genom att reflektera 

och ifrågasätta de värderingar och normer han/hon förmedlar bland annat i sin undervisning. 

Skolan har en likabehandlingsgrupp och en värdegrundsgrupp. Den senare består av 

intresserad personal och elever för att diskutera just värdegrundsfrågor. Bägge grupperna 

träffas några gånger per läsår för att planera aktiviteter utifrån vad eleverna tycker är relevant 

samt vad skolans enkät om trivsel och kränkande behandling har lyft fram. Mångfald ska 

uppmuntras vad gäller åskådningar och åsikter. Reaktion från de vuxna när något händer är 

centralt tillsammans med planens kännedom för alla berörda. Dialogen som personalen har 

med eleverna ses som ett redskap att upptäcka om kränkningar sker. Aktiviteter för att 

diskutera värdegrundsfrågor ska spridas ut under läsåret. 

6.6 Likabehandlingsplan för skola F 

Kompisstödjare och temadag samt sammarbete med kamratstödjarföreningen Friends betonas 

i kartläggningen från skola F. kvalitetsundersökning samt olika samtal har lyfts fram i skola 

F´s inledande delar. Introduktion av nya elever återinfördes för att skapa gemenskap samt 

trygghet och skolans ledarskap samt att elever har kunnat känna att personalen ser åt ett annat 

håll har det arbetats med under föregående läsår på skola F även möjligheten för alla att vara 

med vid alla speciella temadagar eller sportevenemang har arbetats med. I deras 

nulägesanalys är det flera områden som skolan lyfter fram som det behövs arbetas med. 

Möjligheten att få ro på lektionerna att synpunkterna från elever tas tillvara ligger runt 50 %. 

Motverkan av mobbing har en siffra på 72 % vilket inte anses acceptabelt. Skolan 

koncentrerar sitt arbete till de områden där det är färre än 60 % av eleverna som instämt i 

påståendena i kvalitetsundersökningen. 

Skola F har i sitt främjande arbete valt en nolltoleranslinje mot all form av mobbing. 

Elevrepresentanter ska under en halv dag diskutera likabehandlingsplanen. Även arbete för 

att skapa en samsyn bland personalen hur arbetet skall bedrivas ligger i det främjande arbetet. 

Förebyggande handlar om språkbruk, samtal och att personalen aktivt ingriper då något 
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händer samt samsynen på hur man arbetar i personalgruppen kring mobbing och annan 

kränkande behandling. 

Åtgärderna som lyfts fram för skola F är att Friendsgruppens arbete ska bli en del av 

verksamheten i skolan. Diskussioner kring likabehandlingsplanen i mentorsgrupperna med 

hjälp av Friendsgruppens representanter är även det åtgärder som nämns. Skola F har valt att 

fokusera på andra kategorier än de som finns i diskrimineringslagen men det som 

framkommer är att i undervisningen skall de behandla demokratins värdegrund och etik och 

moral. Undervisningsformer och material ska granskas så de inte kan uppfattas som 

kränkande. Likabehandlingsplanen skall informeras om till elev, nyanställda och föräldrar. 

Tillgängligheten för planen lyfts även fram. Lokaler och vuxna skall vara lättillgängliga. 

Ett Antimobbingsteam finns på skola F och skall informera om något händer till rektor. 

Skolan ska stoppa rasistiska, främlingsfientliga uttryck och symboler och verka enligt 

demokratisk grund och för jämställdhet mellan könen. 

6.7 Likabehandlingsplan för skola G 

Skola G. framför endast att nulägesanalysen sker via olika instanser. I arbetslagen, via en 

elevenkät och vid andra sorters samtal. Skola G anser sig vara en trygg skolmiljö för de 

”absolut flesta”.  

