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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur elever och lärare uppfattar likabehandling samt 

hur skolan följer likabehandlingsplanen. Syftet är också att jämföra elevers och lärares 

uppfattningar angående detta. Sedan år 2006 finns lagen om förbud mot diskriminering och 

annan kränkande behandling av barn och elever. Denna lag värnar om elevernas rättigheter att 

behandlas likvärdigt och förpliktigar alla skolor att ha en likabehandlingsplan. 

Likabehandlingsplanerna ska tydliggöra och strukturera likabehandlingsarbetet på respektive 

skola.  

 

Denna studie är av kvalitativ karaktär och bygger på semistrukturerade intervjuer med elever 

och lärare på två olika gymnasieskolor. Studiens resultat visar att skolorna arbetar fortlöpande 

med likabehandling men att de arbetar olika mycket med de olika diskrimineringsgrunder som 

lagen föreskriver. Resultatet visar också att elevers och lärares uppfattningar i stort sett 

stämmer överens i fråga om skolans arbetssätt med likabehandling. Det finns däremot en 

märkbar skillnad mellan uppfattningarna gällande omfattningen av skolans insatser. Lärare 

uppfattar att skolan arbetar mer med likabehandling än vad eleverna uppfattar. Både elever 

och lärare framhåller att vissa delar av likabehandlingsplanen följs bättre än andra. De 

understryker att skolorna bör arbeta mer med likabehandling samt att detta arbete måste 

tydliggöras. 
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1 Inledning 

 

”En medarbetare på en skola i Kind misstänks för sexuella 

trakasserier” (Andersson, A. 2008). 

 

”En romsk familj anser sig ha blivit diskriminerad av både 

elever och personal på barnens skola” (Palmquist, 2007). 

 

”Nekas praktikplats på grund av slöjan” (Andersson, J. 2008). 

 

”En manlig elev anmälde till HomO att han under högstadiet av 

andra elever utsatts för trakasserier på grund av sin sexuella 

läggning” (Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell 

läggning, 2007). 

 

”En gymnasieelev i Halland har anmält sin skola till 

Handikappombudsmannen (HO) för diskriminering” (Dagens 

Nyheter, 2008).  

 

Skyddet mot diskriminering är en del av de mänskliga rättigheterna. Diskriminerings-

lagstiftningen syftar till att alla människor ska behandlas lika och ha samma värde. Enligt 

läroplanen har skolan och lärarna en viktig uppgift att förmedla och förankra samhällets 

grundläggande värderingar hos eleverna (Utbildningsdepartementet, 1994). Några av dessa 

grundläggande värderingar handlar om alla människors lika värde. Alla elever ska i skolan 

behandlas lika och lära sig att behandla sina medmänniskor lika oavsett kön, etnicitet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Detta är sedan år 

2006 fastställt i lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av 

barn och elever (se bilaga 2). Citaten ovan visar att det förekommer diskriminering och 

trakasserier i skolan, trots att det finns en lag som ska skydda elever mot sådana kränkningar. 

Av allt att döma räcker det inte enbart med en lag för att motverka diskriminering i samhälle 

och skola, utan det krävs även aktiva insatser i den praktiska verkligheten. Lärare och 

skolpersonal måste alltid verka för att barn och ungdomar ska ha samma rättigheter, 

möjligheter och skyldigheter i skolan.   
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Vårt intresse för likabehandling väcktes när vi genomförde vår verksamhetsförlagda 

utbildning på lärarprogrammet. Vi uppmärksammade att elever inom vissa grupper hade en 

låg toleransnivå för olikheter. Det existerade även grupperingar på skolorna, vilka agerade på 

ett sätt som av omgivningen uppfattades som kränkande. Av denna anledning diskuterade vi 

skolans roll i elevernas utveckling till respektfulla och ansvarstagande individer. Därigenom 

fick vi uppslaget till att undersöka hur skolan arbetar med värdegrundsfrågor och lika-

behandling. 

 

Att detta är relevant för vår framtida yrkesroll är uppenbart för oss. Med tanke på de 

inledande citaten är vår spontana känsla att diskrimineringsfrågor alltid är aktuella. Dessutom 

genomsyrar värdegrundsfrågor både skollagen och läroplanen. Diskrimineringsfrågor i 

skolan är nu även fastslagna i en särskild lag som ger klara direktiv om att likabehandlings-

arbete ska bedrivas och att det ska finnas en likabehandlingsplan på varje skola. Sedan lagen 

trädde i kraft år 2006 har skolorna haft två år på sig att etablera arbetet med likabehandling. 

Vi finner det därför intressant att undersöka på vilket sätt likabehandlingsplanen integreras i 

skolans arbete. 

 

Några månader efter att lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling 

av barn och elever hade införts, gav regeringen Skolverket i uppdrag att kartlägga före-

komsten av diskriminering på olika grunder, det så kallade DISK-projektet. Skolverket fick 

även i uppdrag att undersöka hur lagen tillämpas i skolan, det så kallade TAL-projektet. Dessa 

uppdrag har påbörjats men är ännu inte slutförda. Skolverket beräknar att presentera resultaten 

i en rapport under våren 2009 (Skolverket, 2007). Utifrån dessa förhållanden såg vi en 

möjlighet att genomföra en mindre studie i syfte att belysa skolans arbete med likabehandling. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever, vilken upprättades år 2006, måste alla skolor ha en likabehandlingsplan (Utbildnings-

departementet, 2006). Det är viktigt att alla som verkar på skolan vet att likabehandlings-

planen finns och att skolan arbetar med likabehandling på ett konstruktivt sätt. Syftet med 

denna studie är att undersöka hur lärare och elever på gymnasiet uppfattar likabehandling 

samt hur skolan följer likabehandlingsplanen. Syftet är också att jämföra elevers och lärares 

uppfattningar angående detta. Genom att belysa elever och lärares uppfattningar om 
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likabehandlingsarbete vill vi få en inblick i hur detta arbete fungerar på två olika 

gymnasieskolor. Vi vill också göra lärare och rektorer medvetna om hur detta arbete fungerar 

och hur elever och lärare uppfattar att skolan följer likabehandlingsplanen.  

 

Utifrån undersökningens syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

 

• Hur uppfattar elever likabehandling i skolan och hur uppfattar elever att skolan följer 

likabehandlingsplanen? 

 

• Hur uppfattar lärare likabehandling i skolan och hur uppfattar lärare att skolan följer 

likabehandlingsplanen? 

 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan elevers och lärares uppfattningar? 
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2 Litteraturgenomgång 

I detta kapitel tar vi först upp några faktorer som kan sättas i samband med synen på 

likabehandling. Därefter klargör vi begreppet likabehandling i relation till några andra 

relevanta begrepp. För att skapa en bredare förståelse och bakgrund till likabehandlings-

lagstiftningen, ger vi därefter en kort historisk överblick av utvecklingen kring lika-

behandling. Därpå redogör vi för innehållet i lagen om förbud mot diskriminering och annan 

kränkande behandling av barn och elever. Vi redogör även för hur likabehandling tas upp i 

skolans styrdokument och annan lagstiftning. Slutligen belyser vi några nutida perspektiv på 

fem olika diskrimineringsgrunder.  

 

Eftersom lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever är tämligen ny, har det inte genomförts särskilt mycket forskning kring lagen och dess 

tillämpning i skolan. De studier som hittills har gjorts är i stort sett examensarbeten. 

Emellertid finns det forskning som behandlar värdegrundsfrågor och de olika diskriminerings-

grunderna, vilken kortfattat kommer att tas upp i detta kapitel. 

 

2.1 Värderingar och likvärdighet 

”Målsättningen för ett samhälle som värdesätter allas lika rätt bör vara att avlägsna 

förutfattade meningar och skillnader grupper emellan” (Stephens, 2007, s. 9). För att göra 

detta måste man först synliggöra de fördomar och förutfattade meningar som finns. 

 

För att lättare förstå världen måste vi förenkla och kategorisera de företeelser vi möter, även 

människor. Ibland kan detta dock påverka vår behandling av andra människor. Om 

förenklingen och kategoriseringen går så långt att vi stereotypiserar människor är det svårt att 

se bortom denna stereotyp och behandla den person som vi möter som en individ istället för 

representant för en grupp (Udd, 2004, s. 9, 16). Kategorisering leder inte alltid till 

diskriminering men diskriminering förutsätter kategorisering. De benämningar vi använder 

för dessa kategorier eller stereotyper är inte naturgivna utan något som vi människor har 

skapat. Det är till exempel inte självklart att kalla människor för svarta och vita eftersom 

hudfärgen mer kan sägas vara brun och rosa. Kategoriindelningen har en social funktion och 

bidrar till att vi människor ofta tänker i termer av vi och dom. Diskriminering uppstår när 

dessa kategorier och tankar om vi och dom blir befästa i språket genom att språkbruket hos en 
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grupp människor blir rådande i samhället. Då blir konsekvent alla som inte innefattas i denna 

grupp uppfattade som de andra (Boréus, 2005, s. 16-23). Det finns alltid inslag av över- och 

underordning i samband med diskriminering och trakasserier. Det som gör diskriminering och 

kränkande behandling möjlig är att någon eller några anser sig ha högre status än andra 

(Kjellberg, 2005, s. 13). Alla människor delas in i olika formella och informella grupper. Alla 

dessa grupper har olika förväntningar på sig och olika möjlighet till makt beroende på 

majoritetssamhällets normer och hur väl gruppens normer stämmer överens med dessa. 

Diskriminering kan drabba alla personer och grupper som inte passar in i den rådande 

samhällsnormen (Stephens, 2007, s. 9). 

 

Fördomar, attityder, normer och maktförhållanden påverkar hur vi bemöter människor och 

hur vi själva blir bemötta. Allt bemötande som sker i samhället kan ses som ett system i tre 

nivåer: den kollektiva nivån, den organisatoriska nivån och den individuella nivån. Den 

kollektiva nivån uttrycks i politiska riktlinjer och lagar och styrs av den rådande 

samhällssynen. Den organisatoriska nivån handlar om hur de politiska riktlinjerna och lagarna 

omsätts i olika verksamheter. Den individuella nivån handlar om det individuella mötet 

mellan till exempel lärare och elev och påverkas mycket av tidigare erfarenheter hos den part 

som har makten, i detta fall läraren (Udd, 2004, s. 10-11). Det är viktigt att den starkare 

parten, det vill säga läraren, utövar sin makt på ett sätt som inte kränker eleverna, alltså den 

svagare parten. Läraren måste också ingripa då elevernas rättigheter kränks. I sammanhanget 

kan man tala om en positiv form av makt eller en form av stödjande makt (Kjellberg, 2005, s. 

