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SAMMANFATTNING 

Emelie Brangelid Freij, Emma Nilsson 

                                                                                                                                   Antal sidor: 29 

Denna studies syfte och frågeställningar handlar om hur personalen på tre olika fritidshem i 

tre olika kommuner beskriver att de arbetar i förebyggande arbete mot kränkande behandling 

och diskriminering. I studien undersöks även huvudmannens roll inom samma arbete. I 

Skollagen (2010:800) står det att varje enhet ska ha en plan för åtgärder mot kränkande 

behandling och diskriminering, våra egna erfarenheter är att arbetet kan variera och att det 

inte finns specifika direktiv för hur arbetet ska ta sig uttryck. Av denna anledning undersöker 

vi hur pedagogerna själva säger sig arbeta förebyggande, vilka förutsättningar de anser viktiga 

och vilka metoder de använder. För att undersöka hur personalen beskriver sitt förebyggande 

arbete mot kränkande behandling och diskriminering använder studien sig av en policy 

enactment teori. För att undersöka huvudmannens roll i samma arbete har studien använt sig 

av en nyinstitutionell teori. Metoden som använts i studien är kvalitativ innehållande semi-

strukturerade intervjuer med pedagoger och nyckelpersoner som har kunskap om huvudmans 

arbete. Det resultat som studien visar är att personalen ser det förebyggande arbetet som 

viktigt och att fritidspedagogerna anser sig ha en stark yrkesroll för att främja arbetet. De 

starka sidor pedagogerna beskriver är helhetssynen av eleverna, deras arbete med sociala 

relationer och konflikthantering. I de olika fritidshemmen fanns flera likheter och skillnader 

som beskriver hur personalen arbetade med det förebyggande arbetet. En likhet var vilka 

förutsättningar som personalen ansåg som viktiga för att skapa ett bra förebyggande arbete 

och en skillnad är de olika program som fritidshemmen använde sig av.  

Sökord: förebyggande, kränkande behandling, diskriminering, fritidshem, policy enactment 

teori, nyinstitutionell teori, huvudman 
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1. Inledning 

Den 26 Oktober 2013 publicerade DN Debatt en artikel skriven av Begler och Dyrefors 

Grufman om hur kränkningar i skolan ökar, både mellan vuxna och elever men även elever 

emellan. Något som oroade var att kränkningarna hade gått ner i de lägre åldrarna. Begler och 

Grufman (2013, 26 oktober) baserar artikeln på den undersökning Skolverket gjorde 2013 där 

de skickade ut en trivselenkät till 29 kommuner. Dessa enkäter svarade elever i årskurs 5 till 9 

på, och då upptäcktes det att var sjunde elev ansåg att vuxna inte alltid reagerar när de får reda 

på kränkningar. Skolverket vidare uttalade sig om att alla vuxna bör uppmärksamma och 

förhindra kränkningar. “Ett barn borde vara okränkbart. Det krävs ett samfällt agerande från 

alla vuxna som kommer i kontakt med barn och elever för att åstadkomma förändring’’ 

(Begler & Dyrefors Grufman, 2013, 26 oktober). Liknande artiklar har under åren publicerats 

i flera tidningar och detta gör att vi känner att det förebyggande arbete mot diskriminering och 

kränkningar är ett aktuellt ämne i samhället. Vi upplever själva att kränkningarna gått ner i 

lägre åldrar. Vi ser att personal i fritidshem har möjlighet att från tidig ålder involvera 

eleverna i det förebyggande arbetet mot kränkande behandling och diskriminering då de flesta 

elever på fritidshemmet är mellan ålder 6-10 år (Skolverket, 2015).  

I Skollagen (2010:800) ägnas ett kapitel åt hur en plan för åtgärder mot kränkande behandling 

ska dokumenteras. Alla elever ska ha rätten att kunna gå till skolan och inte behöva frukta att 

utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. Skollagen refererar också till 

diskrimineringslagen (2008:567) vilken går på djupet angående bestämmelser om förbud mot 

diskriminering. Skollagen (2010:800) beskriver tydligt att varje huvudman har ett 

övergripande ansvar för att det varje år sammanställs en plan mot kränkande behandling och 

varken huvudmannen eller personal får utsätta elever för diskriminering. Det står dock inte 

hur huvudman eller personal på skolan ska aktivt motverka att elever utsätter andra elever för 

kränkande behandling. I Lgr11 kan man läsa följande: 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana 

tendenser ska aktivt motverkas. (Skolverket, 2011, s.7) 

Läroplanen (Skolverket, 2011) anger att skolans uppdrag är att varje elev efter avslutad 

utbildning skall kunna uttrycka grundläggande demokratiska värderingar, ta avstånd från 

kränkande behandling samt medverka till att hjälpa andra människor. Allmänna råd och 

kommentarer för fritidshem (2014) beskriver hur fritidshemmets verksamhet utgår ifrån 

elevgruppen och det är här vi anser att det finns en stor möjlighet för personalen på 
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fritidshemmet att tillsammans med eleverna arbeta förebyggande mot kränkande behandling 

och diskriminering. De Allmänna råden skriver vidare hur personalen på fritidshemmet har en 

helhetssyn över elevernas vardag. Detta ser vi som en kunskapskälla för att förstå elevgruppen 

och kartlägga de behov som finns. Därför är det viktigt för fritidshemmet att arbeta 

förebyggande för att uppfylla skolans uppdrag, som att ge eleverna kunskaper om 

demokratiska värderingar och verktyg för att ta avstånd ifrån och hantera kränkande 

behandling och diskriminering.  

Diskrimineringslagen (2008:567), Skollagen (2010:800) och Läroplanen Lgr11 (Skolverket, 

2011) beskriver att personal ska motarbeta kränkande behandling och diskriminering. Vi har 

genom samtal och observationer på våra verksamhetsförlagda utbildningar upplevt att 

personal på fritidshem emellanåt saknar metoder för hur de ska arbeta i förebyggande syfte, 

speciellt när det handlar om kränkningar mellan elever. Vi har konstaterat att det finns ett 

behov av att synliggöra det förebyggande arbetet av diskriminering och kränkande behandling 

på fritidshem då verksamheten är en stor del av elevens vardag.  

Vi har under våra verksamhetsförlagda utbildningar fått inblick i att personalen på skolan 

känner att huvudmannen ställer för höga krav på dem eller så är huvudman knappt involverad 

fast personalen önskar riktlinjer. Därför vill vi med denna studie också undersöka om 

huvudmannen i de tre olika kommunerna vi besöker är involverade i skolornas förebyggande 

arbete mot kränkande behandling och diskriminering då det enligt lag ligger på huvudmannen 

att se till att det inte förekommer någon form av kränkande behandling eller diskriminering 

(Skollagen, 2010:800 § 6).  

Vi hoppas att studien kan synliggöra hur personal på fritidshem arbetar i förebyggande syfte 

för att försäkra sig om att varje elev ska kunna gå till skolan utan rädsla för att utsättas för 

obehagligheter, då elevens välbefinnande alltid ska stå i centrum. 
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2. Bakgrund 

För att motivera varför det förebyggande arbete mot kränkande behandling och diskriminering 

är viktigt kommer vi i bakgrunden lyfta fram hur kränkningar och diskriminering kan påverka 

elevernas självkänsla (Skrzypiez, 2008). Att se hur det kan påverka eleverna och deras 

studieresultat synliggör hur viktigt det är för huvudman och personal på skolan att skapa en 

trygg arbetsmiljö. Därefter ger vi exempel på hur kränkningar kan se ut elever emellan för att 

ge en tydligare bild av vad kränkning kan innebära. Därefter kommer ett avsnitt om de olika 

metoder som skolor kan använda sig av för att förebygga och minska kränkande behandling 

och diskriminering, vilket ger läsaren en tydligare bild av hur mycket arbetet kan skilja sig 

från skola till skola. Därefter kommer ett avsnitt som tar upp vems ansvar det är att se till att 

det finns ett förebyggande arbete på varje enhet och vad lagen säger. Det är viktigt att 

synliggöra att det ska finnas specifika rutiner och åtgärder vid kränkningar. Kränkningar och 

diskriminering kan även ske mellan elever och personal, därför handlar ett avsnitt om hur 

skolan ska gå tillväga vid sådana situationer. Avslutningsvis finns ett avsnitt som beskriver 

fritidshemmets uppdrag, då vi i studien fokuserar fritidshemmens förebyggande arbete.  

2.1 Hur kränkande behandling och diskriminering kan påverka elevens 

självkänsla 

Lars Arrhenius är generalsekreterare för Friends, en organisation som genom utbildningar 

arbetar mot mobbning i skolan. Den 13 april 2015 publicerade Aftonbladet en debattartikel 

skriven av Arrhenius som beskriver hur cirka 60 000 barn behöver utstå upprepande 

kränkningar i skolan varje dag. Dessa kränkningar menar han leder till sänkt självförtroende, 

sämre studieresultat och även avhopp från studier. Han riktar stark kritik mot skolan och dess 

hantering av mobbning och kränkningar och menar att Sverige behöver lägga mer resurser 

och insatser för att skolan effektivt ska kunna motverka dessa trakasserier. Arrhenius (2015, 

13 april) jämför med de satsningar som gjorts tidigare inom vissa ämnen, till exempel 

‘’matematiklyftet’’ och ‘’läslyftet’’  och menar att liknande inom trygghet och studiero i 

skolan är nödvändigt. Han tror att ett sätt att åstadkomma detta ‘’lyft’’ är kompetenshöjning 

kring normkritisk pedagogik, likabehandlingsarbete och akuta insatser. Enligt 

Barnkonventionen har samhället ett ansvar att värdera barn och ungas hälsa (UNICEF 

Sverige, 2009). Jacobsson (2012) skriver att varje vecka utsätts barn för mobbning vilket leder 

till både psykiska och fysiska besvär som huvudvärk och magont. Hon skriver vidare att trots 

att de flesta barn beskriver att de trivs i skolan har det visat sig att de yngre barnen har brist på 

arbetsro och upplever detta som ett problem.  
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2.2 Kränkningar mellan elever 

Skolverket (2013) beskriver kränkningar som ett dynamiskt fenomen för både den som blir 

utsatt och den som utsätter andra. De beskriver hur elever som utsätter andra för kränkningar 

ibland inte förstår att de agerar på ett negativt sätt då kränkningar kan döljas, uppfattas som 

normala inom ramen för verksamhetens kultur och struktur. Skolverket (2013) tar upp 

begreppet strukturell mobbning vilket kan beskrivas som en slags jargong där en eller flera 

individer blir utsatta för kränkningar där det inte går att uppfatta några tydliga avsikter. Detta 

kan leda till att enskilda handlingar till slut blir ett mönster som kan vara svårt för iakttagare 

och aktörer att uppfatta.  Skolverket (2013) beskriver hur det i samhället finns en myt om att 

de elever som utsätter andra för kränkande behandling oftast tros ha svårt med relationer, är 

socialt missanpassade och ointelligenta men de menar att denna myt nu håller på att försvinna. 