Alla ska våga vara sig själva och bli sedda samt arbeta för ett språkbruk som inte kränker är 

några övergripande mål från skola G. Handlingsplanen för skolan ska vara allmänt känd och 

nya former för temadagar kring diskrimineringsgrunderna ska sökas fram. Alla former av 

kränkningar skall meddelas skolans personal och rutinerna för utredningar av kränkningar 

skall vara allmänt kända. Det förebyggande arbetet på skola G skall innebära att skapa nära 

samarbete mellan lärare och elever. Elevhälsan har givits ett övergripande ansvar för frågor 

av denna karaktär. Lokaler där eleverna är synliga är även de ett sätt att förebygga 

kränkningar på skola G. Sociala aktiviteter med och projekt mellan klasserna lyfts även de 

fram som förebyggande arbete. Att varje år gå igenom planen och vad kränkande behandling 

är samt innebär för en person ska även ingå samt hur den enskilde kan förebygga kränkande 

behandling. 

Skola G har även den lyft fram de olika diskrimineringsgrunderna och börjar med etnicitet 

och religion. Bevarandet av en jämlik syn på individerna är ett pågående arbete i 

personalgruppen som syftar till att ungdomarna är individer och inte representanter för någon 



 

36 
 

kultur eller något land. Normer som hör ihop med kultur och religion lyfts fram och att 

speciallösningar kan göras om så behövs, exempelvis vad gäller idrott eller möjlighet till 

ledighet vid högtidsfirande. På skolan arbetas det för att pojkar och flickor inte alltid ska 

stoppas in i ett fack utifrån sin könstillhörighet och behovsuppkomna kill och tjej grupper har 

funnits. Vad gäller sexuell läggning så ska alla bemötas på samma sätt. Allas lika värde och 

språkbruk ska fortlöpande diskuteras. Tjejgruppen har haft fokus på att homosexuella par och 

heterosexuella par ska bemötas lika. 

De ungdomar med någon form av funktionshinder skall ha stort inflytande i hur deras behov 

kan tillgodoses menar G skolan detta med fokus på hur viktigt det är att bli accepterad och 

smälta in. Pågående kompetensutveckling kring olika former av funktionshinder finns i fokus 

samt att de som har någon form av neuropsykologiska funktionshinder, som verksamheten 

har erfarenhet av, enligt olika forskningsstudier visar sig vara utsatta och utsätta andra för 

kränkningar. Hur eleverna mår måste personalen vara extra observanta på. 

6. 8 Likabehandlingsplan för skola H 

Plan H är den enda av de behandlade likabehandlingsplanerna som behandlar både 

grundskola och gymnasium och detta gör att informationen i planen ibland är riktad till en 

specifik åldersgrupp. I detta resultatmaterial kommer endast det som är allmängiltigt samt 

berör gymnasiet att ingå. Skola H betonar att personalen behöver lära sig mer om 

konfliktlösning utifrån ett fall av kränkande behandling där en elev var utsatt samt att arbetet 

mot kränkningar behöver tydliggöras. Elever och föräldrar känner sig trygga med skolan.  

H skolan har gjort en riskbedömning att kränkningar är störst mellan elev och personal i 

bemötandet av eleverna när det uppstår konfliktsituationer. Under läsåret skall det 

introduceras ett arbete där fokusen är relationen mellan lärare-elev. Arbetet kallas Smile- 

social kompetens, (be)mästra en svår situation, inkludering, lärande och empati. Det 

förebyggande arbetet på skola H består av exempelvis temadagar kring funktionshinder och 

hbt samt stödinsatser för att förebygga att någon ska känna sig utanför i början av sin skoltid. 

Rastvakts schema med tydliga rastvakts jackor är även det en förebyggande åtgärd på skola H 

Under det åtgärdande arbetet gör skola H en deklaration om vilken värdegrund, mål och 

visioner som skolan har. Förhållningssättet ska vara ansvarstagande och de vuxna ska vara 

goda förebilder. Målet är skolan som en frizon mot kränkande behandling. H- skolan 

tydliggör att det är en kränkning att inte göra något då det händer något som uppfattas 

kränkande. Därefter lyfts de olika diskrimineringsgrunder fram i planen Under åtgärder 
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specifikt för kön så ska skolan ha nolltolerans mot nedsättande sexualiserat språkbruk samt 

försöka motverka och uppmärksamma påståenden som är normativa kring kön. Även försöka 

bryta könsroller där så är möjligt. 