13). 

 

Susanne Larsson och Marie Samuelsson (2007) har gjort en undersökning om hur arton olika 

grundskolor förmedlar värdegrund genom sina lokala styrdokument. De kommer fram till att 

samtalet är den dominerande strategin med vilken skolorna vill förmedla värdegrund. 

Skolorna strävar även efter att vara goda förebilder och fostra eleverna till ansvarsfulla 

medborgare. Den värdegrund skolorna vill förmedla handlar generellt sett om trygghet, 

jämlikhet, ansvar, gemenskap och respekt. Emellertid har studier i USA visat att lärare anser 

att de, genom utbildning, skulle kunna bli bättre förberedda på värdepedagogiska frågor och 

att skolan behöver lägga mer tid på detta (Colnerud & Thornberg, 2003, s. 119).  
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2.2 Likabehandling och diskriminering 

Likabehandling är ett vanligt förekommande begrepp i flera olika sammanhang men det är 

svårt att finna någon tydlig definition av begreppet. Det fokuserar på att alla människor har 

lika värde och likabehandlingsprincipen står för en grundläggande moralisk standard och 

rättvisa (Malmstedt, 2000, s. 219; Numhauser-Henning, 2000 s. 13-34). En enkel förklaring 

kan sägas vara att likabehandling är den direkta motsatsen till diskriminering, trakasserier och 

annan kränkande behandling.  

 

Diskriminering är ett övergripande begrepp vilket är liktydigt med nedsättande behandling 

och därmed kränkande behandling av individer utifrån olika grunder såsom kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning samt funktionshinder 

(Kjellberg, 2005, s. 10). Det finns två typer av diskriminering: direkt och indirekt 

diskriminering. Vid direkt diskriminering handlar det om att en individs rättigheter kränks i 

förhållande till en annan individs rättigheter. Indirekt diskriminering är ett begrepp som 

används i situationer med strukturella orättvisor och kränkningar där en individ drabbas 

genom att den tillhör en missgynnad grupp (Fransson & Norberg, 2007, s. 9f).  

 

Trakasserier är handlingar som individer kan uppleva som kränkande i samband med de olika 

diskrimineringsgrunderna. Dessa kan ta sig uttryck i olika form, exempelvis fysiskt, verbalt 

eller icke-verbalt uppträdande eller bemötande. Handlingar av dessa slag kan för individen 

innebära missgynnande, obehag eller skada som kränker dennes värdighet (Fransson & 

Norberg, 2007, s. 14; Utbildningsdepartementet, 2005, s. 136). 

 

Begreppet annan kränkande behandling avser ett uppträdande som utan att vara diskriminer-

ande kränker en individs värdighet. Detta uppträdande kan utgöras av samma sorts handlingar 

som vid trakasserier men när det gäller annan kränkande behandling saknas kopplingen till 

diskrimineringsgrunderna. Kränkningar av detta slag kan till exempel grunda sig på att någon 

anser att en person har ”fel” hårfärg eller är överviktig (Utbildningsdepartementet, 2005, s. 

103, 136f). 

 

Sara Böök (2007) har undersökt hur en gymnasieskola har arbetat utifrån lagen om förbud 

mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Ett resultat av 

hennes studie är att eleverna anser att det förekommer kränkningar och trakasserier på skolan 
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från både elever och lärare. Däremot är det få elever som själva har upplevt sig diskri-

minerade, trakasserade eller kränkta. Jenny Söderström (2007) har gjort en studie där hon 

undersöker hur den nya lagen implementeras på ett antal högstadieskolor. Hon kommer bland 

annat fram till att det behövs mer kunskap inom området diskriminering för att skolorna ska 

kunna implementera lagen fullt ut. 

 

En undersökning som Lina Almqvist och Hanna Engström (2007) har genomfört lyfter fram 

hur grundskolor har utarbetat likabehandlingsplaner utifrån lagen om förbud mot 

diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever och utifrån Skolverkets 

allmänna råd. De kommer fram till att ingen av de undersökta skolorna helt lever upp till 

Skolverkets kriterier. Alla skolor har inte ens någon likabehandlingsplan trots att lagen kräver 

det. Det som de flesta skolor misslyckades med var att beskriva hur dokumentationen ska se 

ut, hur elever, personal och vårdnadshavare ska involveras i arbetet med likabehandling, 

planering för lärarnas kompetensutveckling, hur planen ska följas upp och redovisas samt hur 

den ska göras känd och förankras i verkligheten. Även Jennie Appelby, Eva Högberg och 

Lena Ohlson (2007) har undersökt några skolors likabehandlingsplaner för att se om de följer 

Skolverkets allmänna råd. Inte heller någon av dessa skolor följer råden fullt ut.  

 

2.3 Likabehandling i ett historiskt perspektiv 

Föregångare till gällande diskriminerings- och utbildningslagstiftning kan sägas vara många 

och olika. Sveriges demokratiseringssträvanden i början av 1900-talet med lika rösträtt för 

kvinnor och män år 1921 samt fullständig religionsfrihet år 1951, är av avgörande betydelse 

för utvecklingen av lagar och förordningar gällande diskriminering (Ahlberger & Kvarnström, 

2004, s. 220, 230). För att göra ett avstamp i historien kan emellertid bildandet av Förenta 

Nationerna år 1945 utgöra en viktig startpunkt. År 1948 antog FN:s generalförsamling den så 

kallade allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Målet med denna var att 

åstadkomma en internationell samverkan vid ”befordrande och främjande av aktningen för 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla utan åtskillnad med avseende på ras, 

kön, språk eller religion” (Regerings-kansliet, 2008a). FN har sedan dess arbetat outtröttligt 

för att förbättra människors fri- och rättigheter genom olika resolutioner och konventioner 

mellan medlemsländerna. En särskild konvention om barnens rättigheter, den så kallade barn-

konventionen, antogs av FN 1989. Enligt konventionen ska barnets bästa komma i främsta 

rummet i alla åtgärder som rör barn (Regeringskansliet, 2008a).  
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Diskrimineringslagstiftningens historia i Sverige är kort och inleds år 1980 när den första 

diskrimineringslagen för kvinnor och män, närmare bestämt 1979 års jämställdhetslag, trädde 

i kraft. Denna lag reviderades 1992 och gäller fortfarande. År 1994 infördes en lag mot etnisk 

diskriminering. Dock ansågs den vara verkningslös varför den ersattes av en ny lag 1999. 

Samma år infördes två nya diskrimineringslagar, nämligen 1999 års lag mot handikapp-

diskriminering samt 1999 års lag mot diskriminering av homosexuella (Sahlin, 2004, s. 173). 

 

Flera diskrimineringslagar har sedan dess följt, i syfte att stärka individers rättigheter både i 

arbetsliv och i skola. Bland annat har några viktiga lagar som berör skolan tillkommit under 

2000-talet. För universitets- och högskoleområdet finns sedan år 2002 lagen om lika-

behandling av studenter i högskolan. Denna lag ska främja lika rättigheter för sökande och 

studenter och motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder (Rimsten, 2006, s. 19). De 

diskrimineringslagar som hade utformats fram till år 2006 utgick emellertid endast från 

vuxnas perspektiv och vuxnas handlingar gentemot varandra i arbetsliv och samhälle. Barn 

och elever skulle först komma att omfattas av diskrimineringslagstiftningen då lagen om 

förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever trädde i kraft 

den första april år 2006 (Utbildningsdepartementet, 2006). 

 

Sveriges regering har under våren 2008 framlagt ett förslag om ny diskrimineringslagstiftning 

med syftet att ge ett starkare skydd mot diskriminering. Denna lag föreslås träda i kraft år 

2009 och om den antas ersätter den jämställdhetslagen och sex andra diskrimineringslagar 

(Regeringskansliet, 2008b).  

 

2.3.1 Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande 

behandling av barn och elever  

Från och med den första april 2006 gäller, som nämnts, en ny lag om förbud mot diskri-

minering och annan kränkande behandling av barn och elever (se bilaga 2). Alla barn och 

ungdomar som omfattas av skollagen skyddas genom denna lag mot direkt och indirekt 

diskriminering och trakasserier. Det är skolans huvudman samt de personer som företräder 

verksamheten som är skyldiga att arbeta förebyggande, att utreda och att upprätta en 
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likabehandlingsplan. Enligt Magdalena Wikbladh och Tommy Iseskog (2006, s. 9) är det 

nödvändigt att alla som verkar i skolan har goda kunskaper om denna lag. 

 

Syftet med lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever är att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Detta är alltså lagens diskriminerings-

grunder, av vilka tre, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och funktionshinder, definieras i 

lagen (Wikbladh & Iseskog, 2006, s. 20, 29-32). 

 

Ett av kraven på aktiva åtgärder är, som nämnts, att skolan måste upprätta en likabehandlings-

plan. Planen ska årligen följas upp och revideras vid behov. Wikbladh och Iseskog ställer upp 

sex punkter som bör finnas med i likabehandlingsplanen: övergripande och långsiktliga mål, 

policy, behov, kortsiktiga mål, handlingsplan och uppföljningsrutiner, och ger även konkreta 

exempel på vad dessa kan innehålla. De betonar också att all personal, barn, elever och 

vårdnadshavare aktivt ska involveras i arbetet med likabehandlingsplanen (Wikbladh & 

Iseskog, 2006, s. 40-44, 99-103). 