Forskning har på senare år visat att de som agerar kränkande mot andra oftast kan ha en hög 

status bland klasskamrater, ofta ses som tuffa och är socialt skickliga, till exempel genom att 

manipulera andra. Thunfors och Cornell (refererad i Skolverket, 2013) är två forskare som 

undersökte populariteten runtomkring elever som utsätter andra för kränkande behandling och 

mobbning. De såg att elever som utsätter andra elever för negativa handlingar tenderar att 

vara mer populära än genomsnittet och de som blev utsatta ansågs vara icke populära. Detta 

gav uppsåt till en intressant frågeställning ‘’Leder popularitet till att dessa barn använder sin 

sociala status för att utsätta andra för mobbning, eller använder vissa barn mobbning som ett 

medel för att nå popularitet?’’ (Skolverket, 2013, s.155).  

2.3 Metoder för att minska kränkning mellan elever 

År 2007 startades en utredning på initiativ av Utbildningsdepartementet där syftet var för 

Myndigheten för Skolutveckling (senare Skolverket) att utvärdera åtta olika anti-mobbning 

program (Osbeck & Söderström, 2014). Dessa program hade olika syften men alla är 

välkända i skolors arbete mot mobbning och kränkande behandling, några är förebyggande 

och vissa är åtgärdande. Undersökningen var menad att ge svar på vilka eller vilket program 

som var effektiva i arbetet mot mobbning och kränkande behandling samt vilka erfarenheter 

skolpersonal och elever hade av att arbeta med dessa program. Osbeck och Söderström (2014) 

skriver att Skolverket snabbt kom fram till att det var omöjligt att utvärdera effekterna av 

programmen då ingen skola var helt programtrogen utan oftast blandade flera olika eller 

gjorde egna program. I Skolverkets (2011) stödmaterial riktat till rektorer, skolchefer och 

skolhuvudmän beskrivs det hur det idag fortfarande finns flera olika program och metoder 

tillgängliga för skolor att ta del av för att arbeta förebyggande mot kränkningar och 
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diskriminering, Skolverket förbehåller sig rätten att inte rekommendera något särskilt program 

utan ser att varje skola utgår från sin egen verksamhet. De uppmuntrar till att använda vissa 

delar ur olika program för inspiration men anser att det skall finnas ett kartlagt behov bakom 

dessa motiv, om ett program har valts utan förankring finns det risk att insatserna missförstås 

vilket kan leda till ett utvecklat motstånd mot programmen. Det finns flera program som 

använder sig av eleverna själva där de ska agera som medlare vid en konflikt eller 

kränkningar. En sådan metod brukar kallas för kamratstödjare. Skolverket (2013) beskriver 

hur det istället kan uppstå fler kränkningar och mobbning genom att använda sig av 

kamratstödjare, till exempel så röstas kamratstödjare fram och det är då inte ovanligt att de 

som valts är de elever som har en popularitet i klassen. Skolverket (2013) beskriver att det 

finns två olika tillvägagångssätt att uppmärksamma ”oavsiktliga” kränkningar. Det första är 

att man kan försöka ge den som utförde kränkningen ökad insikt om konsekvenser handlingen 

kan ha och det andra är att försöka påverka den som upplevde handlingen som kränkande att 

få förståelse för varför handlingen inte hade intentionen att kränka. Osbeck och Söderström 

(2014) beskriver hur lärarna i Skolverkets undersökning 2007 beskrev att det finns både 

positiva och negativa effekter av att arbeta med ett färdigkonstruerat anti-mobbnings program. 

Det positiva var att det kunde skapa mer förståelse både bland personal och elever, det 

negativa är att dessa program inte tar hänsyn till den rådande kulturen på skolan och kan 

därför vara svåra att applicera direkt på verksamheten. Det fanns dock ett program som de 

ansåg utmärkte sig vilket var Dan Olweus program som arbetar förebyggande, upptäckande 

och åtgärdande mot kränkningar och mobbning. Som en del av programmet finns en strategi 

för implementering, en plan för utvärdering och uppföljning samt vissa inslag av 

värdegrundslektioner.  I programmet är det viktigt att arbeta med disciplinära strategier, klass-

regler och ett tydligt rastvaktssystem. I Olweus finns ett begrepp som kallas 

”mobbningsringen” men flera benämner det också som U:et. Denna ring visar med en bild att 

i en mobbningssituation finns flera olika roller. Som exempel är A mobbaren som tar initiativ 

och deltar till mobbningen. B deltar men tar inte initiativ. D gillar mobbningen men ger inte 

öppet stöd. F ogillar mobbningen och tycker att hen borde hjälpa (men gör inte det) och Y är 

mobboffret (Olweus, 1991). Viss kritik har riktats mot programmet och handlar om den oro 

som personalen på skolan upplevt då arbetet mot mobbning ska ligga på all skolpersonal och 

inte ett speciellt ”anti-mobbnings-team”. Programmet beskrevs också som kunskapsintensivt 

och arbetsintensivt (Osbeck & Söderström, 2014). 
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2.4 Planer mot kränkande behandling och diskriminering - vems ansvar? 
 

Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande 

behandling. De ställer krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att främja 

barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att förebygga och förhindra trakasserier 

och kränkande behandling. (Skolverket, 2012, s.8) 

 

Skolverket (2011) skriver att varje år ska en plan mot diskriminering och kränkningar 

upprättas och följas upp. I vissa kommuner kallas denna plan för en likabehandlingsplan. I § 

16 kapitel 3 i diskrimineringslagen står det att huvudmannen är den som ansvarar för att 

denna årliga plan ska upprätthållas. Planen ska innehålla en översikt där fokus ligger på 

åtgärder som kan vara nödvändiga för verksamheten. Syftet med planen är att främja alla 

deltagande elevers lika rättigheter i verksamheten. I diskrimineringslagen § 16, kapitel 3 står 

det också att huvudmannen bär ansvar för att en översiktsplan varje år ska upprättas och följas 

upp, en plan där fokus ska ligga på det förebyggande och förhindrande arbetet mot 

diskriminering och kränkande behandling. Flera verksamheter väljer att skriva ihop dessa två 

planer till en gemensam plan där både åtgärder och förebyggande arbete har lika mycket 

fokus. Skolverket (2012) ser det som en fördel om verksamheterna väljer att skriva samman 

dessa två planer då det kan skapa en större förståelse och bättre helhet i verksamhetens 

arbetsprocess.  

2.5 Diskriminering mellan personal och elever, rutiner och åtgärder 

Allmänna råd och kommentarer - arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 

(Skolverket, 2012) förklarar att elever som känner sig diskriminerade av personal på 

verksamheten hamnar i en särskilt utsatt situation då de befinner sig i en beroendeställning 

och det är då viktigt för eleven att veta vart hen kan vända sig för att uppmärksamma denna 

händelse. Skolverket (2012) trycker på att det är viktigt att elever och deras vårdnadshavare 

vet vart de ska vända sig ifall de anser att huvudman eller personal diskriminerar en elev. Om 

en elev utsätts för diskriminering skall det ske en utredning, oftast ledd av en person som har 

någon form av ledningsfunktion i verksamheten. Hur utredningen skall gå till och vilka 

rutiner som ska användas skall stå i likabehandlingsplanen (Skolverket, 2012). 

2.6 Fritidshemmet 

Fritidshemmet är en stor del av barns tillvaro idag. Verksamheten är ett viktigt komplement 

till förskoleklassen och skolan. På fritidshemmet lär sig eleverna att utveckla sin identitet och 

ingå i olika sociala sammanhang (Skolverket, 2011). En av hörnstenarna i fritidshemmets 

pedagogik är att förena god omsorg och pedagogisk verksamhet (Skolverket, 2011). 
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Arbetssättet inom fritidshemsverksamheten är att bygga upp goda relationer elever emellan 

och mellan vuxna och elever, för att stödja och stimulera elevernas förståelse av omvärlden. 

Ett stort fokus ligger på elevernas välbefinnande och identitetsutveckling, fritidshemmets 

arbete är då en viktig del av det främjande och förebyggande arbetet mot kränkande 

behandling, trakasserier och mobbning (Skolverket, 2011). 

3. Begreppsförklaring 

Diskriminering 

Skolverket (2012) beskriver att diskriminering uppstår när en elev missgynnas av skäl som 

ingår i diskrimineringsgrunderna. Dessa är; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

religion eller trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionshinder, ålder och sexuell läggning. 

Då diskriminering handlar om ett slags missgynnande innebär det att den som utför 

diskrimineringen besitter någon form av makt. I verksamheten är det enbart huvudman eller 

personal på skolan som kan utöva diskriminering, elever kan alltså inte utsätta varandra för 

diskriminering (Skolverket, 2012).   

Direkt diskriminering 

När någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan baserat på de sju 

diskrimineringsgrunderna (Skolverket, 2012). 

Indirekt diskriminering  

Diskriminering kan också ske genom att behandla alla lika, så kallad indirekt diskriminering. 

Med detta menas att någon diskrimineras genom användning av en bestämmelse som framstår 

som neutral men som i praktiken missgynnar en elev av skäl som har samband med 

en viss diskrimineringsgrund (Skolverket, 2012). 

Kränkande behandling 

Skolverket (2012) beskriver kränkande behandling som ett agerande som kränker barn eller 

elevers värdighet utöver diskrimineringsgrunderna det vill säga könsöverskridande identitet 

eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionshinder, ålder, 

sexuell läggning och kön. Kränkande behandling kan både vuxna och barn utsätta varandra 

för. 

Huvudman  

Skollagen (2010:800) skriver att varje kommun är huvudman för förskola, grundskola, 

förskoleklass, gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundsärskola, kommunal vuxenutbildning, 

särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare och fritidshem. I varje 
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kommun ska det finnas nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen. 