H skolan sammanskriver diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet samt religion och 

annan trosuppfattning och betonar vikten av att uppmärksamma olika högtider inte bara de 

svenska och detta speciellt i de klasser där elever kulturellt kan kopplas till andra högtider. 

Eleverna ska även tas med på studiebesök till andra religiösa möteslokaler, exempelvis 

moské och buddistiskt tempel anges. Under diskrimineringsgrunden funktionshinder ska 

föräldrar bjudas in att tala om sina barns funktionshinder samt vilken information som 

klassen skall delges om funktionshindret. Samtal om att alla är olika ska även ske. Vad gäller 

sexuell läggning skall arbete för att se hur man värderar och bemöter människor med olika 

sexuell läggning arbetas med. I övrigt skall pedagoger samtala om olika former av 

kränkningar samt ha enskilda samtal med elever. 
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7. Analys 

Analysen av resultatet kommer att presenteras i en tematiserad genomgång utifrån 

Kumashiros fyra utgångspunkter. Först presenteras De Andra fokuserande strategierna och 

därefter de Frigörande pedagogiska strategierna. Inledningsvis kommenteras resultatet i 

generell form.  

7.1 Allmän inblick 
Skolorna har i olika stor omfattning fått syn på att de normer och värderingar som skolan bär 

på är problematiska vid likakabehandlingsarbetet. Att normer existerar betonar några av 

skolorna tydligt i sina planer och då framkommer även att personalen på skolorna har olika 

mycket kunskap kring dem. En skola lyfter fram att medvetenheten kring normer är av vikt 

och att personalen kan behöva stödjas alternativt fortbildas kring likabehandlings och 

jämställdhetsarbete. Majoriteten av skolorna arbetar med temadagar kring exempelvis kön 

och sexuell läggning och just dessa två teman verkar vara vanligast förekommande. Kan det 

bero på att dessa uttryck blivit mest uppmärksammade av organisationer som arbetar mot 

skolan och i den forskning som bedrivits de senaste 30 åren? RFSL Stockholm är enligt 

Veronica Bergs artikel (2012) en organisation som gått från ett pedagogiskt perspektiv till ett 

annat men fortfarande med sexualitet och kön i fokus. I flera av planerna kan vi se blandade 

perspektiv och strategier för förändring detta ger slutledningen att ingen av planerna i sin 

helhet går att placera in i någon av Kumashiros fyra kategorier.  

 

7.2 De Andra fokuserande strategierna 
Här analyseras de strategier där Kumashiro menar att man fortfarande har en uppdelning av 

ett Vi och Dom. Detta finns med i de flesta av likabehandlingsplanerna. Nedan så presenteras 

en analys enligt den uppdelning som Kumashiro gör i två delar där fokus ligger på detta. 

7.2.1Utbildning för den andra 

Att dela in skolans elever i olika grupper utifrån exempelvis kön eller ålder för att det anses 

vara bättre för dem att vara med dem som är ”likadana” blir en sorts utbildning för den andra 

enligt Kumashiros teori. Tjejgrupper anses av vissa skolor vara bra för tjejernas utveckling 

alternativt för att killarna inte ska ”störa” tjejerna. Både skola D och G har just tjejgrupper 

och för skola D beskrivs de som går där som på något sätt utsatta. Dessa grupper ska vara 

behovsstyrda men det som pågår i tjejgrupperna skulle eventuellt vara behövligt för alla 

elever. Exempelvis när skola G´s tjejgrupp har diskuterat att alla par ska behandlas på samma 
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sätt oavsett om paret är homo eller heterosexuellt. Denna diskussion belyser även att det på 

skolan finns normer som reproducerar ett Vi och Dom där heterosexualiteten är det normala. 