 

2.3.2 Andra regelverk och myndigheter gällande lika behandling 

Förutom lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever finns det även flera andra regelverk som behandlar trakasserier och kränkande 

behandling i skolan. FN:s barnkonvention är ett övergripande regelverk som ligger till grund 

för svensk politik och lagstiftning när det gäller barns rättigheter och integritet. I artikel 16 

föreskriver barnkonventionen att inga barn får utsättas för olagliga angrepp på sin heder och 

sitt anseende (Förenta nationerna, 1989). Enligt skollagen (Utbildningsdepartementet, 1985), 

som reglerar all utbildning från förskola till gymnasium, ska skolan präglas av grundläggande 

demokratiska värderingar. Läroplanen för gymnasiet (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 7, 

17) föreskriver att rektor har ansvaret för att skolan motverkar alla former av kränkande 

behandling och att en av gymnasieskolans viktigaste uppgifter är att förbereda eleverna inför 

vuxenlivet och fostra dem till goda samhällsmedborgare. 

 

Förutom de lagar och andra regelverk som rör diskriminering finns det också olika 

myndigheter i form av ombudsmän dit allmänheten kan vända sig om de känner sig 

diskriminerade. Om en elev anser sig ha blivit diskriminerad av skolpersonal kan den göra en 
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anmälan till någon av ombudsmännen. Skolan ska därefter utreda vad som hänt och 

ombudsmannen får sedan avgöra vilka åtgärder eller påföljder ärendet får. När det gäller 

jämställdhetsfrågor, alltså frågor kring diskriminering på grund av kön, finns Jämställdhets-

ombudsmannen (JämO). Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) verkar för att 

förhindra diskriminering på grund av etnicitet, religion eller annan trosuppfattning. 

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) arbetar för att 

motverka diskriminering på grund av sexuell läggning och handikappombudsmannen (HO) 

verkar för funktionshindrades rättigheter i samhället. Förutom dessa finns barn- och 

elevombudet (BEO) som företräder barns och elevers rättigheter i skolan i allmänhet 

(Förebygga, 2007).  

 

2.4 Likabehandling i ett nutida perspektiv 

I denna del redogör vi för diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. I samband med detta presenterar 

vi även en överblick över det aktuella forskningsläget gällande diskrimineringsgrunderna. 

 

2.4.1 Kön 

Skolan ska förebygga och motverka diskriminering på grund av kön. Skolan ska även 

förebygga och förhindra trakasserier som har samband med kön liksom alla former av 

sexuella trakasserier av elever (Förebygga, 2007). För att skolan ska kunna uppnå 

likabehandling när det gäller kön måste ett aktivt jämställdhetsarbete bedrivas där de 

stereotypa och könsmärkta olikheter, som faktiskt existerar i samhället, synliggörs. Det 

handlar ytterst om att skapa lika villkor samt likabehandling för båda könen. Det är emellertid 

inte likriktning som eftersträvas utan ökad mångfald och variation inom könsgrupperna 

(Kjellberg, 2005, s. 8).  

 

I läroplanen läggs stort ansvar på skolpersonalen när det gäller elevernas föreställningar om 

kvinnligt och manligt. En av de få sakerna som tas upp i läroplanen angående kön är att 

läraren ska ”se till att undervisningen till innehåll och uppläggning speglar manliga och 

kvinnliga perspektiv” (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 12). Inte minst förmedlas vuxnas 

föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt genom den egna personen. Det är därför 
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viktigt på vilket sätt skolpersonalen bedömer och bemöter eleverna eftersom det bidrar till 

elevernas föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt (Kjellberg, 2005, s. 9). 

 

Om femininitetsnormer och maskulinitetsnormer har stor betydelse inom grundskolan kan de 

inom gymnasieskolan bli ännu tydligare. Det finns flera program som är könsmärkta och de 

tydligaste exemplen är sannolikt omvårdnadsprogrammet och fordonsprogrammet. Även de 

program som är könsneutrala har ibland starkt könsuppdelade inriktningar. Detta är ett av 

motiven till att flickor inte söker sig till mansdominerade utbildningar. De är rädda för att bli 

orättvist behandlade och dessutom tror de att de måste kämpa hårdare för att hävda sig. 

Flickor tycker att pojkar behandlas annorlunda än flickor i den bemärkelsen att de får mer 

respekt och större frihet (Hedlin, 2006, s. 69f).  

 

2.4.2 Etnisk tillhörighet 

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever 

definierar etnisk tillhörighet som att tillhöra en grupp av personer som har samma nationella 

eller etniska ursprung, ras eller hudfärg. Enligt Christer Nordmark (1995, s. 26f) tillhör alla 

människor en etnisk grupp och har därmed vissa etiska och kulturella regler som vi medvetet 

eller omedvetet följer.  

 

Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet anses ofta vara samma sak som rasism. Den 

vanligaste definitionen av rasism är ”en föreställning om den egna folkgruppens över-

lägsenhet och en uppfattning om att det finns en biologisk skillnad mellan folkgrupper som 

gör det motiverat att dela in dessa i mer eller mindre värda” (Nordmark, 1995, s. 24). Men 

diskriminering på grund av etnisk tillhörighet behöver inte bygga på denna föreställning utan 

kan vara mer eller mindre omedveten. Att till exempel en läkare från Irak måste arbeta som 

busschaufför i Sverige behöver inte vara rasism utan är mer ett uttryck för en strukturell eller 

indirekt diskriminering, eftersom det svenska samhället kräver svensk utbildning och 

godkända kunskaper i svenska för många yrken. Enligt en rapport från Statistiska 

centralbyrån har nästan 50 procent av alla personer med utländsk härkomst upplevt att de 

någon gång har blivit diskriminerade. Hälften av dessa anser att deras etniska tillhörighet är 

grunden för diskrimineringen och drygt hälften uppger att deras utländska namn har givit 

upphov till diskriminering (Davidsson, 2005 s. 4ff). 
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Enligt en studie av Masoud Kamali (2005, s. 71ff) behandlas elever med utländsk härkomst 

sämre i skolan än andra elever. Det handlar dels om att lärare och studievägledare har 

fördomar om dessa elever och dels om att lärare har lägre förväntningar på dessa elevers 

studieresultat. Kamali menar också att skolan utgår från en ”svenskhet” som inte tar hänsyn 

till elevernas kulturella och materiella bakgrund. Även den kristna värdegrund som skolan 

vilar på anses diskriminerande. 

 

För att motverka segregering och diskriminering måste skolan arbeta aktivt med frågor 

rörande etnicitet och kulturell förståelse. Nordmark (1995, s. 70f) visar på riksdagens beslut 

från 1985 om att all undervisning i skolan ska vara interkulturell och att Unesco rekommen-

derar skolor att skapa förståelse genom att förmedla kunskap om andra länder, folk och 

kulturer samt om demokrati och mänskliga rättigheter. Även Cath Senker (2005, s. 58) 

påpekar att barn tidigt måste lära sig om olika kulturer för att lättare respektera och förstå 

olikheter. Nordmark (1995, s. 71ff) menar också att skolans arbetssätt måste vara demo-

kratiska och utveckla elevernas tolerans, solidaritet och förståelse. Detta kan till exempel 

göras genom att låta eleverna få möjlighet att komma till tals och vädra sina åsikter i 

diskussion med en kunnig vuxen.  

 

Vidare menar Nordmark att skolan inte klarar av detta arbete själv utan måste få hjälp och 

stöd från exempelvis föreningar, polis och socialtjänst. Andra metoder för att minska 

trakasserier på grund av etnisk tillhörighet kan vara att starta mångkulturella grupper på 

skolan, att ha vänskolor i andra länder och att utbilda särskilda kamratstödjare (Nordmark, 

1995, s. 70ff). Senker (2005, s. 58) poängterar också vikten av att både lärare och elever vågar 

säga ifrån om de blir vittne till rasistiska handlingar och att gemensamt dra upp riktlinjer för 

skolans arbete mot rasism. 

 

2.4.3 Religion eller annan trosuppfattning 

Diskrimineringsgrunden religion eller annan trosuppfattning definieras inte i lagen om förbud 

mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Men enligt 

propositionen 2005/06:38 (Utbildningsdepartementet, 2005) avser detta ”en religiös, 

livsfilosofisk eller annan motsvarande livsåskådning”. Vidare hänvisas till ytterligare en 

proposition (Integrations- och jämställdhetsdepartementet, 2003) där det framgår att 

begreppet annan trosuppfattning ska förstås i förhållande till religion, och endast sådan 
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trosuppfattning som har sin grund i eller samband med religiös åskådning omfattas av 

diskrimineringslagen.  

 

Att bli diskriminerad på grund av religion eller annan trosuppfattning hör ofta ihop med att bli 

diskriminerad på grund av etnisk tillhörighet. Många gånger är det svårt att avgöra om det är 

på grund av religionen eller den etniska tillhörigheten som en person blir diskriminerad. Den 

religion som vanligen nämns när det gäller trakasserier eller diskriminering på grund av 

religion är islam. Islamofobi kännetecknas av en tro på att islamska traditioner är så udda att 

muslimer inte kan integreras i västerländska samhällen. Dessa föreställningar har gett upphov 

till många stereotyper om muslimer (Senker, 2005, s. 40f). Jonas Otterbeck (1996, s. 207, 

214-215) har studerat muslimers myter om den egna gruppen och om svenskar och menar att 

myter utgör en viktig del av olika gruppers sociala umgänge. En myt om svenska skolan är 

bland annat att lärare saknar kunskaper om islam och föraktar muslimsk kultur. Alla dessa 

myter påverkas av den bild massmedia ger både av muslimer och av den svenska skolan. 

Otterbeck poängterar också att det många gånger är meningslöst att framställa muslimer som 

en enhetlig grupp. Bara för att en människa är muslim betyder inte detta att den har samma 

åsikter som alla andra muslimer. 

 

Att skolan ska arbeta för att motverka diskriminering på grund av religion eller annan 

trosuppfattning nämns bara på ett fåtal ställen i läroplanen. Däremot lyfter läroplanen, Lpf 94, 

fram att skolan ska vila på en ”etik som förvaltas av kristen tradition” (Utbildnings-

departementet, 1994, s. 3). Utifrån detta får skolans personal själva avgöra hur undervisningen 

kring religionsfrågor ska bedrivas. Ämnet religionskunskap ska ge eleverna ”fördjupade 

kunskaper samt ökad förståelse för människor med olika religioner och livsåskådningar” 

(Skolverket, 2008). 