Enskilda aktörer (inte kommuner) kan ansöka om att få godkännas som huvudmän, detta är 

fallet med friskolor. 

4. Syfte 

Syftet är att synliggöra vilka metoder tre olika fritidshem i tre olika kommuner använder sig 

av i det aktiva arbetet med att förebygga kränkande behandling och diskriminering. Utöver 

detta vill vi granska vilken roll huvudmannen beskrivs ha i de olika kommunerna i det 

förebyggande arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. 

 Hur beskriver personalen på fritidshemmet att de arbetar i förebyggande syfte mot 

kränkande behandling och diskriminering? 

 Hur beskriver nyckelpersoner i de olika kommunerna huvudmannens roll i det 

förebyggande arbetet mot kränkande behandling och diskriminering på fritidshem? 

5. Teoretiska utgångspunkter 

Lager (2015) diskuterar hur olika aktörer omsätter policytexter i praktiken. I denna studie är 

aktörerna huvudmannen och personal på fritidshemmet, policytexterna är skollagen, 

diskrimineringslagen och läroplaner. Vi har utgått ifrån två olika teorier, den första är policy 

enactment teorin (Ball, 2012) som hjälpt oss tolka hur personalen på fritidshemmet arbetar, 

organiserar, planerar och dokumenterar det förebyggande arbetet mot kränkande behandling 

och diskriminering. Den andra teorin är nyinstutionell teoribildning (Powell & DiMaggio, 

1991) som hjälper oss tolka hur huvudman skapar mening med det förebyggande arbetet 

genom att förhålla sig till de rådande principerna för organiseringen. Lager (2015) beskriver 

det som ’’-hur de brukar göra’’ (s.37). 

 

Giddens (1984)  skriver att det som för ihop dessa två teorier är att de fokuserar på 

genomförande och hur de sammanlänkar begreppen struktur och aktör. Aktörer i denna studie 

är huvudman, rektorer och lärare, struktur är det förebyggande arbetet mot kränkande 

behandling och diskriminering. Lager (2015) beskriver hur relationen mellan aktörer och 

strukturer i olika praktiker skapar mening genom olika arbeten. Hon skriver vidare att 

begreppet kontext är betydelsefullt inom de båda teorierna och det är även det som skiljer dem 

åt. Dessa två teorier har tillsammans gett oss en mer överskådlig bild av hur det förebyggande 

arbetet genomförs och tolkas av huvudman och personalen på fritidshemmet.  



13 
 

5.1 Policy enactment-teori 
Ball (2012) beskriver policy enactment som ett sätt att skapa mening genom införandet av 

policytexter i praktiken. Han skriver att när lärare tolkar olika policytexter så som lagar och 

läroplaner anpassas de och genomförs i relation till de lokala förutsättningarna och villkor 

som finns i den kontext som de ska användas inom. På detta vis menar Ball (2012) att 

policytexterna omskapas utifrån lärarnas förståelse av sitt uppdrag, samt vilka förutsättningar 

och villkor som råder i den praktik som texten ska omsättas i. Bernstein (2003) skriver att när 

policytexter tolkas, anpassas och sätts in i nya diskurser uppstår en rekontextualisering. Detta 

innebär att diskurser i policytexter och praktiker förs samman och skapar regler och strukturer 

för genomförandet i praktiken (fritidshemmet). Bernstein (2003) beskriver begreppet 

dekontextualisering, vilket beskriver hur olika aktörer ser behov i lokala kontexter och skapar 

därefter en policytext. En policytext ska kunna appliceras på alla enheter, Skollagen är till 

exempel en dekontextualiserad text. När sen en enskild skola tolkar och anpassar Skollagen så 

rekontextualiserar personalen lagen efter verksamhetens förutsättningar. Då policytexter kan 

förändras genom att man till exempel gör en förenkling av dem kan det i sig förändra viss 

innebörd av originaltexten. I denna studie flyttas policytexter om det förebyggande arbetet 

mot kränkande behandling och diskriminering in ett nytt sammanhang, i detta fall den 

pedagogiska praktiken. Texterna om det förebyggande arbetet rekontextualiseras genom 

användandet i den pedagogiska praktiken, där diskurser och tolkningar förs samman i syfte att 

skapa mening i det dagliga arbetet.  

 

Vårt analysarbete fokuserar på aktörernas (i detta fall pedagogernas) meningsskapande och 

rekontextualisering av policytexterna i deras tal om sitt förebyggande arbete mot kränkande 

behandling och diskriminering. För att belysa hur pedagogerna skapar ett meningsfullt 

förebyggande arbete har vi genomfört intervjuer där vi fått kunskap om hur de tolkar och 

anpassar policytester till den egna verksamheten.  

5.2 Nyinstitutionell teori 

Denna teori används i syfte att utforska huvudmannens roll i de olika kommunerna i det 

förebyggande arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. Powell & DiMaggio 

(1991) beskriver att inom den nyinstitutionella teorin studeras hur normer, värderingar och 

etablerade föreställningar inom organisationer skapar och bevarar mönster för människors 

handlande. Municio (1995) skriver att teorin innebär ett försök att skapa mening i aktiviteter 

som pågår i samhället. Det är också ett försök att inkludera människors tolkningar och 
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bearbetningar av samhällsföreteelser. Lager (2015) skriver att med hjälp av denna teori är det 

möjligt att analysera och beskriva kommunikatörernas idéer om det förebyggande arbetet. 

Kommunikatörer beskriver hon som nyckelpersoner, i vår studie är det nyckelpersoner 

anställda av kommunen. En nyinstitutionell analys ställer krav på en dataproduktion som 

beskriver aktörernas egen bild genom intervjuer och aktörernas handlingsmönster som 

framträder i olika policytexter (Czarniawska, 2005). 

 

Med hjälp av det nyinstitutionella perspektivet har vi analyserat vilken roll huvudman har i 

genomförandet av det förebyggande arbetet i de olika skolorna. Huvudmannens organisering 

av arbetet är i fokus för analysen, med andra ord hur det förebyggande arbetet genomförs i 

deras praktik och hur de hanterar de krav som finns i olika sammanhang i relation till 

policytexterna.  

6. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi ta upp forskning relevant för det förebyggande arbetet mot 

kränkande behandling och diskriminering. För att belysa det förebyggande arbetet i 

verksamheterna börjar avsnittet med att visa konsekvenserna för elevernas hälsa om de utsätts 

för kränkande behandling och diskriminering under en längre tidsperiod. Därefter följer en 

vetenskaplig artikel som beskriver att lärare inom skolan ger elever verktyg för att själva 

hantera konflikter. Artikeln är relevant för vår studie då vi gör en koppling mellan 

konflikthantering och kränkning/diskriminering. Då studien nämner olika program som kan 

användas i det förebyggande arbetet finns Söderströms (2013) undersökning med där hon 

granskar kamratstödjare och medling. Avslutningsvis finns ett examensarbete, vilket 

undersöker två olika fritidshems förebyggande arbete mot kränkande behandling, trakassering 

och diskriminering.  

Skrzypiec (2008) har genomfört en studie där ungefär 1400 elever deltog. Hon undersökte hur 

mobbning och kränkande behandling påverkar elevers fysiska och psykiska välmående. Det 

framkom att över en tredjedel av de som blivit utsatta utvecklade koncentrationssvårigheter 

och upplevde en rädsla för andra elever. 

 

Annerbäck (2014) undersökte i en enkätstudie hur mobbning påverkar elevers hälsa i årskurs 

7 och 9, och när eleverna senast kände sig kränkta. I studien framkom att 14,4% elever hade 

känt sig kränkta under de senaste två månaderna och att mobbning förekom mer i årskurs 7 än 
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i årskurs 9. I den del av studien som undersökte hur elevernas hälsa kan ha påverkats av 

mobbning framkom det att 7,3 % i årskurs 9 har eller har haft ett självskadebeteende. Det 

framkommer också i studien att elever som kan anses ”annorlunda”, de som har annan 

socioekonomisk status, övervikt, funktionshinder med mera hade en större risk att utsättas för 

mobbning och kränkande behandling. Annerbäck (2014) skriver att det är därför viktigt att 

människor som arbetar med barn såsom psykologer och olika lärarkategorier behöver vara 

uppmärksamma på tendenser till mobbning. Inte bara genom anti-mobbningsprogram utan 

hon anser att inom barngrupper behövs värdegrunden stärkas och en större acceptans för att 

vara annorlunda måste utvecklas.  

 

Hakvoort och Olsson (2014) belyser i sin artikel hur Sveriges skolor idag har uppdraget att 

skapa demokratiska medborgare och samtidigt ge elever kunskap. Kritiken som Hakvoort och 

Olsson ger den svenska skolan handlar om hur verksamheterna arbetar för att ge eleverna 

verktyg för att hantera konflikter. Artikeln tar upp att det ska finnas en plan på varje skola för 

att förebygga kränkande behandling, diskriminering och mobbning. Detta anser Hakvoort och 

Olsson är bra, men samtidig kan dessa planer göra att eleverna går miste om lärdomen att 

hantera konflikter. De beskriver även hur vanligt det är att lärare går in och medlar och 

”löser” konflikterna åt eleverna istället för att ge dem verktygen för att hantera konflikter 

själva. I sin studie gjorde Hakvoort och Olsson ett snöbollsurval där de slutligen genomförde 

semi-strukturerade intervjuer med 10 deltagare (educators). Resultatet av de 10 intervjuerna 

om hur personalen arbetade med demokrati i klassrummen och i skolan, synliggjorde att ingen 

av personalen beskrev sitt arbetssätt med att införa demokrati i skolan på samma sätt, alla 

hade olika metoder. Detta tror författarna beror på en brist på kommunikation mellan 

arbetslagen om hur de ska sträva mot samma mål.  

 

Efter att ha läst Skolverkets (2013) Utvärdering av metoder mot mobbning blev Söderström 

(2013) intresserad av olika program för att förebygga mobbning och kränkande behandling. 