Alla på skolan skulle behöva lyfta den diskussionen- inte bara tjejgruppen. Elmeroth och 

Eek-Karlsson diskuterar detta med vem som ska tolerera vem och i ett likabehandlingsarbete 

där normen tydligt syns i att sexualitet divergeras och tolereras av en grupp men kanske inte 

av en annan så har man inte kommit så långt i arbetet mot att alla både har makt och lika 

värde(s.129) 

Tjejernas utsatthet för att må mindre bra lyfts fram i skola C men reflektion kring varför 

tjejerna lättare söker upp personal medan killarna får hjälp när de ”faller ur” och inte når 

godkända resultat görs inte. Handlar det här om rådande normer som säger att killar är starka 

och inte behöver hjälp och personalens eget införlivande av samma normer? Innebär det att 

personalen delar in de olika könen i olika dikotoma normer som Elmeroth beskriver, i 

Normkritiska perspektiv- i skolans likabehandlingsarbete (2012), och att det gör att 

behandlingen av ungdomarna utgår från kön och inte behov. Skola C hade även en 

problematik där normer kring könsskapande antingen ansågs som svårt eller inte 

tydliggjordes. Kunskapen kring detta verkade tillhöra en mindre andel av personalen. A 

skolan väljer att dela in tjejer och killar i varsin grupp och låta de behandla olika teman. Detta 

är en tydlig uppdelning enligt Kumashiros teori i det som kallas för utbildning för den andra. 

Denna typ av uppdelning visar på normer som klumpar ihop människor utifrån kön och inte 

utifrån vad individen vill. Vad händer om någon tjej hellre vill diskutera och jobba med sport 

och manlighet och någon kille med kropp och sexualitet? Vad händer med den som inte har 

en tydlig definition av sig själv som något av könen eller som inte känner tillhörighet med 

den könsgrupp denne blir ”tilldelad”? Reimers (s.106, 2008) menar att likabehandlingsarbete 

utifrån tolerans inte för arbetet mot likabehandling framåt och enligt min tolkning så kan just 

utbildning för den andra handla om att man vill vara extra toleranta mot gruppers olikheter. 

Att flickorna kanske anses vara mer toleranta och klara av svårare ämnen medan man tror att 

pojkarna inte klarar av vissa ämnen eller har större behov av något. Detta blir alltså en 

stereotypifiering istället för att bryta normer och vanföreställningar. 

 

7.2.2 Utbildning om den andra 

En del av det som står i kategorin ovan om utbildning för den andra kan till viss del platsa 

under denna rubrik. Det handlar fortfarande om att det likabehandlingsarbete som pågår mer 
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bevarar normen än bryter den. Elmeroth tar upp detta med att positionen att vara normal 

konstrueras och att man skapar den andra i motsatsförhållande till detta (s.35 2012). Enligt 

min uppfattning är detta med att försöka skapa förståelse för det som inte är mest vanligt ett 

sätt att jobba på som har goda intentioner och som är vanligt i ett likabehandlingsarbete för 

att öka tolerans och normalisera det annorlunda.  

Skolorna använder sig av temadagar för att jobba med likabehandling och där ser vi bland 

annat skola A,C och G använder sig av detta. Dessa temadagar verkar inte ha ett 

normmedvetet sätt att arbeta på och frågan är då om heterosexualitet som norm då finns med 

som diskussionsfråga. Ingen av skolorna har reflekterat kring detta utan verkar ha ett 

perspektiv där det som är annorlunda ska normaliseras- det vill säga en toleranspedagogik. I 

detta ligger en sorts förförståelse att alla liksom tillhör normen. Mattias Lundin lyfter fram att 

när vi rakt av antar att människor exempelvis är heterosexuella så har vi diskriminerat de som 

inte anser sig vara det. Skola A, C och G tydliggör temadagar som ett redskap i arbetet mot 

diskriminering men ingenstans framförs att man har en temadag om heterosexualitet eller om 

annat som anses tillhöra normen.  