 

2.4.4 Sexuell läggning 

Att bli bemött med respekt oavsett sexuell läggning är en mänsklig rättighet. Det är också en 

självklar del i de grundläggande värderingar som alla skolor i Sverige ska förmedla (Östlund, 

2006, s.11). Med sexuell läggning avses, enligt svensk diskrimineringslagstiftning, homo-, bi- 

och heterosexuell läggning (Utbildningsdepartementet, 2006). Transsexuella elever innefattas 

inte i denna diskrimineringsgrund utan skyddas istället av diskrimineringsgrunden kön. En 

transsexuell person är en individ som upplever sig vara av motsatt kön jämfört med sitt 
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biologiska kön (Förebygga, 2007). Alla verksamheter som omfattas av skollagen 

(Utbildningsdepartementet, 1985) ska förebygga och förhindra diskriminering och 

trakasserier på grund av sexuell läggning. Det inkluderar ett aktivt, långsiktigt och målinriktat 

värdegrundsarbete mot homofobi och rätten till likabehandling oavsett kön och sexualitet. 

Homofobi eller heterosexism är en inställning som kan sägas vara en medveten värdering hos 

en person, en grupp eller ett samhälle vilken ger uttryck för en starkt negativ syn på homo- 

och bisexualitet. En homofobisk inställning strider mot den grundläggande principen om alla 

människors lika värde och alla människors lika rättigheter (Förebygga, 2007). 

 

Det har emellertid visat sig att skolorna har haft svårt att inkludera sexuell läggning och 

insatser mot homofobi i sitt värdegrundsarbete (Östlund, 2006, s. 12). Detta kan exempelvis 

bero på att heterosexualitet fortfarande betraktas som ”mest normalt” av majoriteten. Andra 

sexuella identiteter, exempelvis homo- och bisexualitet, ses av många som avvikande. Det så 

kallade heteronormativa, det vill säga heterosexualitet som norm, fungerar som ett filter 

igenom vilket många bedömer och värderar andra människors sexuella läggning. Dessa 

värderingar kan leda till diskriminering och trakasserier såväl medvetet som omedvetet 

(Kjellberg, 2005, s. 13-14).  

 

En annan orsak till att skolan inte lever upp till sina intentioner handlar om lärares kunskaps-

behov. En enkätundersökning gjord av Jennie Sahlström (2006) visar att lärare som saknar 

utbildning inom området sexuell läggning är mindre benägna att uppmärksamma och även 

ingripa mot homofobi. Sahlström menar vidare att skällsord och hånfull jargong är ett 

problem, men att det stora problemet är de dolda kränkningarna, alltså de kränkningar som 

aldrig uppmärksammas. 

 

Thomas Östlund (2006, s. 12) menar att om skolan inte behandlar homofobi och sexuell 

läggning på samma sätt som man behandlar andra diskrimineringsgrunder, sänder skolan ut 

felaktiga signaler. Skolan förmedlar då att vissa människors lika värde och rättigheter är 

mindre betydelsefulla än andras. Det är angeläget att skolans värdegrund även omfattar homo- 

och bisexuellas rättigheter. Det är också viktigt att förstå att värdegrunden inte enbart handlar 

om samtal utan även inbegriper handling. Genom handling eller brist på handling visar sig 

människors värderingar.  
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Att undervisa om sexuell läggning är en del av skolans uppdrag. Undervisning om sexuell 

läggning får dock inte reduceras till allmänt tyckande utan ska ha en tydlig inriktning, där 

man kopplar centrala frågeställningar till människosyn och värdegrund. Har man inte 

tillräckliga kunskaper måste man avsätta tid till att inhämta kunskap. Det är även angeläget att 

planera hur undervisning och samtal med eleverna ska se ut, eftersom samtalen ska leda till en 

konstruktiv dialog. Det är också betydelsefullt att ha högt i tak vid diskussionerna då det är 

bättre att åsikterna kommer fram i klassrummet än att frågorna behandlas vid vuxnas 

frånvaro. Även om åsikter inte ska censureras kan inte alla åsikter tolereras och här får 

skolans värdegrund förhoppningsvis visa vägen (Östlund, 2006, s.11). 

  

Det har gjorts flera mindre studier om sexuell läggning inom skolan. Hanna Norlin (2007) har 

gjort en undersökning av situationen på några grundskolor när det gäller likabehandling med 

hänsyn till sexuell läggning. Hon kommer fram till att trakasserier på grund av sexuell 

läggning är vanliga i skolan och att lärare saknar utbildning inom området, vilket leder till att 

arbetet mot diskriminering på grund av sexuell läggning blir ostrukturerat och att en 

heterosexuell norm råder. Även Linda-Sara Isaksson (2007) har undersökt fenomenet 

heteronormativitet och menar att denna norm är stark bland annat på grund av att bilden av 

homosexualitet är negativ och att det finns en brist på positiva homosexuella förebilder. 

Hanna Westmans (2007) studie visar dock att elever i år åtta och nio på grundskolan överlag 

har en positiv inställning till sexuella minoritetsgrupper men att deras vardag ändå genom-

syras av en heterosexuell norm som skolan, enligt Westman, måste arbeta bort. Hetero-

sexualiteten som norm betonar även Kit Björndahl Carlsson (2006). Hon visar på lärarnas 

åsikter om att det förekommer trakasserier på grund av sexuell läggning och elevernas intryck 

av att homofobin är utbredd på skolan.  

 

2.4.5 Funktionshinder 

Funktionshinder definieras enligt Handikappombudsmannen som ”varaktiga fysiska, psykiska 

eller begåvningsmässiga begränsningar av en människas funktionsförmågor” (Handikapp-

ombudsmannen, 2006). Det finns inte några säkra uppgifter om hur många människor i 

Sverige som har någon form av funktionshinder men enligt Arbetsmarknadsstyrelsen och 

Statistiska Centralbyrån säger nästan en miljon människor mellan 16 och 64 år att de själva 

har någon form av funktionshinder. Därför är det också svårt att säga hur stor del av eleverna i 

skolan som har något funktionshinder. Däremot vet man att var fjärde person med funktions-
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hinder har enbart grundskoleutbildning jämfört med var femte person i befolkningen totalt 

(Handikappombudsmannen, 2008). Enligt en rapport från Statistiska centralbyrån har ca 50 

procent av alla funktionshindrade upplevt att de någon gång har blivit diskriminerade 

(Davidsson, 2005, s. 4). 

 

Birgitta Andersson (2002, s. 4ff) menar att 1990-talet blev decenniet när individen trädde 

fram på grund av att många personer med funktionshinder berättade om sina upplevelser. 

Genom detta skedde också en perspektivförskjutning och en omvärdering av vårt sätt att 

tänka. Vi blev medvetna om att även funktionshindrade människor var individer med samma 

behov som alla andra av att bli bekräftade och sedda. Men samtidigt uppmärksammades mer 

och mer olika diagnoser gällande psykiska funktionsnedsättningar, som skulle hjälpa 

individen och omvärlden att förstå varför en person agerar som den gör. Problemet med 

diagnoser är att människor riskerar att reduceras, och därmed stereotypiseras, till sin diagnos. 

Andersson menar vidare att det behövs mer pedagogiska hjälpmedel, men också kreativitet 

och flexibilitet, för att kunna hjälpa en elev med funktionshinder på bästa sätt. 

 

Jane Brodin och Peg Lindstrand (2004, s. 5, 131ff) diskuterar uttrycket ”en skola för alla” 

med utgångspunkt i elever med funktionshinder. De lyfter fram tre principer för denna: 

utbildningen bör äga rum i den ordinarie miljön, den måste hålla en viss kvalitet och den 

måste vara tillgänglig för alla. Vidare poängteras det individuella perspektivet som innebär att 

funktionshinder måste erkännas och accepteras. Det innebär att vissa elever måste få mer stöd 

och hjälp än andra för att klara av samma utbildning. 

 

Brodin och Lindstrand menar vidare att olika förklaringsmodeller och hjälpmedel för elever 

med funktionshinder säger mer om lärarnas och samhällets förhållningssätt till funktions-

hinder, än det säger något om elevernas verkliga problem. Därför är det viktigt att synliggöra 

det rådande förhållningssättet för att förstå hur skolan på bästa sätt ska handla för att elever 

med funktionshinder ska ha samma rättigheter och möjligheter inom skolan. Det är viktigt att 

poängtera, enligt Brodin och Lindstrand, att elever med funktionshinder framförallt är barn 

eller ungdomar med samma behov, önskningar och tankar som andra barn och ungdomar. 

Trots detta är det viktigt att inte bortse från de funktionshinder som eleven faktiskt har. I alla 

sammanhang som det är möjligt ska dessa elever behandlas som vilka andra elever som helst, 

men så fort det behövs ska dessa elever få extra stöd och hjälp (Brodin & Lindstrand, 2004, s. 

137ff). 
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3 Metod 

I metodkapitlet redovisa, motiverar och diskuterar vi våra metodiska val. Först presenterar vi 

vår urvalsmetod och metoder för datainsamling. Därefter redogör vi för genomförandet av 

undersökningen och metoder för analys av det insamlade materialet. Slutligen diskuterar vi 

några forskningsetiska aspekter och tillförlitligheten i vår undersökning.  

 

Vi har i denna undersökning valt att använda en kvalitativ forskningsmetod. Inom ramen för 

kvalitativ forskning finns en kunskapsteoretisk ståndpunkt som brukar beskrivas som 

interpretativ eller tolkningsinriktad, vilket betyder att tyngden ligger på en förståelse av den 

sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet 

(Bryman 2002, s. 250). 

 

3.1 Urval 

Vår undersökning är baserad på icke-sannolikhetsurval. Detta urvalsförfarande är lämpligt 

med tanke på att vårt syfte inte är att statistiskt generalisera resultat, utan att belysa några 

lärares och elevers uppfattningar om likabehandlingsarbete (Cohen, 2000, s. 102). Det finns 

åtskilliga typer av icke-sannolikhetsurval. I vår undersökning har vi använt ett subjektivt 

urval. Vid ett subjektivt urval väljer forskaren informanter som kan tänkas bidra med, för 

undersökningen, relevanta data. Med andra ord väljs informanterna med syftet att de ska ge så 

värdefull information som möjligt om de företeelser som undersöks (Denscombe, 2000, s. 

23).  