Hon genomförde därefter en analys av Skolverkets datamaterial där det framkom att flera 

insatser mot mobbning kunde leda till att mobbningen istället ökade. För att undersöka detta 

gjorde hon en studie vid namn ‘’Vi vill ju så väl och ändå kan det bli så fel’’, där hon 

analyserar kamratstödjare och schemalagda värdegrundslektioner. Söderström bygger sin 

studie på analyser av Skolverkets intervjuer från skolor som arbetar med värdegrundslektioner 

och kamratstödjare. I hennes analys framkommer det att både personal och elever anser att 

värdegrundslektionerna kan vara oerhört känsliga och därför svåra att genomföra och många 
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lärare kände också en osäkerhet för hur de skulle lägga upp innehållet. Eleverna uttryckte att 

värdegrundslektionerna sågs som onödiga då de kände att lektionerna saknade koppling till 

den faktiska vardagen. Flera kamratstödjare uttryckte att de hamnar i en slags 

lojalitetskonflikt mellan elever och lärare och dessa kan vara svåra att hantera. Flera kände en 

rädsla för att själva bli utsatta för mobbning då de sågs som ”övervakare” och ”skvallrare”. 

Söderström skriver;  

 

För att förstå varför särskilda värdegrundslektioner och kamratstödjare kan ha en 

negativ effekt i skolors arbete mot mobbning, är det viktigt att knyta an till 

forskningen om orsaken till mobbning. Forskarna lyfter fram att orsakerna framför allt 

finns i elevernas relationsarbete, inte i första hand personliga egenskaper hos den 

enskilda individen. (Söderström, 2013, s.42) 

 

Söderström (2013) skriver att lärarens kompetens är avgörande, en lärare som känner eleverna 

och är engagerad och väljer övningar utefter elevgruppen kan få ett bra resultat av 

värdegrundslektionerna. En lärare som känner sig osäker och som inte utgår ifrån 

elevgruppens behov kan hamna i en situation där eleverna finner lektionerna meningslösa. 

Hon skriver vidare att hon anser att för att få ett lyckat arbete mot mobbning behöver 

personalen på skolan arbeta med att skapa en gemenskap mellan eleverna -och att 

relationsarbetet är av största vikt.  

 

Andersson och Wulff Hamnqvist (2013) gjorde ett examensarbete där de jämförde två 

fritidshems förebyggande arbete mot diskriminering, trakassering och kränkande behandling. 

Resultatet består av att lyfta fram likheter och skillnader mellan de två fritidshemmen och 

deras arbetssätt. De kallar fritidshemmen för A och B. Skillnaderna de fann var att A inte 

tillämpande några specifika metoder för att genomföra det förbyggande arbetet utan arbetade 

med värdegrundsfrågor som för dem var en naturlig del av skolans vardag. B arbetade aktivt 

med metoder så som observationer, samtal och enkäter. Författarna fann också en tydlig 

skillnad mellan hur de båda fritidshemmen beskrev samarbetet inom arbetslaget. Fritidshem A 

ansåg att de inte hade något samarbete alls när de gällde frågan att arbeta förebyggande mot 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling medan Fritidshem B menade att de 

samarbetade bra och alla strävade mot samma mål inom det förebyggande arbetet. Likheter de 

fann mellan de båda fritidshemmen var att det fanns en plan för varje skola med syfte att 

förebygga, behandla och åtgärda kränkande behandling, trakassering och diskriminering samt 

att båda skolorna var medvetna om att det var rektorn som stod som ansvarig för att leda det 

förebyggande arbetet. Författarna hävdade att trots att det idag finns mycket material och stöd 
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för hur fritidshem kan arbeta i förebyggande syfte lyckades inte fritidshem A. Anledningen 

ansågs vara den bristande kommunikationen inom personalgruppen. 

7. Metod 

I detta avsnitt redogörs för vilka metoder vi har valt att använda oss av i vår studie. Vi 

kommer att beskriva hur urvalet har gjorts samt hur genomförandet har utförts. 

Forskningsetiska aspekter som informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet 

och nyttjandekravet har vi tagit hänsyn till i vår studie och kommer redogöra för i slutet av 

detta kapitel. 

7.1 Metodval  
Svensson och Ahrne (2015) anser att man som forskare ska utgå från den frågeställning man 

vill få besvarad när man ska välja lämplig metod.  Även tid och resurser påverkar de metodval 

som kan göras. Med detta i åtanke har vi använt oss av en kvalitativ metod, eftersom det är 

den mest relevanta metoden utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Bryman (2011) 

beskriver att den mest uppenbara skillnaden på kvantitativ forskning och kvalitativ forskning 

är att den kvalitativa är mer inriktad på ord medan den kvantitativa inriktas mot siffror. 

 

Metoden vi har använt oss av är intervjuer för att synliggöra hur lärare i fritidshem talar om 

vilka metoder de använder sig av i det aktiva arbetet med att förebygga kränkande behandling 

och diskriminering. 

7.2 Intervjuer 

Intervjuer är ett sätt att samla kunskaper om sociala förhållanden (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015). Svensson och Ahrne (2015) berättar att när man som forskare använder sig av 

kvalitativa metoder och intervjuer kommer man nära de miljöer och människor som 

forskningen handlar om. Genom intervjuer får forskaren kännedom om de förhållanden som 

råder i denna miljö. Våra intervjuer skedde enskilt med varje pedagog på fritidshemmet. Den 

typ av intervju vi använde oss av kallar Bryman (2015) för semistrukturerade-intervjuer. Det 

innebär att forskaren har ett antal teman eller frågor som ställs till den intervjuade som sedan 

får utforma svaren hur hen känner. Det uppstår då möjlighet för oss som forskare att ställa 

olika följdfrågor till pedagogerna. Vi hade olika intervjufrågor som vi ställde till personalen 

på fritidshemmet som kunde ge svar på våra forskningsfrågor, se bilaga 2.  
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De verktyg som användes under intervjutillfället var en mobiltelefon för inspelning, en 

intervjuguide samt penna och papper för anteckningar. 

7.3 Urval 

Fritidspedagogerna som ingår i vår studie är fördelade på tre fritidshem i tre olika kommuner i 

västra Götaland. Vi intervjuade åtta fritidspedagoger och två personer med kunskap om 

huvudmännens roll i det förebyggande arbetet. Ett av fritidshemmet ligger i en mellanstor stad 

medan två av fritidshemmen ligger i större tätorter. Vi valde att ta kontakt med personer som 

vi har träffat på våra verksamhetsförlagda utbildningar, då vi har arbetat med dem tidigare och 

lärt känna dem. Vi ansåg att detta skulle skapa en mer avslappnad miljö för den intervjuade då 

det redan finns en existerande relation med en av forskarna. 

De personer som vi intervjuade som hade kunskap om huvudmannens roll i det förebyggande 

arbetet fick vi rekommenderade till oss genom intervjuer med pedagoger och genom 

kontaktcenter i en av kommunerna. Då aspekten av huvudmannens roll i arbetet inkom senare 

i vår studie genomförde vi telefonintervjuer eftersom tidsramen för vårt arbete förkortats 

drastiskt. Vi har genomfört två telefonintervjuer med nyckelpersoner inom två kommuner. Vi 

skickade ut de frågor vi tänkte ställa till dem via mail så att de hade en möjlighet att förbereda 

sig ifall de ville diskutera något extra. 

 

Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) skriver att välja intervjusubjekt är en viktig aspekt 

inom kvalitativa intervjuer. Man måste fråga sig exakt vilka informanter man vill intervjua. Vi 

använde oss därför av ett målstyrt urval som Bryman (2015, s.350) beskriver som ”individer 

som har direkt hänvisning till de forskningsfrågor som formulerats”. De personer som har 

intervjuats i vår studie har vi valt med omsorg då vi ville ha utbildade fritidspedagoger som 

har varit yrkessamma i minst ett par år och på så sätt fått yrkeserfarenhet. Vi har inte tagit 

hänsyn till ålder eller kön då vi inte undersökt våra forskningsfrågor ur ett generation –eller 

genusperspektiv. 

 

Vi skickade ut mail med bifogad tillståndsblankett och information om vårt problemområde 

till valda fritidspedagoger med frågan om de var intresserade att medverka i vår studie. 

Samtliga tillfrågade ville delta i studien. Datum för intervju sattes och vi bifogade 

intervjufrågorna så de kunde titta igenom dem och förbereda sig inför vårt besök.  

Vi fick ett bortfall i den senare delen av arbetet då vårt försök med att få kontakt med den 

tredje kommunens huvudman inte besvarades.  
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7.4 Beskrivning av de olika fritidshemmen 
Fritidshem Heffaklumpen 

Fritidshemmet Heffaklumpen ligger ute på landsbygden i en förort utanför en medelstor stad i 

västra Götaland. Pedagogerna har varit yrkessamma mellan 8-18 år. Fritidshemmet har cirka 

60 inskrivna elever i dagsläget men kommer till nästa läsår att öka i antal. På fritidshemmet 

arbetar två utbildade fritidspedagoger heltid, en förskollärare och två assistenter. På skolan 

finns det bara ett fritidshem vilket innebär att alla inskrivna elever går på samma avdelning. 

Vi intervjuade två fritidspedagoger. 

 

Fritidshem Krokofanten 

Fritidshemmet Krokofanten ligger ute på landsbygden i en förort till en mindre stad i västra 

Götaland. Pedagogerna har varit yrkessamma mellan 10-27 år. Fritidshemmet har 55 

inskrivna elever, och har under de senaste åren minskat i gruppstorlek. En fritidspedagog 

arbetar heltid, en arbetar 80 % och en arbetar 75 %. På fritidshemmet arbetar också två 

förskollärare. Fritidshemmet består av två olika avdelningar. Vi intervjuade tre 

fritidspedagoger. 

 

Fritidshem Hipposaurusen 

Fritidshemmet Hipposaurusen ligger centralt i centrum i en mellanstor stad i västra Götaland. 

Pedagogerna har varit yrkessamma mellan 7-35 år. Fritidshemmet har cirka 50 barn inskrivna, 

under de senaste åren har gruppstorleken ökat. Det arbetar tre utbildade fritidspedagoger på 

fritidshemmet, varav en arbetar 50 %. Även en utbildad barnskötare arbetar på fritidshemmet. 

Fritidshemmet består av en avdelning med en årskurs. Vi intervjuade tre fritidspedagoger. 