Skola H uppvisar att det finns normer som sätter in svenskheten i ett Vi och som gör ett Dom 

av de som har en annan etnisk och/eller religiös bakgrund. Att de klasser som har elever med 

detta med sig i bagaget extra mycket ska fokusera på andra högtider och trosuppfattning kan 

tolkas som att dessa elever kan bli extra utpekade eller att de elever som undervisas 

tillsammans med Dom behöver lära sig att tolerera Dom. Eek-Karlsson och Elmeroths 

resonemang om vem som ska tolerera vem blir här tydligt. Varför ska de klasser som har 

elever med annan bakgrund extra mycket få undervisningar kring den tro och bakgrund som 

de eleverna antas ha? Varför undervisas inte alla elever om det om det nu finns en poäng 

kring detta? Detta angreppssätt kan i sin karaktär plats in i Kumashiros tankegångar om 

undervisning om Dom Andra. Angrepssättet att lägga fokus på den som är annorlunda 

återskapar normer och skapar tolerans på normens villkor. Återigen kan man fundera på vem 

ska tolerera vem. 

 

Skola B har problem med kränkningar av olika slag precis som de flesta skolorna. Här 

betonas värdegrunden hårt och hur den stämmer överens med vad lagar och förordningar 

säger. Här saknas dock funderingar kring varför rasistiska beteenden sker och ett beskrivet 

arbete kring att förändra klimatet på skolan. Detta sätt där tydlighet kring det aktiva arbetet 
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saknas är inte skola B ensamt om. Många skolor vill mycket men få preciserar hur detta ska 

ske. Tyvärr verkar många av skolorna som exempelvis A,B,F, G och H involvera eleverna till 

liten del i arbetet med värdegrunden. Några har elevrepresentanter när 

likabehandlingsplanerna ska arbetas med. Många av skolorna verkar ha speciella grupper av 

personal som arbetar med likabehandlingsarbetet. Skola E har just en likabehandlingsgrupp 

och en värdegrundsgrupp för arbetet med dessa frågor. Svaleryd och Hjertson lyfter i boken 

Likabehandling i skola och förskola från 2012 fram att normerna i pedagogiska verksamheter 

lätt återskapas. Vi gör som vi alltid har gjort och alla måste arbeta med 

likabehandlingsarbetet om förändringar ska kunna ske. I de flesta av verksamheterna verkar 

tyvärr gällande normer återskapas och personalen inte vara kunniga i hur 

likabehandlingsarbetet ska ske i den dagliga verksamheten.  

 

7.3 Frigörande pedagogisk strategi 

När det handlar om att göra en förändring som är bestående vad gäller synen på sig själv som 

människa och det samhälle som man lever i behöver man få syn på normerna runt omkring 

sig och förstå hur det påverkar sig själv och samhället i stort. Flera av de författare som 

hänvisas till i detta arbete tar upp att vi oftast lämnar normer i fred och att normer återskapas. 

Bland dessa finner vi exempelvis Elmeroth och Nordenmark och Rosén. Dock finns det 

inslag i skolornas likabehandlingsplan som kan hänföras till de två frigörande pedagogiska 

strategierna som Kumashiro har. 

7.3.1Normkritisk pedagogik 

I skola H´s likabehandlingsplan har man valt att lyfta fram material som kan användas på 

temadagar som bryter normen vad gäller exempelvis sexuell läggning. Detta gör att vi där 

kan skymta att det finns normmedvetna inslag i hur man arbetar med sin likabehandlingsplan 

Skola E lyfter betonar vikten av reflektioner över normskapandet och elever är delaktiga i en 

värdegrundsgrupp. Om arbetet är förankrat hos alla elever och lärare när skolan till stor del 

Kumashiros tredje förändringsstrategi kring normkritik i utbildning och 

likabehandlingsarbete. Problematiken kan här handla om vilka som är involverade i arbetet. 