 

Vi valde att intervjua totalt fyra lärare, två män och två kvinnor, och fyra elever, två pojkar 

och två flickor, på två olika gymnasieskolor, alltså två lärare och två elever på vardera skola. 

Anledningen till att vi har valt två olika skolor är att vi vill få en bredare bild av hur skolor 

arbetar med likabehandling. Alfaskolan ligger i en större kommun i Mellansverige. Skolan har 

ca 900 elever fördelade på nio program och drygt 100 personal. En rektor har huvudansvaret 

på skolan men det finns även tre biträdande rektorer fördelade på de olika programmen. 

Betaskolan ligger i en mindre kommun i Mellansverige. Skolan har ca 1100 elever fördelade 

på tio program. Drygt 130 personal arbetar på skolan och tre rektorer delar på lednings-

ansvaret. Eleverna som vi har valt att intervjua går sitt andra år på samhällsprogrammet. 

Samhällsprogrammet är det största programmet på båda skolorna. Samtliga lärare som vi har 
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valt att intervjua undervisar också på samhällsprogrammet. Vi valde elever som går sitt andra 

år på gymnasiet eftersom dessa elever är mitt i sin pågående utbildning och har en fortsatt 

möjlighet att påverka arbetet med likabehandling på skolorna. De informanter som har 

deltagit i studien är inte valda utifrån särskild grupptillhörighet. Vi har med andra ord inte 

medvetet valt informanter som exempelvis har något funktionshinder eller är homosexuella, 

eftersom vårt syfte inte är att undersöka olika gruppers uppfattningar om likabehandling. 

Deltagarna är enbart valda utifrån att de är elever eller lärare på samhällsprogrammet på en 

gymnasieskola. 

 

3.2 Metoder för datainsamling 

Inom kvalitativ forskning är intervjuer den mest användbara metoden (Bryman, 2002, s. 299). 

Vi har valt att använda semistrukturerade intervjuer vid datainsamlingen. I en semi-

strukturerad intervju utgår undersökaren från en intervjuguide som består av en lista med 

särskilda ämnen eller frågor som ska beröras under intervjun. Det är däremot inte nödvändigt 

att följa denna lista exakt utan undersökaren har möjlighet att ställa följdfrågor och ändra 

ordningsföljden på frågorna (Bryman, 2002, s. 301).  

 

Intervjuguiden (se bilaga 1) består av tolv öppna frågor. Avsikten med att använda öppna 

frågor är att informanten ges ett utökat utrymme i sina svarsmöjligheter (Jacobsen, 1993, s. 

99). Vid ett sådant tillvägagångssätt ökar möjligheten till oförutsedda svar och reaktioner från 

informanterna. En nackdel med öppna frågor är att svaren kan bli alltför uttömmande och till 

viss del ge ovidkommande information. Det tar därför lång tid att transkribera och analysera 

sådana intervjuer (Bryman, 2002, s. 158). Men för att få den information som kan ge oss svar 

på frågeställningarna valde vi ändå att använda oss av öppna frågor. 

 

Inför sammanställningen av intervjuguiden övervägde vi noga hur vi skulle formulera 

frågorna. Enligt Judith Bell (2006, s. 159) bör intervjufrågor inte vara ledande eller 

värderande. Frågorna bör också samlas under teman och komma i en logisk ordningsföljd. Vi 

samlade våra frågor under tre teman. Det första temat berör den övergripande synen på 

likabehandling och likabehandlingsplaner och fungerade som en inledning till undersöknings-

området. Frågorna i det andra temat behandlar på vilka olika sätt skolorna arbetar med att 

motverka diskriminering utifrån olika diskrimineringsgrunder. Dessa frågor syftade till att 

svara på hur elever och lärare uppfattar att skolan arbetar med likabehandling. Den tredje 
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delen handlar om hur informanterna uppfattar att olika delar av likabehandlingsplanen 

överensstämmer med verkligheten. 

 

Vi valde att spela in intervjuerna för att vi i intervjusituationen skulle kunna koncentrera oss 

på att lyssna på informanten och ställa relevanta följdfrågor. Inspelningen är också av särskild 

vikt för att vi ska kunna citera informanterna ordagrant. En risk med att spela in inform-

anterna är att de kan bli nervösa och distraherade och att forskaren därför kan gå miste om 

värdefull information. Andra risker kan vara att informanterna inte ställer upp på att bli 

inspelade eller att inspelningsutrustningen krånglar (Bell, 2006, s. 165; Bryman, 2002, s. 

310f). För att minimera dessa risker valde vi att, vid utlämnandet av materialet inför intervjun, 

varsko informanterna om att vi önskade spela in intervjuerna. För att underlätta bearbetningen 

och analysen av materialet transkriberade vi de inspelade intervjuerna. Detta är en tidsödande 

och omfattande process men det är nödvändigt för att vi ska kunna koda materialet och 

komma fram till ett resultat (Bell, 2006, s. 165f).  

 

3.3 Genomförande av undersökningen 

Efter att vi färdigställt intervjuguiden tog vi kontakt med respektive skola för att tillfråga 

möjliga informanter och även få ett godkännande från rektorn. I samband med detta fick 

elevernas föräldrar också godkänna att eleverna deltog i undersökningen. Innan varje intervju 

fick informanterna ta del av likabehandlingsplanen och intervjuguiden. I likabehandlings-

planerna hade vi markerat de punkter gällande mål, förebyggande arbete och åtgärder som vi 

skulle ta upp under intervjuerna. Vi bad informanterna att läsa igenom hela likabehandlings-

planen och lägga särskild vikt vid de markerade punkterna. Vi förberedde informanterna på 

detta sätt för att de skulle få chans att tänka igenom frågorna och därmed kunna ge mer 

informativa svar. Eftersom några av våra frågor handlade om punkter tagna ur lika-

behandlingsplanen var det även viktigt att de hade fått gott om tid att läsa igenom denna. 

Enligt Jan Krag Jacobsen (1993, s. 184) är det intervjuarens uppgift att skapa en situation som 

underlättar för informanten att svara på frågorna. Vi tror att det är lättare för informanterna att 

svara utförligt och genomtänkt på intervjufrågorna om de först har fått förbereda sig genom 

att ta del av intervjuguiden och likabehandlingsplanen.  

 

Som en ytterligare förberedelse inför våra intervjuer genomförde vi två provintervjuer, en 

med en elev och en med en lärare. Syftet med detta var att undersöka om vår intervjuguide 
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fungerade och gav relevanta svar. Det visade sig i båda dessa fall att vi fick uttömmande och 

användbara svar på intervjufrågorna, vilket gav oss ökad tilltro till vårt 

undersökningsinstrument (Bryman, 2002, s. 170f). 

 

I genomsnitt tog lärarintervjuerna 35 minuter och elevintervjuerna 25 minuter. Lärarna hade 

mer kunskaper än eleverna om ämnet och därför också mer sakkunskap om till exempel 

åtgärder och förebyggande arbete. Detta gjorde det naturligt att lärarnas svar blev mer 

utförliga och att intervjuerna därmed tog mer tid i anspråk. 

 

Som tidigare nämnts använde vi inspelningsutrustning vid genomförandet av intervjuerna. 

Alla informanter samtyckte till att vi spelade in intervjuerna. Ett problem som uppstod var att 

det vid några enstaka tillfällen uppstod störningar på ljudfilen, vilket gjorde att det var svårt 

att höra vad informanten sa. Av den anledningen valde vi att utesluta dessa repliker ur 

materialet. Ett annat problem som även bör lyftas fram är att några av informanterna var 

mycket medvetna om att de blev inspelade och detta kan ha påverkat deras svar. En svårighet 

som vi själva upplevde under intervjuerna var att informanterna ibland hade svårt att ge 

fylliga svar på frågorna. Detta gjorde att vi fick anstränga oss för att inte ställa ledande 

följdfrågor. 

 

3.4 Metoder för analys av det insamlade materialet 

För att det insamlade materialet ska svara upp mot de frågeställningar som vi har formulerat 

och så småningom leda fram till ett resultat, måste materialet bearbetas och analyseras (Bell, 

2006, s. 205). Vi har i analysen använt oss av öppen kodning, vilket innebär att vi ställer 

allmänna frågor till vårt material för att få en bred bild av vad materialet uttrycker. I detta 

arbete systematiseras materialet utifrån de generella teman och samband som vi kan hitta 

(Denscombe, 2000, s. 247f). Vid kodningen utgick vi från de frågor som vi använde vid 

intervjuerna, alltså de frågor som ingår i intervjuguiden (se bilaga). Vi började med att 

försöka finna vilka delar av intervjuerna som ger svar på respektive fråga. Därefter analys-

erade vi svaren på en fråga i taget och grupperade dessa under olika rubriker, exempelvis 

jämställdhet, kunskap om likabehandlingsplanen och projektarbeten. Detta gjorde att ett antal 

teman som är väsentliga för vår undersökning tydligt trädde fram.  
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Efter att den ovan beskrivna processen var genomförd, sammanställde och presenterade vi de 

teman som framkommit i analysen. Vi gjorde sedan en jämförelse mellan lärare och elevers 

uppfattningar och försökte hitta likheter och skillnader. Slutsatserna av analysen presenterar 

vi utifrån varje enskild frågeställning för att tydliggöra resultatet. 

 

3.5 Forskningsetiska aspekter 

Då vår undersökning handlar om människors uppfattningar inom ett särskilt område är det 

viktigt att ta hänsyn till vissa etiska aspekter. Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra huvudkrav 

inom forskningsetik: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa krav presenterar också Alan Bryman (2002, s. 440f) som menar att det 

även finns flera andra etiska aspekter, men att de ovan nämnda är de viktigaste.  

 

Det första kravet som Vetenskapsrådet (2002, s. 7f) och Bryman (2002, s. 440f) tar upp 

innebär att forskaren måste meddela informanterna om undersökningens syfte och vilka delar 

som ingår i undersökningen. Informanterna ska också få vetskap om att de deltar frivilligt och 

har rätt att avbryta när som helst. I denna undersökning fick deltagarna denna information 

dels när de blev tillfrågade om att vara med i undersökningen, dels i samband med 

intervjuerna. Eftersom eleverna som intervjuades ännu inte hade fyllt 18 år, informerades 

även deras föräldrar genom ett brev som eleverna fick förmedla. Enligt Sven Hartman (2003, 

s. 129) ska intervjupersonerna och, i de fall dessa är under 15 år, även vårdnadshavare helst 

informeras skriftligt. Trots Hartmans rekommendationer på 15 år, valde vi att informera och 

inhämta godkännande från elevernas föräldrar eftersom eleverna inte är myndiga. 