7.5 Genomförande 

Efter att datum satts för intervjuerna och frågorna skickats till de pedagoger som skulle delta i 

studien, diskuterade vi de roller vi skulle ha under intervjutillfällena. Vi valde att en av oss 

skulle ha en mer tydlig huvudroll, denna kallas för Forskare 1 och den andra, Forskare 2, 

skulle anteckna det som sades. Forskare 1 var den som i huvudsak ställde frågor och 

följdfrågor men även Forskare 2 hade möjlighet att delta i intervjun och ställa följdfrågor eller 

lyfta frågor hen ansåg behövdes diskuteras mer. Vi förklarade forskningsrollerna och sedan 

påbörjades intervjun. Intervjun blev ett slags samtal där alla kunde delta men i huvudsak 

pratade den intervjuade.  
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Vi gjorde ett medvetet val genom att ibland vänta ut pedagogerna, tystnad var tid att fundera -

och oftast kom det fram mer svar efter denna stund av tystnad. Den som hade rollen som 

Forskare 1 hade intervjuguiden/intervjufrågorna framför sig, och de pedagoger som ville hade 

även frågorna framför sig. Vissa hade förberett sig genom att anteckna på detta papper och 

använde det då som stöd för att inte missa viktigt punkter som hen kände skulle tas upp. 

Intervjuerna tog runt 40 minuter per pedagog. Då vi inte fick några bortfall av pedagoger på 

fritidshemmet genomfördes åtta intervjuer. Samtliga intervjuer tog plats på respektive 

fritidshem. Telefonintervjuerna tog plats i rum där vi kunde prata ostört och samtalen spelades 

in med hjälp av mobiltelefon och surfplatta. 

 

7.6 Bearbetning av material och tillvägagångssätt vid analys 

Vi använde oss av en tematisk analys då vi bearbetade materialet. Bryman (2015) beskriver 

den tematiska analysen som ett sätt att leta efter mönster, likheter eller teman. Backman 

(2011) beskriver hur analysen i kvalitativa utföranden oftast påbörjas redan innan 

datainsamlingen, även om det sker omedvetet. Han skriver att den huvudsakliga analysen 

dock oftast sker under själva datainsamlingsmomentet. Vi håller med Backman om att olika 

teman skapades hos oss redan under intervjutillfällena, vilket vi ansåg underlättade vårt 

analysarbete då vi fick en försmak för vilka teman vi letade efter. 

 

Backman (2011) konstaterar att analyser av kvalitativ data kan vara ett av de svåraste 

momenten men att det underlättar om datainsamlingen på något sätt har registrerats, och detta 

gjorde vi med hjälp av ljudinspelning på telefoner. Därefter transkriberades alla intervjuer. 

Det vi valde att inte transkribera var om vi hamnade på samtalsämnen som inte hörde till 

ämnet, samt medhållande ljud/svar från oss forskare så som ”mm”, ”aa” och ‘’mm, precis’’ 

och så vidare. Intervjuerna skrevs sedan ut i papper och vi började jämföra dem för att se 

likheter och skillnader och flera teman uppstod som senare kommer att presenteras i studien.  

7.7 Trovärdighet 

Reliabiliteten och validiteten ska vara hög om en studie ska vara trovärdig. Trovärdighet i 

forskningen bygger på att studien är noggrann, väl beskriven och systematisk gjord, och att 

forskaren kan visa detta för läsaren (Dahlin-Ivanoff, 2015). Bryman (2015) menar dock att 

flera forskare diskuterar hur just dessa begrepp är relevanta i en kvalitativ undersökning då 

kvalitativa studier inte fokuserar på att mäta resultat. Genom detta argument menar han att 
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reliabilitet och validitet kan anpassas genom olika ståndpunkter och kategoriseras för 

kvalitativ forskning. Bryman (2015, s. 352) beskriver dessa fyra punkter: 

Extern reliabilitet - i vilken utsträckning kan studien upprepas? 

Intern reliabilitet - att de forskare som ingår i studien är överens om hur de ska tolka det som 

de ser och hör. 

Extern validitet - handlar om i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till andra 

sociala situationer och miljöer.  

Intern validitet - det ska finnas en tydlig sammankoppling mellan forskarens observationer 

och den teori som valts. 

 

Under arbetets gång utvecklades nya forskningsfrågor hos oss och vi ändrade vårt teoretiska 

perspektiv. Studien kan upprepas men eftersom nya aspekter har inkommit under senare delen 

av arbetet bör intervjufrågorna förändras för att få tydligare svar på forskningsfrågorna. Vi har 

varit överens om hur datamaterialet ska tolkas dock byttes perspektiv och en omtolkning 

behövde genomföras. Studiens resultat kan till vissa delar generaliseras till olika situationer 

och miljöer och våra intervjuer hör ihop med vald teori och ger därför en hög validitet.  

7.8 Forskningsetik 

För att ta hänsyn till etiska principerna var vi noggranna att skriva med dem i vår 

tillståndsblankett, och vid intervjun diskuterades även dessa principer med den intervjuade. 

Bryman (2015, s. 132) tar upp fyra punkter som gäller för svensk forskning; 

Informationskravet: Den som blir intervjuad ska veta varför hen intervjuas och vad som sedan 

kommer att ske med den insamlade datan. Det innebär också att deltagandet är frivilligt och 

den intervjuade kan när som helst välja att avsluta sitt deltagande. Detta förtydligade vi för 

pedagogerna en gång extra innan intervjuerna genomfördes. Innan intervjun påbörjades bad vi 

om tillståndsblanketten och frågade om det var några oklarheter kring den. Om det var några 

frågor diskuterade vi dem och sedan fick intervjupersonen ta ställning till om hen ville 

genomföra intervjun. 

 

Samtyckeskravet: Att deltagaren själv får bestämma över sin medverkan. Detta förtydligade vi 

i både tillståndsblanketten och innan intervjun. 

Konfidentalitetskravet: Handlar om att alla som deltar i studien, både skolor och personer är 

anonyma, och uppgifter ska förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem. Vid de tillfällena 

som vi skriver ut namn är de fingerade.  
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Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in ska enbart användas i denna studiens syfte. Detta 

meddelade vi innan intervjuerna påbörjades.   

De intervjuer som inkom under senare del av studien behandlades på samma sätt, 

tillståndsblanketten skickades ut och innan intervjun startades frågade vi om det fanns frågor 

gällande blanketten. 

8. Resultat och Analys 

Vid vår analys av datamaterialet skapades sex tydliga teman: Nolltolerans, Helhetssyn, 

Föräldrakontakt, Fritidspedagogernas starka sidor, Förutsättningar, Likabehandlingsplanen. 

En nolltolerans mot kränkande behandling och diskriminering fanns under alla intervjuer som 

en underliggande ton vilket gör att den återkommer även i de andra temana.  

8.1 Fritidspedagogernas definition av kränkande behandling och 

diskriminering 

De två stora begreppen i vår studie är kränkande behandling och diskriminering därför var det 

viktigt för oss att vi fick fritidspedagogernas definition av vad de ansåg att kränkande 

behandling och diskriminering innebar.  

 

Utifrån intervjuerna med alla fritidspedagogerna på fritidshemmet framgick det likheter i 

deras definition av kränkande behandling. Kränkande behandling beskrevs som när någon får 

ta emot någonting som den inte tycker är ok. Det kan handla om gester, uteslutande, hårda ord 

och att inte ta hänsyn till andras känslor. 

 

eeh, aaa, de e om man.. ja alltså… nedsatt.. att man, eeh, gör någon som känner sig liten, 

tycker det är kränkande. Man säger saker, gör saker, det kan vara gester eller.. aaa… att någon 

känner sig att den inte e…. a liten, inte duger och blir ledsen inombords (Fritidspedagog 4, 

Hipposaurusen) 

 

Fritidspedagogerna tycktes uppfatta diskriminering som ungefär samma sak som kränkande 

behandling men då grundade sig handlingen på någon av de sju diskrimineringsgrunderna; 

 

Det är ju mer de här diskrimineringsgrunderna…de här sexuellt och religionsfriheten och 

såhär, så det är ju inte riktigt samma sak men oftast tycker jag ju att det blandas ihop, för du 

kan ju kränka någon för precis vad som helst, men diskriminering är ju bara från de här sju 

grunderna… (Fritidspedagog 8, Heffaklumpen) 
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8.2 Nolltolerans 

En av de likheter som har framkommit i studien är att två av fritidshemmen arbetar eller har 

arbetat med Olweus programmet. Fritidspedagogerna beskriver programmet som bra men 

tidskrävande då alla i skolan ska sätta sig in i metoden. Något som upplevdes bra med 

programmet var att all personal på skolan hade en samsyn om vilka beteende som var 

acceptabla bland eleverna och vilka som inte var det. I programmet involverades eleverna och 

de ombads berätta om vilken position de ansåg sig inta vid kränkande situationer. 

 

P – man liksom följde en ordning, alla barn fick berätta, fast man skulle inte nämna namn, 

man fick berätta händelser som hade hänt och man tog upp saker till diskussion och man 

jobbade väldigt mycket med, ja det finns ett U i Olweus, med olika.. jag vet inte om ni känner 

till? 

F1 & F2 – jo, men det gör vi 

P – Nä men att barnen skulle.. var väldigt bra på att se sin egen del och att.. A, kunna säga var 

man själv befann sig och var man ville befinna sig och lite sådär, så vi jobbade jättemycket 

med det faktiskt men nu de sista, kanske ett-två åren har det inte varit så mycket och även vi 

vuxna pratade om, ett par gånger i månaden hade vi Olweus möten, då pratade vi om alla barn, 

om det var nånting extra som behövde lyftas så att alla på skolan kände till om det var nån 

som man skulle hålla extra ögon på eller någon som behövde extra hjälp men nånting så, det 

var också väldigt bra! För då, det blev ju.. Var det nån på skolgården då visste man liksom att.. 

aa.. Och alla sa lika, så det var jättebra. (Fritidspedagog 5, Hipposaurusen) 
 

Samtliga fritidspedagoger poängterar att all kränkande behandling och diskriminerings ska tas 

på allvar och på direkten när en sådan situation uppstår. De nämner att ta det på direkten är en 

hörnsten i det förebyggande arbetet då den kränkande behandlingen oftast upphör och ett 

klimat skapas bland eleverna att sådana situationer inte är okej. Genom att kränkande 

behandling och diskriminering tas på direkten skapar pedagogerna en nolltolerans mot sådana 

beteenden. Alla fritidspedagoger nämnde med olika ord att de strävar mot en nolltolerans mot 

sådana beteenden på fritidshemmet. 