Det är viktigt att de som arbetar med förändring är motiverade och motivation är i och för sig 

en stark drivkraft men arbetet med likabehandling måste alla göra och driva, inte bara 

eldsjälarna. Vad händer när eldsjälarna brunnit ut eller lämnat skolan- försvinner då det 

arbete som görs för likabehandling? 
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På skola A finns även där problematiken med vilka som jobbar kring medvetande av normer 

och då enligt skolverkets rapport 2009 a Diskriminerad, trakasserad, kränkt med just arbete 

mot kränkningar. Den lilla entusiastiska gruppen gör ett arbete som andra lärare inte själva 

orkar med. Nordenmark och Rosén (2008) skriver att hanterandet av allt i klassrummen inte 

alltid är så lätt och att arbetet som lärare innebär mycket ansvar och många uppgifter. Att 

känna ork och entusiasm inför fler saker att få in i sitt arbete är inte alltid lätt. Här hade det 

varit intressant att se hur skolan har tänkt jobba för att alla i personalen ska arbeta med 

medvetandegörande av existerande normer. Information som tyvärr saknas. En stor del av 

personalen arbetar i normen kan detta tolkas som och en del i den lilla gruppen, arbetar med 

att kritisera normen. I boken Normkritiska perspektiv- i skolans likabehandlingsarbete (2012) 

tar Eek-Karlsson upp att det krävs en del av läraren för att arbeta mot kränkningar, 

trakasserier och diskriminering. Läraren måste uppbåda vilja och mod för att påbörja detta 

arbete. För den som står mitt i normens öga är detta kanske inte heller något som man tänker 

på. 

Friendsgruppens arbete ska bli en större del av verksamheten är den tilltro som skola F har 

kring att dessa grupper ska åstadkomma förändring. Problematiken att personalen väljer att 

inte se de kränkningar som pågår visar på att det kan finnas normer som gör att de vuxna har 

olika värdegrund i sitt arbete. Att vuxna ser bort är i sig en kränkning av den enskilda 

människan och en syn att alla inte är lika värda eller att lärarna inte orkar arbeta för de 

värderingar som man egentligen har. Frågan är här hur man bryter normer som gör att det är 

okej att kränka varandra. 

När likabehandlingsplanerna författas verkar inte hela personalen vara delaktig utan några få, 

någon, verkar stå för innehållet. I vissa delar i resultatetdelen framkommer en viss bitterhet 

över att de inte har förstått. En normativ attityd kring hur de insatta ser på de som inte nåtts 

av kunskapen alternativt inte vill förändra sig uppstår. Skolverket skriver i sin rapport 

(2009a) just om behovet av stöd till skolorna för att kunna arbeta effektivt med 

likabehandlingsarbetet. I skolornas likabehandlingsplaner framkommer att en del skolor 

noterat behovet att fortbildning. Någon skola verkar arbeta med fortbildning för fåtalet. 

Ledningen som läser in sig på de senaste rönen- eldsjälarna får gå på kurs. Om arbetet mot 

diskriminering och all kränkande behandling skall komma någonstans måste vi börja i 

lärarrummen menar Svaleryd och Hjertsson (2012). Var och en måste granska sig själv och 

fundera på vad hen är villig att arbeta för. Personalgruppen i sin helhet måste ingå i arbetet 

för att starta ett förändringsarbete.  
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7.3.2 Samhällsförändrande kritik 

Om man tänker sig att Kumashiros fyra strategier är en fyrstegsraket så innebär denna sista 

strategi att förändring av normer och vad som betraktas som normalt når ut i hela samhället 

och att normer betraktas kritiskt av alla parter vid alla tillfällen. Exempelvis att man när man 

arbetar med en likabehandlingsplan inkluderar alla och exkluderar ingen. 

Likabehandlingsplanen beskriver hur man jobbar med lika värde för alla och att det kanske är 

normativiteten som sätts under lupp istället för vad som anses avvika. Ingen av skolorna har 

hamnat på denna nivå i sina likabehandlingsplaner. Mångt och mycket handlar om att tolerera 

andra än de som antas vara normala. Ett Vi och Dom finns i alla likabehandlingsplanerna.  
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8. Diskussion 

Skolors verksamhet är pluralistisk och innehåller många människors åsikter och 

normskapanden. I verksamheten ingår att lagar och förordningar styr på pappret vad som ska 

ske och vad som ska ingå, dock så är det skillnad på vad som står skrivet på papper och den 

verksamhet som pågår live varje dag i skolan. I vårt samhälle existerar normer som vi oftast 

inte reflekterar över. Hur då samhällets normer ska brytas i skolans värld är inte lätt att se. 