 

Den andra aspekten är samtyckeskravet. Samtliga intervjupersoner måste samtycka till att 

vara med i undersökningen, vilket våra informanter gjorde i samband med att de blev 

tillfrågade om att delta i intervjun (Bryman, 2002, s. 440, 446-448, Vetenskapsrådet, 2002, s. 

9-11). Den information intervjupersonerna får måste vara så uttömmande att deras med-

givande kan baseras på detta (Hartman, 2003, s. 129). De blev även tillfrågade en andra gång 

strax innan intervjun skulle äga rum ifall de fortfarande samtyckte till att medverka. För 

elevernas del fick deras föräldrar/vårdnadshavare skriva under det informationsbrev som de 

fick, för att samtycka till att deras barn deltog i undersökningen. Det underskrivna brevet var 

eleverna tvungna att ha med sig till intervjun för att denna skulle kunna äga rum. Även 

skolledare måste tillfrågas när undersökningen genomförs på en skola (Hartman, 2003, s. 
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129). Vi tillfrågade rektorerna på respektive skola och dessa gav sitt godkännande till att vår 

undersökning genomfördes.  

 

Den tredje aspekten handlar om kravet på konfidentialitet. Alla uppgifter om de personer som 

ingår i undersökningen måste, enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 12f) och Bryman (2002, s. 

440, 448), behandlas konfidentiellt så att ingen obehörig kan få tag i dem. Både på inspel-

ningarna och transkriberingarna av intervjuerna finns informanternas namn och skola angivet. 

Dessa data behandlas därmed med största möjliga försiktighet och förvaras så att ingen 

utomstående har tillgång till dem. I uppsatsen fingeras informanternas och skolornas namn. 

Även andra uppgifter som skulle kunna identifiera informanterna eller skolorna fingeras i 

enlighet med Hartmans (2003, s. 130) råd.  

 

Nyttjandekravet är den sista aspekten som Vetenskapsrådet (2002, s. 14) och Bryman (2002, 

s. 441) tar upp. Det handlar om att det material som samlats in i undersökningen endast ska 

användas för denna undersöknings ändamål. Informanterna blev informerade om både 

konfidentialiteten och hur vi skulle använda materialet i samband med att de blev tillfrågade 

om att medverka. Även rektorerna informerades om detta. 

 

3.6 Tillförlitlighet 

För att bedöma tillförlitligheten i en undersökning används begrepp som reliabilitet och 

validitet. Dessa begrepp är skapade för att säkra tillförlitligheten i kvantitativ forskning men 

med viss anpassning kan de även användas vid kvalitativ forskning. Validitet handlar i 

grunden om ifall studien verkligen undersöker det den var avsedd undersöka (Bryman, 2002, 

s. 88f). För att säkra validiteten i undersökningen utgick vi från frågeställningarna när vi 

skapade intervjuguiden. Vi var noggranna med att varje intervjufråga skulle ge information 

som kunde relateras till någon av frågeställningarna. Vi ansåg även att det var viktigt att ha 

flera frågor som kunde ge svar på varje frågeställning, för att resultatet inte skulle vara 

beroende av svaren på någon enskild fråga. Att säkra validiteten i en undersökning handlar 

också om att metoderna för insamlingen av materialet verkligen ger ett material som kan 

svara på frågeställningarna (Hartman, 2003, s. 44). I vår undersökning ansåg vi att kvalitativa 

intervjuer var den bästa metoden för att uppnå syftet.  
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Reliabilitet betyder i grunden att resultatet ska vara tillförlitligt oavsett vilken forskare som 

utför undersökningen (Bryman, 2002, s. 86-88, 257). För att säkra reliabiliteten skapade vi 

intervjuguiden tillsammans och gick noggrant igenom intervjuernas tänkbara genomförande 

för att de skulle bli så lika som möjligt och att vem som intervjuade inte skulle ha en 

avgörande betydelse. En annan aspekt av reliabiliteten är att det måste gå att lita på det 

insamlade materialet (Hartman, 2003, s. 44). Detta krav försökte vi uppfylla genom att 

transkribera intervjuerna ordagrant för att inte gå miste om information och för att inte 

förvränga något som informanterna sa. Birgitta Kullberg (2004, s. 55) påpekar att 

tillförlitlighet i kvalitativa studier inte enbart handlar om resultat utan om hela innehållet i 

studien. Det betyder att även tolkningen av materialet måste vara tillförlitlig. Detta är svårt att 

garantera då personliga erfarenheter alltid finns med vid tolkning av kvalitativt material 

(Närvänen, 1999, s. 51). Men eftersom vi i denna studie är två personer som tolkar materialet 

kan det gynna tillförlitligheten genom att vi fungerar som medbedömare för varandra i 

tolkningsprocessen.   
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4 Resultat 

I detta kapitel kommer vi att presentera de resultat som har framkommit i vår studie. För att 

tydliggöra våra resultat utifrån det syfte studien har, presenterar vi resultaten utifrån varje 

enskild frågeställning. Först presenteras de resultat som framträtt ur intervjuerna med elever 

och lärare. Därefter jämförs dessa resultat för att vi ska komma fram till ett svar på den sista 

frågeställningen. 

 

4.1 Elevers uppfattningar om likabehandling 

I denna del redovisas resultaten gällande elevers uppfattningar om likabehandling i skolan. 

Resultaten presenteras under tre rubriker som behandlar olika teman. 

 

4.1.1 Kunskap om likabehandling och likabehandlings planen 

Samtliga elever har viss kunskap om vad likabehandling innebär. De kan alla förklara att det 

handlar om att människor ska behandlas med respekt och att man inte får bli diskriminerad på 

grund av exempelvis kön och etnicitet. Däremot nämner inte alla elever samtliga fem 

diskrimineringsgrunder: 

 

Ja det är ju att alla ska behandlas lika, att ingen får kränkas på grund av etnisk 

tillhörighet, religion, sexuell läggning och sånt. (Erik) 

 

Flera elever inser även att likabehandling är ett fenomen som existerar, inte bara i skolan, utan 

även i samhället i stort. De uttrycker också att det här är viktiga frågor och att skolan borde 

arbeta mer aktivt med detta ämne. 

 

Både eleverna på Alfaskolan och på Betaskolan fick information om likabehandlingsplanen 

när de började gymnasiet. Under intervjuerna framkom det dock att eleverna på Alfaskolan 

har mer kunskap om likabehandlingsplanen. Dessa elever fick denna information av sin 

mentor under mentorsrådet. Eleverna på Betaskolan uppger med viss tvekan att de fick denna 

information av skolsköterska eller kurator någon gång i början av årskurs ett: 
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Jag tror att skolsköterskan kom i ettan och sa hej vi har en likabehandlingsplan. Hon 

kom ju och berättade typ att vi har en likabehandlingsplan. Tror jag i alla fall. 

(Johanna) 

 

Dessa elever tror inte heller att de har fått någon uppföljning av denna information. En av 

eleverna på Alfaskolan påstår att de har fått information om likabehandlingsplanen även i 

början av årskurs två. 

 

4.1.2 Likabehandling utifrån kön, etnisk tillhörigh et, religion, sexuell 

läggning och funktionshinder 

Under intervjuerna bad vi eleverna reflektera över likabehandling utifrån de fem 

diskrimineringsgrunder som tas upp i likabehandlingsplanerna. 

 

Den inledande frågan handlade om hur eleverna uppfattar att skolan arbetar mot 

diskriminering på grund av kön. Samtliga elever har uppfattningar om att lärare särbehandlar 

elever utifrån kön: 

 

Men jag tycker inte att det är, alltså att det är helt rättvist mellan killar och tjejer, hur vi 

blir behandlade av lärare. Det känns som att, jag vet inte, tjejer får lite fördel. … typ 

som att lärarna inte tror att vi kan, att killar inte är lika seriösa. (Simon)  

 

Jag vet ju att killar är lite mer stökiga om man säger så. Förmodligen är det nog därför 

de, alltså det spelar nog ingen roll om det är en kille som är jättesnäll och duktig, alltså 

fungerar som en tjej och gör alla läxor så sätter nog läraren ungefär lika på alla killar. 

(Sara) 

 

Dessa citat visar på att eleverna antar att lärare har förutfattade meningar om hur pojkar och 

flickor beter sig och presterar i klassrummet. De flesta elever uppfattar att detta är extra 

tydligt på idrottslektionerna. De intervjuade flickorna anser att pojkar generellt har större 

fördel och lättare att få bra betyg i idrott, vilket är tvärtemot situationen i de teoretiska 

ämnena. Eleverna menar att denna särbehandling är vanlig och att skolan måste arbeta mer 

för att främja likabehandling av könen. I övrigt nämner en elev på Betaskolan att de har haft 

ett projektarbete om manligt och kvinnligt, vilket är det enda konkreta arbete som någon av 

eleverna nämner i samband med diskriminering på grund av kön. 
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När det gäller etnicitet säger eleverna på båda skolorna att det finns problem på skolan som 

beror på etniska grupperingar. De framhåller att många elever med invandrarbakgrund bildar 

grupper som inte alltid uppträder korrekt och därför skapas ofta en vi och dom-känsla: 

 

De här stackars somalierna som kommer tio pers liksom i en hög, de går runt och skriker 

i korridorerna, det tror fan att jag blir arg. Ja men de kommer där ’jalla, jalla, jalla’. Jag 

tycker jag blir irriterad på dem, men jag menar, därför så särbehandlar jag inte dem. 

(Johanna) 

 

Trots dessa grupperingar förekommer ingen rasism på skolorna enligt eleverna. Däremot 

figurerar ofta fula och rasistiska ord som kan uppfattas kränkande på båda skolorna. Eleverna 

menar dock att detta språkbruk främst existerar inom grupperingarna och att det mer handlar 

om en viss språkkultur än om kränkningar och trakasserier. Inom undervisningen upplever 

eleverna att etnicitet och rasism är något som aktivt tas upp, framför allt genom de olika 

projektarbeten som förekommer på båda skolorna. En av eleverna nämner också att skolan 

har anordnat föreläsningar om etnicitet och rasism. Några andra elever uttrycker att lärarna 

ofta tar hänsyn till invandrarelevernas bakgrund och situation och därför inte alltid ställer 

samma krav på dessa elever. 