 

F1 – eeh, vilka konkreta åtgärder eller metoder använder ni er av på fritids för att förebygga 

kränkande behandling? 

P -  eeh, ja det e ju våra styrdokument är det ju som, som våra pelare som sagt, sen har vi våra 

diskussion, grupp, smågrupper som vi jobbar med, det är våra samtal. (----) vi följer ju också 

den där diskrimineringslagen… (Fritidspedagog 4, Hipposaurusen). 
 

Fritidspedagogen i citatet menar att nolltoleransen kommer ifrån styrdokumenten, att det är 

förbjudet att kränka och diskriminera varandra.  
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Skillnader som vi fann mellan de olika fritidshemmen i deras förebyggande arbete mot 

kränkningar och diskriminering var att Heffaklumpen inte använde sig av något särskilt 

program, men de nämner att de tidigare har använt sig av Farsta-modellen. Fritidspedagogen 

som nämnde modellen förstår kritiken som riktats mot den då modellen kan liknas vid ett 

polisförhör. Men hon ansåg att den fungerade bra då kränkande behandling och 

diskriminering togs på direkten och upphörde. 

8.3 Helhetssyn 

Fritidspedagogerna beskriver att deras förebyggande arbete mot kränkande behandling och 

diskriminering skiljer sig från hur skolan arbetar. Fritidspedagogerna anser att de har en 

helhetssyn på eleverna som lärarna i skolan inte har. De ser eleven under hela skoldagen och 

det hjälper dem att förstå bakomliggande orsaker till varför kränkningar och diskriminering 

kan uppstå. Jacobsson (2012) skriver att skolans uppdrag idag är att bekräfta och stödja eleven 

ur ett helhetsperspektiv. Detta ger förutsättningar för utvecklandet av sociala förmågor, 

lärande och välbefinnande. 

Fritidspedagogerna ser en fördel med att de kan ta konflikter som innefattar kränkande 

behandling och diskriminering på en gång med involverade elever. I skolan är det annorlunda 

då klassläraren oftast måste vänta med att samtala med eleven på grund av pågående 

lektioner. Genom att vänta med samtalen kan en så kallad snöbollseffekt uppstå  

 

men på fritids kan man ju ta direkt och hugga direkt så fort man ser, och det tycker jag att det 

borde vara i skolan med, för de ger mest effekt när man kan ta tag i problemet direkt när det är 

ett litet problem, för annars kan det bli snöbollseffekt och rulla på och till slut kanske det inte 

är greppbart. (Fritidspedagog 8, Heffaklumpen) 

 

 

Eeeh, nä men också tid att planera en bra meningsfull och trygg verksamhet, eeehm, att man 

har tät föräldrakontakt att man är med på utvecklingssamtal så att föräldrarna ser att det är en 

helhet och att det är en helhet och att vi ser barnens hela dag och att vi.. aaa.. att vi samarbetar 

skolan-fritids, eeehm, nä men också just det att… (Fritidspedagog 5, Hipposaurusen) 

 
 

Excerpten beskriver hur fritidspedagogerna har möjlighet att stoppa kränkningar och 

diskriminering innan det leder till något större, och detta ses som en stor del av det 

förebyggande arbetet. 

8.4 Föräldrakontakt 
Föräldrakontakt nämnde Heffaklumpen och Hipposaurusen som en slags metod i det 

förebyggande arbetet. Genom att skapa förtroende hos föräldrarna och bygga relationer ansåg 
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de att det blir lättare att ta ”svåra” samtal. Fritidshemmen ser det som en styrka att de under 

dagen har möjlighet att prata med föräldrarna vid till exempel lämning och hämtning av 

eleverna, vilket de anser att klasslärarna missar. En fritidspedagog säger följande;  

 

….ja att de gärna går till oss, men också att lärarna ringer aldrig hem eller det får gå ganska 

långt, och vi tar det direkt att ”idag har det här hänt, och ni får gärna prata om det hemma”, 

eller om allt är utrett så säger man det, men det kan vara bra att föräldrarna vet om det 

kommer upp något annat sen, men jag tycker att lärarna ..det får gå ganska långt innan de tar 

föräldrakontakt. Och det tjänar ingen på… (Fritidspedagog 8, Heffaklumpen) 
 

I Lgr 11 (Skolverket, 2011) står det att varje lärare ska samverka med elevens vårdnadshavare 

och informera om elevens trivsel, kunskapsutveckling och skolsituation. Läraren ska 

informera om varje elevs personliga situation.  

 
och där är det jätte viktigt, o o, kontakten med familjen, hur liksom föräldrarnas inställning till 

saker och ting vad har dom i bagage och såhär (Fritidspedagog 4, Hipposaurusen) 

 

Intervjuerna belyste hur viktigt fritidspedagogerna ansåg att föräldrakontakt var i det 

förebyggande arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. De kände också att de 

hade stöd från Lgr 11 om att samverkan med vårdnadshavare är betydelsefullt för elevens 

trivsel och hälsa. 

8.5 Fritidspedagogernas starka sidor 

Fritidspedagogerna upplever att deras yrkesroll är viktig i det förebyggande arbetet mot 

kränkande behandling och diskriminering. De menar att en del av uppdraget som 

fritidspedagog är att arbeta med de sociala relationerna och att de kan ha en konfliktlösande 

roll i skolan. Samtal med elever är en av fritidspedagogernas viktigare uppgifter, genom 

samtal skapas en relation med eleven som i sin tur kan ge trygghet och en gemensam 

värdegrund.  

 

vi jobbar ju med det sociala, aktivt, det är ju vårat yrke, det är våran profession, känner jag 

jämfört med skolan som inte alltid ser barnen på samma sätt, så jag tror man är väldigt lyhörd 

för, och ser när barn gör saker om de säger saker hur de beter sig i lekar och social 

sammanhang o allting sånt, jag tror det är vi som ser det tidigt (Fritidspedagog 2, Krokofanten) 
 

I Allmänna råd och kommentarer för fritidshemmet (Skolverket, 2014) beskrivs elevens 

självständighet och trygghet, att kunna vara en bra kompis, ta ansvar för sina handlingar, visa 

respekt och hänsyn för andra, lösa konflikter med kamrater och följa gemensamma regler, 

som några av de sociala aspekter som knyter an till lärarna i fritidshems specifika 
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yrkeskunnande. Söderström (2013) skriver att det är upp till de vuxna att skapa en 

gemenskap, att det är lärarens yrkesskicklighet som ska avgöra undervisningens innehåll. Om 

läraren inte utgår ifrån gruppens behov kan det förebyggande arbetet falla och istället få 

oönskad effekt av mer kränkande behandling och diskriminering. En nyckelperson uttalar sig 

följande om fritidspedagogernas kompetens; 

 

Jag skulle väl tycka att lärarna i fritidshem skulle då ha ett större och mer långsiktigt arbete på, 

inte bara likabehandlingsplanen utan att man kanske hade insatser…idag har vi ju 

likabehandlingsteam, det har man ju på alla skolor iallafall i vår kommun. Och då går de i och 

arbetar när det har hänt en situation, men jag skulle ju vilja att man mer uttalat använder sig 

utav fritidslärarnas kompetens och arbetade förebyggande för tillexempel rast verksamhet. 

Eller att man då skriver in det i det mobbnings förebyggande arbetet (Nyckelperson 2 i 

kommunen). 
 

De fritidspedagoger som deltar i studien berättar att ingen fritidspedagog för tillfället är med i 

likabehandlingsteamet. 

8.6 Förutsättningar  
En av de viktigaste förutsättningarna för det förebyggande arbetet enligt fritidspedagogerna, 

är att alla har en samsyn. Med samsyn menas att de talar om samma saker, de gör likadant vid 

olika situationer, de säger likadant till eleverna och de visar att de som arbetslag tycker lika.  

….det fungerar bra på det sättet att vi tycker likadant om de sakerna och vi har samma 

förhållningssätt, vi säger likadant till barnen och vi har ungefär liksom samma ribba, eller vad 

man ska säga.. På vad vi tycker är okej och på vad vi inte tycker är okej. Eeh… *funderar*, 

sen kan man känna att man kanske behöver lite mer tid att prata med varandra egentligen och 

det kan hända saker som vi inte alltid hinner berätta för varandra och att.. eeeh.. aa. Lite mer 

tid ibland kanske för att kunna göra ett ännu bättre arbete kring det… Men annars så fungerar 

samarbetet bra! (Fritidspedagog 5, Hipposaurusen) 
 

Fritidspedagogernas förklaringar kring vilka andra förutsättningar som är viktiga i det 

förebyggande arbetet handlar om tidsaspekten. Fritidspedagogerna betonar vikten av att få tid 

för att diskutera det förebyggande arbetet, vilken samsyn arbetslaget ska ha och hur 

elevgruppen mår. Såhär talar en av nyckelpersonerna kring tidsaspekten; 

 

F: vi har diskuterat mycket med pedagogerna om det här med tid, de känner att de inte hinner 

N: så är det ju, jag handleder en grupp fritidslärare, men de har ställt in nu, för att de hinner 

inte. Och det tycker jag är sorgligt, för de behöver verkligen sitta ner en timme varannan 

vecka och prata om kränkning. Vad hände, vem sa såhär? Vad sa jag? Att man vågar 

reflekterar över sitt eget förhållningssätt (Nyckelperson 1 i kommunen). 
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Elevgrupperna på fritidshemmen Heffaklumpen och Hipposaurusen har de senaste åren ökat i 

antal, vilket fritidspedagogerna ser som en försvårande faktor i det förebyggande arbetet. De 

menar att för ett bra arbete behöver elevgruppen minska i antal så att personalen hinner se 

varje enskild individ; 

 

Det är nog den största farhågan att man inte upptäcker att barn försvinner man kan inte ha 

daglig kontakt med 50 st, man ser inte om Lisa är ledsen eller om någon stänger in sig i ett 

rum för att någon har sagt eller gjort något, man upptäcker inte om man har 35 andra att ta 

hand om…och det spelar ingen roll hur mycket personal du har, är elevgruppen för stor så är 

gruppen för stor, för många rektorer tänker så att nä men då trycker vi in mer personal , så har 

vi fått det här tillexempel….men är det 63 så är det 63..asåå det hjälper inte, för jag vet ju inte 

vilka du har pratat med..jag vet att jag har pratat med dessa 10, men de andra 40 då? Så det ska 

inte vara så många tycker jag… (Fritidspedagog 8, Heffaklumpen) 

 

För att involvera eleverna i det förebyggande arbetet använde sig Heffaklumpen av fritidsråd 

där fritidspedagoger och elever kunde diskutera bland annat konflikter och regler.  