Trots att människors lika värde och rätten till likabehandling kan kännas självklar så har både 

samhället och skolan lång väg att gå för att nå dit i praktiken. Här utmanas skolledning med 

personal och elever att skapa ett skolklimat där detta kan ses som en realistisk möjlighet där 

alla både personal och elever är involverade. Det andra sättet att se på detta är att det är en 

dröm eller en utopi.? På vilket sätt är likabehandlingsplanernas innehåll av olika normer av 

vikt för det likabehandlingsarbete som skolorna skall bedriva? Problematiken enligt 

exempelvis Elmeroth är att vi inte reflekterar över våra normer och på så sätt bara återskapar 

dem (s19 2012). Hur ska vi få en hel personalgrupp att engagera sig i detta?  Som känt är och 

som Svaleryd och Hjertson (2012) skriver har lärarens uppgifter i och utanför klassrummet 

bara blivit fler och det är inte lätt att orka ta nya grepp hela tiden. Dock handlar detta om 

vilket samhälle vi vill att ungdomarna ska leva i och vad de ska ta med sig ut i samhället. Att 

låtsas som att detta inte är ett problem är diskriminerande i sig. Tänk dig att du alltid upplever 

dig som inlemmad i en grupp du inte känner att du tillhör. Tänk om du sågs som nazist bara 

för att du var blond och blåögd och gillade skor med stålhätta? Detta är ett sätt att se på 

normer som heterosexualitet eller kön eller avsaknad av funktionshinder skapar. Människan 

indelas i fack och individen försvinner i mängden. 

Hur ska då normer brytas och ett bättre samhällsklimat göras möjligt? Häromdagen lyssnade 

jag på många kloka ord från människor i spännande verksamheter, ord som både skapade 

förståelse för processer och som inspirerade. Renata Clumska ,äventyrare som utmanat sig till 

det yttersta, sa på Nationella vägledarkonferensen i Kalmar maj 2013 att  

”Om man vill, vågar och satsar tillräckligt mycket kan man klara av de flesta utmaningar” 

och 

”Med ett steg i taget kan man ta sig upp för de brantaste backarna” 

För mig betyder det att normen går att förändra, vi kan vidga stormens öga till att inkludera 

fler och fler. Vi kan i skolans värld öppna för att skapa ett bredare perspektiv och låta alla 

vara med. Frågan som även den måste bemötas är om inte alla former av 
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förändringsstrategier är bra. Tolerans-pedagogiken är ett sätt att förändra som troligtvis på 

många sätt och vis har lett till att homosexuella fått fler rättigheter i samhället och att ogifta 

par kan vara sammanboende men att människor från start ska behöva tolereras för att de utgör 

en minoritet är problematiskt då den skapar ojämlika förhållanden mellan människor. Själva 

människovärdet ifrågasätts och vilken typ av medborgare skapas i skolan om vissa ges rätten 

att tolereras och andra tvingas till att bli tolererade. 

Toleransen skapas på flera sätt och frågan är hur kunskap skapas. Under vägledarkonferensen 

fick jag uppleva Professor Lena Fritzens föreläsning som handlar om vad som egentligen är 

ett kunskapstillägnande. Enligt henne så skapar inte enstaka tillfällen för information en 

utveckling och en process som utmynnar i kunskap. Detta kopplar jag samman att de som vid 

ett fåtal tillfällen arbetar med de frågor som finns i diskrimineringslagen inte kommer uppnå 

en process som skapar ny kunskap. Vi människor kommer inte ändra på oss utan vi är kvar i 

det dikotoma förhållningssättet med ett Vi och ett Dom. Den hermeneutiska spiralen som 

Fritzes tar upp som det sätt som behövs för att ta till sig kunskap kommer inte ske med 

sällaninformation utan behöver ges och diskuteras i det utbyte som skapas i relationen mellan 

människor. Att förhandla om kunskapen och låta den förhandlas om är en del i kunskapandet. 