 

Angående den tredje diskrimineringsgrunden, religion och annan trosuppfattning, hävdar 

samtliga elever att de dels har lite kunskap om ämnet, dels uppfattar att skolan arbetat väldigt 

lite med detta. Dock tas det till viss del upp i undervisningen: 

 

Alltså inte utanför själva undervisningen, det kommer ibland inbakat, speciellt i 

samhällskunskap, men jag tror aldrig att vi har haft någon sån här 

religionsfrihetsinformation direkt. (Simon) 

 

Eleverna på Alfaskolan uppger också att de får kunskaper om olika religioner genom 

religionsundervisningen. Eleverna på Betaskolan har ingen undervisning i detta ämne 

eftersom religionsundervisningen påbörjas först i årskurs tre. En elev förklarar att religions-

tillhörigheten ”är inte fullt så markant på nåt sätt” (Johanna). Det enda som utmärker att 

någon elev har en specifik religion kan vara i de fall där det förekommer attribut i form av 

exempelvis slöja. För övrigt uppfattar några av eleverna att det är svårt att se skillnaden 

mellan religion och etnicitet. 
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I fråga om sexuell läggning förklarar eleverna att detta är ett ämne som tas upp i under-

visningen men att det kanske inte behandlas på den nivå det borde göras:  

 

Ja vi har ju läst om det på svenskan och så om sexuell läggning och kärnfamilj och så. 

Och argument varför det ska va lagligt med homosexuella giftermål och sånt. (Erik) 

 

Båda de intervjuade flickorna känner till att det finns homosexuella elever på skolan men 

menar att det är ett känsligt ämne att behandla. En av eleverna menar att sexuell läggning är 

ett tabubelagt ämne och att lärare därför inte vågar beröra det. En annan elev har dock hört 

talas om en problematisk situation som troligtvis handlade om sexuell läggning och som 

krävde åtgärder från skolan.   

 

Den femte diskrimineringsgrunden är funktionshinder, något som eleverna har en begränsad 

inblick i. De intervjuade eleverna har dock vetskap om att det finns funktionshindrade elever 

på skolan och till viss del vad det innebär att ha ett funktionshinder. Eleverna berättar också 

att särskolan inryms i skolornas lokaler och att de ofta möter elever med funktionshinder: 

 

Man brukar ju träffa på de här eleverna i matsalen och så där men det är ju ingenting 

man hör från andra elever på skolan att de säger nånting dumt om dem och så där. 

(Sara) 

 

Flera av eleverna menar att elever med funktionshinder behandlas väl och att det inte 

förekommer någon form av trakasserier gentemot dessa elever. Samtliga elever reflekterar 

också över att skolornas lokaler är anpassade för fysiska funktionshinder. 

 

4.1.3 Likabehandlingsplanen i skolans vardag 

För att se hur eleverna uppfattar att skolan följer likabehandlingsplanen diskuterade vi mål, 

förebyggande arbete och åtgärder var för sig under intervjuerna.  

 

Likabehandlingsplanen på Alfaskolan innehåller två övergripande mål som handlar om att 

ingen elev ska känna sig kränkt och att eleverna ska få det stöd som behövs om de upplever 

sig kränkta. Dessa mål anser eleverna i stort sett överensstämmer med skolans verksamhet. 

Ingen av eleverna känner till något fall där någon elev på skolan har upplevt sig kränkt och 

kan därför inte yttra några generella åsikter om detta. På Betaskolan innehåller lika-
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behandlingsplanen fem mål, vilka övergripande handlar om att eleverna ska ha samma 

rättigheter, möjligheter och skyldigheter, att elever och lärare ska ha god kännedom om 

likabehandlingsplanen samt att likabehandlingsarbetet ska bedrivas aktivt. Eleverna på denna 

skola uppfattar att ungefär hälften av målen överensstämmer med verkligheten. Emellertid 

uppfattar eleverna att vissa mål inte efterlevs till fullo. Exempelvis tycker eleverna på 

Betaskolan att alla elever har samma rättigheter och möjligheter. Däremot har inte alla elever 

samma skyldigheter enligt eleverna: 

 

Jag tycker inte att de har samma skyldigheter, det tycker jag inte. Det är liksom 

särbehandling, tycker jag ofta. Det är typ så att, är man inte svensk ska man inte 

behöva göra det … Det är liksom så att den personen inte ska behöva göra så för då 

kan den känna sig liksom diskriminerad eller nånting sånt. (Johanna) 

 

Eleverna på Betaskolan är också överens om att elever inte har god kännedom om barn- och 

elevskyddslagen, vilket är ett av målen i likabehandlingsplanen. Dock tycker en av dem att 

de har god kännedom om handläggningsordningen vid anmälan. 

 

När det gäller det förebyggande arbetet är eleverna på Alfaskolan osäkra på hur väl dessa 

punkter stämmer överens med verkligheten på skolan. Eleverna uppger att de på mentors-

råden diskuterar skolans arbetsmiljö, vilket är en av punkterna under förebyggande arbete i 

likabehandlingsplanen. Däremot nämner ingen av eleverna det introduktionsprogram som 

enligt likabehandlingsplanen ska finnas i början av läsåret. På Betaskolan råder det delvis 

olika uppfattningar mellan eleverna om vad som fungerar i fråga om det förebyggande 

arbetet. De är överens om att kuratorn informerar elever och föräldrar om likabehandlings-

planen på föräldramöten i årskurs ett. Emellertid tycker ingen av dem att det finns tydliga 

anvisningar i varje klassrum om hur elever och vuxna bör agera då en elev är utsatt för 

diskriminering eller annan kränkande behandling. När det gäller den förebyggande insatsen 

att mentor ska ansvara för återkommande samtal kring diskriminering samt diskussioner om 

relationer, etik och värderingar har eleverna olika uppfattningar. En av eleverna tycker att 

detta fungerar tillfredsställande medan den andra eleven inte anser att det läggs tillräckligt 

mycket tid på detta arbete.  

 

De åtgärder som presenteras i likabehandlingsplanen på Alfaskolan är inget som de 

intervjuade eleverna kan yttra sig om. Detta beror på att de inte har någon större erfarenhet 

av att några sådana kränkningar har ägt rum på skolan. Det beror också på att det, enligt 
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likabehandlingsplanen, är lärarnas arbete att utföra dessa åtgärder. Inte heller eleverna på 

Betaskolan har någon större erfarenhet av att trakasserier eller annan kränkande behandling 

har ägt rum på skolan. Eleverna vet dock att antimobbningsteamet finns och de tror att deras 

arbete fungerar: 

 

Jag tror säkert att det funkar i verkligheten, jag menar det finns ett sätt att jobba efter ... 

Men när eleverna inte vet vad det är så tycker jag liksom att det blir ännu värre … Men 

samtidigt är informationen om det liksom usel. (Johanna) 

 

Citatet visar att eleven tycker att antimobbningsteamets arbete fungerar men att informa-

tionen till eleverna brister. Vidare tror denna elev att i de fall en lärare är inblandad i diskri-

minering eller trakasserier, kan utredningen av detta kompliceras på grund av rektorns 

yrkesmässiga relation och i viss mån lojalitet med lärarna. I motsats till denna uppfattning 

tror en annan elev att det är mer prioriterat att utreda och vidta åtgärder i de fall där lärare är 

inblandade i trakasserier eller diskriminering. 

 

4.2 Lärarnas uppfattningar om likabehandlingsarbete  

I denna del redovisas resultaten gällande lärares uppfattningar om likabehandling i skolan. 

Resultaten presenteras under tre rubriker som behandlar olika teman. 

 

4.2.1 Kunskap om likabehandling och likabehandlings planen 

Samtliga lärare har kunskap om likabehandling och skolans likabehandlingsplan. Dessa lärare 

kan presentera innehållet i likabehandlingsplanen och även ge en mer formell bakgrund till 

denna: 

 

Att det är lagstadgat, att det har sitt ursprung i FN:s mänskliga rättigheter och i 

grundlagen, sen har man liksom plockat ut det här och lyft upp det, att det är 

jätteviktigt i skolan på en massa olika plan. (Susanne) 

 

Några lärare nämner FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och någon nämner arbets-

miljölagen som del i den bas som ligger till grund för skolornas likabehandlingsplaner. 

Emellertid tar lärarna inledningsvis endast upp formella aspekter av likabehandling. Ingen av 

lärarna tar upp vad likabehandling egentligen innebär förrän vi ställer specifika frågor om 

detta. 
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Hur lärarna fick vetskap om likabehandlingsplanen på sin nuvarande skola ser olika ut. På 

Alfaskolan fick lärarna denna information genom en så kallad ”arbetsplatsträff” och 

personalveckomeddelanden. På Betaskolan har alla lärare fått information av kuratorerna 

eftersom det är kuratorerna som har skrivit likabehandlingsplanen. En lärare berättar att de tog 

upp likabehandling redan under hans utbildning. Flera lärare nämner att de, när de påbörjade 

sin anställning, fick en pärm som bland annat innehöll likabehandlingsplanen. Vissa lärare har 

dock arbetat mer aktivt än andra med innehållet i denna pärm, vilket till viss del beror på hur 

starkt skolans ledning har betonat vikten av detta arbete. 

 

4.2.2 Likabehandling utifrån kön, etnisk tillhörigh et, religion, sexuell 

läggning och funktionshinder 

Under intervjuerna bad vi lärarna reflektera över likabehandling utifrån de fem 

diskrimineringsgrunder som tas upp i likabehandlingsplanerna. 

 

Den första frågan vi diskuterade under intervjuerna var skolans arbete mot diskriminering på 

grund av kön. Flera av de intervjuade lärarna anser att lärare särbehandlar elever på grund av 

kön. Detta beror framförallt på att pojkar och flickor uppträder på olika sätt i klassrummet. 