 

ok, sen har vi ju fritidsråd där vi diskuterar vad som är bra och mindre bra, de kan ju tycka att 

det är lite för hårda tag i kuddrummet, eller att den och den inte är schysst på fotbollsplan eller 

så och då tar vi upp det och diskuterar det (Fritidspedagog 8, Heffaklumpen) 
 

Fritidspedagogerna såg det som en stor resurs att involvera eleverna i det förebyggande 

arbetet då de blev mer medvetna om den nolltolerans som existerar på skolan.  

8.7 Likabehandlingsplanen 

I intervjuerna framkommer det att fritidspedagogerna inte har fått några särskilda direktiv från 

huvudman hur de ska arbeta förebyggande mot kränkande behandling och diskriminering. I 

Skollagen (2010:800) står det: 

 

Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder 

som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen 

ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller 

genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har 

genomförts ska tas in i efterföljande års plan. (§8, kap 6) 
 

I vår analys har vi sett att i de olika kommunerna har huvudmannen inte gett några specifika 

direktiv om hur det förebyggande arbetet ska genomföras. I samtal med nyckelpersoner som 

har kunskap om huvudmannens arbete framkommer det att huvudman lägger ansvaret på 

rektorerna och skolorna.  
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P: precis, asså för huvudmannen här är ju politikerna då. Och huvudmannen kan ju också vara 

nationell politiker, och de nationellas styrdokument, som när man tänker nationell nivå för 

hela Sverige, lagen och läroplanen och annat som Skolverket har direktiv från regeringen att 

arbeta fram, där står det tydligt att vi ska arbeta mot kränkande behandling och diskriminering, 

vi har ju en läroplan som innefattar både kapitel 1 och 2 , som tar hand om normer och värden 

osv…så tanken om att arbeta med det här finns ju, men sen är det ju intentionen i skollagen 

och läroplanen är tydliga att det är ett viktigt uppdrag som vi har , men sen hur det landar i den 

verkliga verksamheten ser ju annorlunda ut , de ser olika ut i kommuner och inom kommunen 

på olika skolor 

F2: ja, för det har vi upptäckt lite, för vi har varit i vissa kommuner där det har varit upp till 

skolan och rektorn och göra, men andra kommuner som har haft lite direktiv och förslag till att 

testa det här och så.. 

P: precis, för våran kommun har ju gjort och bestämt är ju att vi ska arbeta med 

likabehandlingsplanen att det ska finnas en tydlig och att den ska vara levande, så det gör vi ju 

och den förebygger….(Nyckelperson 2 i kommunen). 

 

Genom det nyinstitutionella perspektivet har vi undersökt huvudmannens roll i det 

förebyggande arbetet och hur det organiseras. De nationella policytexterna som huvudmannen 

tolkar har blivit dekontextualiserade. Detta innebär att polictytexterna ska kunna appliceras på 

alla skolor i hela landet. Huvudman har sedan tagit dessa texter och organiserat dem för att de 

ska passa in i den kontext som råder i den specifika kommunen.  Det vi har funnit är att 

huvudmannen inte gett specifika direktiv för hur skolorna ska genomföra arbetet utöver att de 

ska utforma en likabehandlingsplan. Huvudmannen förlitar sig på rektorerna och personalen 

på skolan. Detta gäller för samtliga kommuner vi undersökt. 

Likabehandlingsplanen - vilken är lagstadgad - var det enda kravet som ställdes på skolorna 

kring det förebyggande arbetet. En intressant detalj som framkom i intervjuerna från ett 

fritidshem är att skolan saknar en aktuell likabehandlingsplan. Skolan upprätthåller inte lagen 

om det förebyggande arbete mot kränkande behandling och diskriminering och huvudman 

tycks inte vara medveten om detta. Skolverket (2013) slår fast att främjande och 

förebyggande insatser, vilket ska dokumenteras i likabehandlingsplanen, har en avgörande 

betydelse för om elever kommer att bli utsatta för kränkande behandling och diskriminering i 

skolan.  

8.8 Sammanfattning  
I vår studie kan vi slå fast att fritidspedagogerna har tolkat policytexterna genom att de har 

utformat en likabehandlingsplan. Även om ett fritidshem inte har en aktuell plan för detta år 

har de haft det föregående år. När ett fritidshem tolkar en policytext så rekontextualiserar 

personalen den efter förutsättningarna på skolan. Då det har varit en instabil ledning tycks det 
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fritidshemmet inte ha kunnat genomföra en rekontextualisering av likabehandlingsplanen till 

praktiken. Ball (2012) menar att policytexter tolkas mot bakgrund av lärarnas syn på deras 

yrkeskompetens och tidigare erfarenheter. Detta gör att vi har tittat efter hur 

fritidspedagogerna beskriver sin yrkesroll och därefter hur de har utformat sitt förebyggande 

arbete. De beskriver att de följer skollagen och att det är deras ”pelare”, därefter har de tagit 

tillvara på sina starka sidor. I studien har fritidspedagogerna beskrivit sig som starka inom 

konfliktlösning, samtal och relationsarbete. De beskriver att den helhetssyn de har på eleverna 

hjälper dem att skapa en nolltolerans. I diskrimineringslagen (2008:567) står det att det är 

förbjudet att utsätta en elev för kränkande behandling, trakassering och diskriminering. Denna 

lag beskrivs också som en av deras ”pelare” i det förebyggande arbetet, så personalen 

rekontextualiserar texten för att anpassa den till sin praktik och verksamhet. Det har de gjort 

genom att bland annat fokusera på att skapa en nolltolerans, samtala med elever och upprätta 

en stark relation med vårdnadshavare.  

9. Diskussion 

9.1 Resultatdiskussion 
Det övergripande syftet med studien är att synliggöra vilka metoder tre olika fritidshem 

använder sig av i det förebyggande arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. I 

studien blev det tydligt att fritidspedagogerna arbetar dagligen med det förebyggande arbetet 

fast i olika former och med olika metoder. Vissa förhåller sig enbart till 

likabehandlingsplanen och andra har tagit hjälp av utomstående program såsom Olweus. 

Likabehandlingsplanen var en central del av det förebyggande arbetet och flera kände att den 

gav ett stöd.  Hakvoort och Olsson (2014) riktar kritik mot likabehandlingsplanerna då de 

anser att de ibland gör att eleverna aldrig får pröva att arbeta med konflikter. De menar att om 

pedagoger alltid går in och styr upp konflikter kommer eleverna inte att få verktyg att själva 

hantera dem. När fritidspedagogerna beskriver att de arbetar med det dagligen beskriver de att 

de varje dag har samtal med eleverna om ”hur man är en bra kompis”, regler och nolltolerans. 

Fritidspedagogerna ser det som viktigt att involvera eleverna i arbetet. Vissa gör det genom att 

synliggöra för eleverna att i en kränkningssituation finns det olika sorters deltagande, ett 

exempel är Olweus U. Fritidspedagogerna kände att arbetet med Uet gjorde att eleverna blev 

bättre på att se sin egen roll i situationer och själva göra ett ställningstagande om vad som är 

okej och inte. Fritidspedagogerna känner att det ligger i deras yrkesroll att arbeta med olika 

sociala aspekter, såsom konflikthantering och samtal med elever. Något som var en stor fördel 
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för fritidspedagoger är att de oftast kan ta konflikter ‘’på direkten’’, vilket gjorde det möjligt 

att skapa en nolltolerans. Enligt fritidspedagogerna var en god kontakt med vårdnadshavare en 

positiv aspekt i det förebyggande arbetet. Med en god relation till föräldrarna kan det bli 

lättare att samtala omkring situationer som kan uppfattas som känsliga.  

 

Ett begrepp som ligger nära kränkande behandling och diskriminering är mobbning. 

Annerbäck (2014) visade i sin studie att elever som utsatts för mobbning i värsta fall kan 

utveckla ett självskadebeteende, därför är det viktigt att det finns ett fungerande förebyggande 

arbete. Annerbäck (2014) skriver vidare att det är viktigt för lärare att skapa en större 

acceptans för elever som kan uppfattas som annorlunda och att värdegrunden på skolorna 

behöver stärkas. Detta kan vi i studiens resultat se att fritidspedagogerna arbetar med i sitt 

förebyggande arbete genom de sociala relationerna med eleverna. Söderström (2013) skriver 

att det är viktigt att läraren känner den elevgrupp som de arbetar med för att det förebyggande 

arbetet ska fungera. Eleverna behöver känna förtroende och en trygghet till läraren. 

Pedagogerna upplever att en av styrkorna i yrkesrollen är att skapa relationer och genom 

samtal med eleverna ge trygghet. Andersson och Wulff Hamnqvist (2013) undersökte likheter 

och skillnader i två fritidshems förebyggande arbete mot kränkande behandling, trakassering 

och diskriminering. I resultatet visar de att inget av fritidshemmen arbetade med några 

specifika metoder för att underlätta det förebyggande arbetet. Istället arbetade de två 

fritidshemmen med värdegrundsfrågor. I resultatet kom de fram till att trots att det idag finns 

mycket material att ta hjälp av gällande det förebyggande arbetet tog inget av fritidshemmen 

vara på detta. Fritidspedagogerna tror att bristen på kommunikation mellan personalen var en 

bidragande faktor. I denna studie kunde vi se att fritidspedagogerna anser att de har en bra 

kommunikation och en samsyn i arbetslaget om hur arbetet mot kränkande behandling och 

diskriminering ska genomföras.  

 

Studien undersökte också den roll som huvudmannen har i det förebyggande arbetet. 

Resultatet som framkom är att huvudmannen förlitar sig på att rektorn har det övergripande 

ansvaret och att alla skolor har en aktuell likabehandlingsplan. En av de skolor som ingick i 

studien har ingen aktuell likabehandlingsplan och detta verkar huvudman inte vara medveten 

om. Att inte ha en aktuell likabehandlingsplan gör att det förebyggande arbetet inte kan nå sin 

fulla potential. Vilka konsekvenser detta innebär för skolan i relation till att de bryter mot 

lagen kan vi inte finna. Det står varken i Skollagen eller i Diskrimineringslagen vad som 

händer om en verksamhet inte har en aktuell likabehandlingsplan.  