Likabehandlingsarbetet måste hela tiden vara en pågående process om inte normer som leder 

till diskriminering skall reproduceras. Kunskapen om vilka normer som existerar och hindrar 

oss måste diskuteras och förhandlas kring ständigt och jämt.  

Arbetet för att förbättra likabehandlingsarbetet behövs och skolorna behöver bli mer 

normmedvetna i sin helhet. Personal behöver fortbildas och elever bli mer delaktiga för ett 

bättre arbete mot diskriminering och kränkande behandling.  
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9. Konklusion 

Normer finns i de verksamheter där likabehandlingsplanen har undersökts. Intentionerna att 

förändra är goda men blir ibland snarare normbevarande än kritiska i sitt förhållningssätt. 

Normmedvetenheten på skolorna är ojämn och ägs av intresserade, entusiastiska lärare eller 

ledning. Alla lärare har inte fått kunskapen till sig. Än mindre eleverna. 

Förändringsstrategierna utgår ifrån många punkter och handlar mycket om var skolan 

befinner sig. I nulägesanalyserna speglas skolor där värdegrunden och likabehandlingen 

befinner sig på olika nivåer. Allt från problematik med utanförskap och elevernas delaktighet 

framkommer som positioner som skolan har att arbeta med. Förändringsstrategierna handlar 

om kombinationer av toleranspedagogik, värdegrundsarbete och normkritik. De skolor som 

kommit längst kombinerar Kumashiros strategi utbildning om de andra med normkritiska 

inslag. Ingen skola har en samhällsförändrande strategi. Vissa skolor verkar behöva arbeta 

med att synliggöra sin värdegrund för att sedan kunna påbörja ett förändringsarbete med den 

som grund. Att normer finns i skolorna är dock påtagligt och inget konstigt i sig. Vilka 

normer ska bevaras och vilka behöver förändras för att stoppa diskriminering och kränkande 

behandling är den fråga som skolorna behöver ställa sig. 

Intressant vidare forskning skulle kunna handla om hur det ser ut i olika verksamheter. Är 

lärarna normmedvetna, skolledning, kringpersonal? Är det en sak vad man säger och hur man 

agerar? Sitter normerna i kroppen så att säga men inte i det man säger. Variationerna på temat 

är oändliga. 
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Bilaga 1 

Här nedan finns den avkodifiering avskolor som det hänvisades i kapitlet 5. Metod. 

Skola A Celsiusskolan 

Skola B Cultus gymnasium 

Skola C Fyrisskolan 

Skola D GUC- grafiskt utbildningscenter 

Skola E Internationella gymnasiet 

Skola F IT-gymnasiet 

Skola G JB-gymnasiet 

Skola H Uppsala Waldorfsgymnasium 

 

  

http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/rektorer/tiofragorochsvar/hurarbetarskolledning/
http://www.regeringen.se/sb/d/11043/a/111986
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Bilaga 2 analysfrågor 
Frågorna nedan har hjälpt mig att bearbeta texterna utifrån Kumashiros fyra stadier. 

1. Delar man in eleverna på skolan i olika grupper exempelvis utifrån kön, sexualitet eller 

ålder? 

2. Finns det ett Vi och Dom tänk i texten?  

3. Om det finns ett Vi och Dom tänk är det tydligt utskrivet t.ex där exempelvis 

heterosexualitet är norm och homosexualitet är avvikande? 

4. Inkluderas alla eller särbehandlas några/exkluderas? 

5. Har man aktiviteter för att skapa förståelse för ”de som avviker”? 

6. Problematiseras vad som är norm? 

7. Är alla på skolan involverade i arbetet för att problematisera normer/skapa förändring? 

8. Är man normmedveten? 

9. Har man ett samhällsförändrande perspektiv i sin plan? 

10. Utgår man endast från skolan vad gäller l eller har man med bredare perspektiv? 