31 
 

Vi ser det som en brist att huvudmannen inte är mer delaktig i det förebyggande arbetet. Vi 

tror att om huvudmannen är mer involverad och gav mer specifika direktiv gällande det 

förebyggande arbetet skulle det underlätta och spara tid för personalen på skolan. Vi tror att 

om huvudman fanns med som ett stöd och personalen och ledning på skolan kände att de 

kunde vända sig dit skulle ett fungerande arbete komma igång fortare och struktureras upp 

bättre. 

En pågående debatt i skrivande stund är det förslag som lämnats till regeringen om att 

fritidshemmets uppdrag ska stärkas i Lgr11. Det har diskuterats flitigt på sociala medier om 

detta kommer underlätta eller försvåra fritidslärarnas arbete. Vissa talar om att fritidshemmet 

nu kommer bli mer styrt och att personalen kommer få mindre frihet att utforma 

verksamheten, och att denna process kommer vara tidskrävande. Vi har sett i vår studie att tid 

redan är ett problem, fritidspedagogerna känner att de inte har tid som det är och vissa delar 

av verksamheten kan då hamna i skymundan, till exempel det förebyggande arbetet mot 

kränkande behandling och diskriminering. Något som både statistik visar och pedagogerna 

påpekar är att elevgrupperna blir större. En rädsla fritidspedagogerna har är att de inte 

kommer hinna se alla elever och att de inte kan uppfatta om kränkningar och diskriminering 

sker. Vi ser att för att få ett bättre förebyggande arbete och skapa mer trygghet inom 

elevgruppen behöver pedagogerna få mer tid åt planering och elevgrupperna behöver bli 

mindre.  

9.2 Metoddiskussion  
Att genomföra den här studien har varit en lärorik process. Vi har behövt utmana oss själva 

och arbetet har förändrats otroligt mycket under skrivandet. Den största och mest 

övergripande förändringen som även kan ha påverkat vårt resultat har varit vårt byte av 

teoretiskt perspektiv i ett sent skede av processen. Bytet gjordes då vi först utgick ifrån det 

sociokulturella perspektivet men kände att det inte helt passade med studiens syfte. Efter att 

ha läst Karin Lagers (2015) avhandling fick vi upp ögonen för policy enactment och 

nyinstitutionell teori. Därför behövde vi införskaffa ny kunskap om dessa teorier under en 

kort tidsperiod. Att vi har bytt teori har gjort att vi önskat att vi kunde ställa andra frågor 

under våra intervjuer. Frågor som riktade in sig mer på hur pedagogerna tolkar olika 

policytexter och rekontextualiserar dem till sin verksamhet. 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer. Vi anser fortfarande att 

det var rätt val då vi undersökte hur personalen själva beskriver sitt förebyggande arbete. Vi 
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använde oss av semi-strukturerade intervjuer vilket gjorde att vi hade möjlighet att vara 

flexibla, bland annat genom att ställa följdfrågor. Den senare aspekten som kom in i studien 

var huvudmannens roll i det förebyggande arbetet. Vi fann det svårt att hitta vem man skulle 

kontakta för att få fram den informationen. Vi är dock nöjda med de personerna som vi sedan 

fick kontakt med. De intervjuerna genomfördes över telefon då tiden började bli knapp. Det vi 

tycker är synd är det bortfall vi fick från en huvudman, att få ta del av den kommunens arbete 

hade kunnat ge ett mer komplett resultat. Vi önskar att vi genomfört en pilotstudie innan vår 

riktiga studie påbörjades, då vi kände oss osäkra kring hur intervjuerna skulle genomföras.  

9.3 Framtida forskning 
Studiens resultat visar att lärarna på fritidshemmet har stor kompetens för att genomföra ett 

väl förebyggande arbete mot kränkande behandling och diskriminering. Vi tycker att 

personalen på fritidshemmet ska få vara med i större utsträckning att utforma det 

förebyggande arbetet på skolorna. Den fortsatta forskning som vi finner intressant kan vara att 

synliggöra relationen mellan lärare – rektor - huvudman inom det förebyggande arbetet mot 

kränkande behandling och diskriminering.  

9.4 Sammanfattning 
Syftet med vår studie är att utifrån åtta intervjuer med personal på fritidshem och två 

intervjuer med personer med kunskaper kring huvudmans arbete undersöka fritidshemmens 

och huvudmannens roll i det förebyggande arbetet mot kränkande behandling och 

diskriminering. Policyperspektivet har varit det teoretiska utgångsperspektivet för studien. Vi 

har använt; policy enactment & nyinstitutionell teori. Policy enactment perspektivet belyser 

hur fritidspedagogerna på fritidshemmet tolkar och anpassar policytexter till den egna 

verksamheten utifrån den kontext som råder. Den nyinstitutionella teorin belyser hur 

huvudmannen har tolkat och sedan organiserat policytexter till den pedagogiska praktiken. Vi 

har i studien använt oss av semi-strukturerade intervjuer, fördelat på åtta fritidspedagoger på 

tre fritidshem i tre olika kommuner. Huvudmans roll har också undersökts i två av dessa 

kommuner genom telefonintervju med nyckelpersonen inom studieområdet.  

Resultatet visar att de olika fritidshemmen arbetar förebyggande mot kränkande behandling 

och diskriminering. Det finns flera likheter men också skillnader på hur fritidshemmen 

strukturerar upp arbetet. En likhet är att fritidspedagogerna ser sin yrkesroll som passande för 

att genomföra det förebyggande arbetet då de anser sina starka sidor bland annat vara att 

skapa en trygghet, främja sociala relationer och vara en konfliktlösare. Likheterna vi såg på 
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huvudmannens roll i det förebyggande arbetet mot kränkande behandling och diskriminering 

är att huvudman förlitar sig på att rektorn ska ta ansvar för det förebyggande arbetet, och att 

varje skola årligen ska följa den aktuella likabehandlingsplanen.  

Som vi nämnt i inledningen har personalen på fritidshemmet ett helhetsperspektiv på elevens 

vardag och de har även möjlighet att involvera eleven i det förebyggande arbetet. Studiens 

resultat har visat att personalen känner att helhetssynen de har kan hjälpa dem att förstå varför 

kränkningar och diskriminering uppstår. Att involvera eleverna i arbetet ser de som en stor 

fördel då eleverna lär sig att göra egna ställningstaganden.  
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Vi heter Emelie Brangelid och Emma Nilsson och är två studenter från Högskolan för 

Lärande och Kommunikation i Jönköping som läser till Grundlärare med inriktning mot 

arbete fritidshem. Vi är nu inne på vår sista termin och ska skriva vårt examensarbete.  Vårt 

syfte är att undersöka och synliggöra vilka metoder olika fritidshem använder sig av i det 

aktiva arbetet med att förebygga diskriminering och kränkande behandling. 

För att kunna skriva vårt examensarbete vill vi genomföra intervjuer/fokussamtal med lärare i 

fritidshem som har erfarenhet och kunskap kring ämnet.  Med denna tillståndsblankett vill vi 

be dig delta i vår studie. Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska 

principer genom att ditt deltagande är frivilligt och kommer att behandlas konfidentiellt. Det 

innebär att du när som helst kan välja att avsluta din medverkan i studien, samt att alla 

personer och skolor kommer vara anonyma. Studiens resultat kommer enbart att användas i 

forskningssyfte och kommer därmed publiceras i databasen Diva. 

 Jag godkänner medverkan i undersökningen. 

 Jag godkänner inte medverkan i undersökningen 

Datum …………………………………………….. 

…………………………………………………….. …………………………………………. 

Underskrift 

Vid eventuella frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss! 

Emelie Brangelid Freij                                                                      Emma Nilsson 

076-017 27 72                                                                                      073-826 40 53 

Emeliebrangelid@hotmail.com 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 

Hur är fritidshemmet uppbyggt? Gruppstorlek, antal pedagoger och avdelningar? 

·         Hur många år har du varit yrkesverksam som fritidspedagog? Vilken utbildning har    

du? 

·         Vad är definitionen för kränkande behandling/diskriminering för dig? 

·         Hur arbetar ni med kränkande behandling på fritidshemmet? 

·         Hur tycker du att kränkande behandling vanligtvis tar sig i uttryck på fritids? 

·         Hur tycker du att diskriminering vanligtvis tar sig i uttryck på fritids? 

·         Skillnad mellan pojkar och flickor? I vilken grupp förekommer mest kränkande 

behandling? 

·         Vilka konkreta åtgärder/metoder använder ni er av på fritids för att förebygga 

kränkande behandling? 

·         Vilka konkreta åtgärder/metoder använder ni er av på fritids för att förebygga 

diskriminering? 

·         Hur fungerar samarbetet mellan pedagogerna på fritidshemmet kring det 

förebyggande arbetet mot kränkande behandlingar? 

·         Elevgrupperna blir större, bidrar det till mer kränkande behandling? 

·         Vilka förutsättningar för personalen tycker du är viktiga i arbetet för att motverka 

kränkande behandling 

·         Utgår ni från något speciellt program i ert arbete mot kränkande 

behandling?/Diskriminering 

·         Har ni en aktuell likabehandlingsplan? 

·         Har ni fått några direktiv från huvudman hur ni ska arbeta förebyggande mot 

kränkande behandling och diskriminering? 
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Bilaga 3 

 

-          Har huvudman gett skolor i kommunen direktiv för hur det förebyggande arbetet 

mot kränkande behandling och diskriminering ska genomföras? 

Varför? / Varför inte? 

-          Tar huvudman/kommunen hjälp av några speciella program/metoder i det 

förebyggande arbetet mot kränkande behandling? 

(med program/metoder menas tillexempel kamratstödjare, Friends, Olweus med mera) 

Nej – varför inte? 

Ja – vilket program? Varför valdes detta? 

Om svaret är ja: Hur har programmet/metoderna fungerat enligt er (huvudman) och 

hur har responsen varit ifrån skolorna? 

-          Utvärderar ni (huvudman/kommun) hur det förebyggande arbetet mot kränkande 

behandling och diskriminering fullföljs? 

Ja? Nej? Hur? 

-          Har ni (huvudman) några speciella system för att ta reda på om kränkningar och 

diskriminering förekommer på skolorna? 

Nej. Ja – hur ser det ut? 

 