Lärarna menar att det är ofrånkomligt att pojkar och flickor uppträder olika och därmed blir 

behandlade på olika sätt: 

 

Det är så uppenbara skillnader. Jag tycker att ibland diskuterar vi att pojkar missgynnas 

i den, som skolan har blivit ... I den mån jag tänker på det, så skulle jag vilja säga att 

det handlar om att jag försöker variera examinationsformerna. (Monica) 

 

Eftersom det är naturligt att pojkar och flickor är olika måste alltså lärare försöka skapa 

situationer som ger både pojkar och flickor möjlighet att prestera bra. Detta är något som 

flera lärare tar upp under intervjuerna. En av lärarna konstaterar även att manliga och 

kvinnliga lärare är olika och därmed behandlas på olika sätt av eleverna:  

 

En manlig lärare behöver kanske inte jobba lika mycket med sin respekt i en klass som 

en kvinnlig lärare måste. Han har liksom sin respekt med könet. (Susanne) 
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Samtliga lärare nämner att skolorna arbetar med någon form av projekt där diskriminerings-

grunden kön ingår. På Alfaskolan arbetar alla elever med detta projekt någon gång under sin 

gymnasietid medan projektet på Betaskolan endast ingår som en del av utbildningen för vissa 

klasser på samhällsprogrammet. Lärarna nämner också att könsroller tas upp i den vanliga 

undervisningen, särskilt i samhällsämnena och svenskämnet. 

 

När det handlar om etnisk tillhörighet uppfattar lärarna på båda skolorna att det förekommer 

grupperingar mellan invandrarelever och icke-invandrarelever. Flera av lärarna uppfattar 

också att det har inträffat incidenter på grund av den dåliga ”integrationen mellan invandrar-

elever och svenska elever” (Monica). Flera lärare upplever dock inte detta som ett stort 

problem trots att de är medvetna om att problemen existerar på skolorna. Några av lärarna 

menar att etnicitet och rasism är ett ämne som har behandlats under hela elevernas skolgång: 

 

Det här med etnisk tillhörighet det är ju så oerhört politiskt inkorrekt så att jag tror inte 

att de vågar, åtminstone inte i våran åsyn för då vet de att de är så, det har liksom 

skolan tjatat om sen ettan med hur många värderingsövningar som helst om, så här som 

de har fått gått igenom. Så jag tror nog att de är ganska, de är trötta på diskussionen 

egentligen. (Pelle) 

 

En annan lärare menar att kunskapen om etnicitet och rasism bland lärarna i allmänhet är för 

låg och därmed får informationen till eleverna heller inte den tyngd och det djup som den 

borde ha. Ur detta perspektiv menar läraren att det krävs ”mer fortbildning på såna områden 

för att kunna hantera det på ett vettigt plan” (Torsten). Trots att lärarna ibland känner att de 

inte har tillräckliga kunskaper inom detta område arbetar båda skolorna på olika sätt med att 

motverka diskriminering på grund av etnicitet. På Alfaskolan finns ett projekt som omfattar 

alla elever, där man bland annat arbetar med att främja likabehandling oavsett etnisk 

bakgrund. Även på Betaskolan arbetar man med ett projekt. Detta projekt handlar främst om 

att motverka segregering genom att integrera pojkar med invandrarbakgrund med de övriga 

eleverna. Skolorna arbetar även på andra sätt med detta ämne, exempelvis med hjälp av 

filmer, författarbesök och olika sorters texter, vilka tar upp teman som handlar om trygghet, 

tillhörighet, grupper och främlingsfientlighet. 

 

I fråga om religion och annan trosuppfattning menar samtliga lärare att detta inte är speciellt 

synligt i skolvardagen, men att det tas upp i undervisningen på olika sätt. Naturligtvis 
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behandlas detta inom ämnet religion men även andra ämnen berör religion och 

trosuppfattning, exempelvis historia, samhällskunskap och svenska:  

 

När man undervisar i historia till exempel så är det, så blir det så fruktansvärt 

uppenbart därför att hela vår historiesyn och den undervisning som vi ger baseras ju på 

den, alltså vi har ju ett europeiskt perspektiv. (Monica) 

 

I övrigt menar en lärare att skolan på flera sätt motverkar diskriminering på grund av religion 

genom att till exempel ge starkt religiösa elever möjligheten att kunna gå undan för bön i 

speciella utrymmen och genom att matbespisningen serverar ”mat som ska kunna ätas utifrån 

religion, minus fläsk och så där” (Susanne). De flesta lärarna uppfattar även att skillnaden 

mellan religion och etnicitet är svår att urskilja. 

 

Angående diskrimineringsgrunden sexuell läggning förklarar flera lärare att det naturligtvis 

finns homosexuella elever på skolorna. En lärare påpekar också att det finns flera öppet 

homosexuella lärare på skolan, vilka kan fungera som en positiv förebild. På båda skolorna 

förekommer det tillmälen som handlar om sexuell läggning, men ingen av lärarna upplever 

detta som ett allvarligt problem: 

 

Skällsord och sånt finns ju, men i grund och botten när man kommer till allvarliga 

samtal så är de förvånansvärt lite homofoba om man jämför med hur det var för bara 

fem, sex, sju år sen. (Monica) 

 

Citatet visar att läraren anser att dagens ungdomar är mindre fördomsfulla än vad ungdomar 

var för ett antal år sedan. Denna lärare menar att samhället har fått en öppnare syn på 

homosexualitet tack vare ett stort medialt genomslag under det senaste decenniet och att 

skolans roll i detta är marginell. Skolans undervisningsmaterial är dock mycket traditionellt, 

enligt lärarna. Det beskriver ofta kärnfamiljen och har en ganska snäv bild av ideal och 

identitet även om det på senare år har börjat produceras mer tidsenligt material. Enligt 

lärarnas åsikt är även många lärare ganska traditionella i sin undervisningsstil och utgår 

oftast från heterosexuella normer och perspektiv. Även om undervisningen är förhållandevis 

traditionell genomförs på Alfaskolan årligen ett projekt som behandlar frågor om identitet 

och sexuell läggning. Upprinnelsen till detta projekt var att homosexuella elever blev verbalt 

kränkta av andra elever. En av lärarna arbetar utöver detta ganska mycket med frågor som rör 

könsperspektiv och sexuell läggning. 
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Rörande funktionshinder uppger lärarna på de båda skolorna att detta är en diskriminerings-

grund som det ägnas mycket lite tid åt. Två av lärarna förklarar att skolan arrangerar en 

temadag som behandlar funktionshinder men att detta ämne förtjänar mer plats i 

undervisningen: 

 

Funktionshinder dyker upp på en temadag, en temadag som är rätt bra men som tyvärr 

dyker upp under en period då det alltid är mycket att göra och det får heller inte 

tillräckligt med publicitet och man använder det inte tillräckligt kopplat till 

undervisningen. (Torsten)  

 

Flera av lärarna lyfter fram särskolans verksamhet och en menar att särskolans undervisning 

och aktiviteter borde integreras mer i den övriga skolan, detta för att främja tolerans och 

likabehandling. Emellertid uppfattar samtliga lärare att det råder en fördomsfri och förstående 

atmosfär på skolan gentemot elever med funktionshinder. I övrigt nämner flera lärare att 

skolorna till viss del är anpassade för fysiska funktionshinder men att det krävs mer resurser 

för att detta ska fungera tillfredsställande. 

 

4.2.3 Likabehandlingsplanen i skolans vardag 

För att se hur lärarna uppfattar att skolan följer likabehandlingsplanen diskuterade vi mål, 

förebyggande arbete och åtgärder var för sig under intervjuerna.  

 

Gemensamt för samtliga lärare är att de anser att målen i likabehandlingsplanerna till viss del 

är ouppnåeliga. Trots det tycker lärarna att det är självklart att målen i likabehandlings-

planerna måste finnas: 

 

Att ingen elev ska behöva känna sig kränkt i någon form, tror jag ingen kan uppfylla. 

Att det måste stå förstår jag och att det måste vara ett mål… Men att uppfylla de här 

målen helt är nog svårt. (Torsten) 

 

Man måste väl ha ett sånt här mål. Det skulle ju va fånigt att säga att alla elever ska ha 

nästan samma rättigheter. Nej det går ju inte. Man måste ju ha det här som mål, men 

jag menar … det vore ju fånigt att säga att vi når upp till det. (Monica) 
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En av lärarna på Alfaskolan menar att det är svårt att veta om skolan uppfyller målen. 

Läraren upplever dock att de enkätundersökningar som med jämna mellanrum görs på skolan 

visar på en positiv bild av den sociala situationen på skolan. När det gäller det andra målet, 

att ”alla ska känna att man får det stöd som behövs om man upplever sig kränkt” 

(Likabehandlingsplan Alfaskolan), tror en annan lärare att eleverna får det huvudsakliga 

stödet från mentorn. Förutom att lärarna på Betaskolan anser att vissa mål är ouppnåeliga, är 

de överens om att skolan till största delen uppfyller det fjärde målet, att ”ett kontinuerligt 

arbete ska bedrivas för aktivt främja likabehandling av elever” (Likabehandlingsplan 

Betaskolan). Däremot anser de inte att skolan uppfyller det tredje målet, att ”elever och 

anställda ska ha god kännedom om barn och elevskyddslagen och handläggningsordningen 

vid anmälan” (Likabehandlingsplan Betaskolan). 

 

När det gäller det förebyggande arbetet menar en lärare på Alfaskolan att det är svårt att hålla 

en tillräckligt hög nivå på de diskussioner som enligt likabehandlingsplanen ska föras, på 

grund av bristande resurser och kunskaper hos lärarna. En del saker som behandlas i skolan 

”har en tendens att bara döva dåligt samvete” (Torsten). Detta påpekar även en lärare på 

Betaskolan, som menar att lärarna ofta genomför moment i skolan ”för att ha ryggen fri” 

(Pelle). Om man inte arbetar aktivt med och följer upp dessa utbildningsmoment tenderar de 

att bli fragmentariska och meningslösa. En av de förebyggande insatserna mot kränkande 

behandling på Betaskolan innebär att ”mentorn ansvarar för återkommande diskussioner 

kring diskriminering och annan kränkande behandling, relationer, etik och värderingar” 

(Likabehandlingsplan Betaskolan). Detta menar båda lärarna på denna skola är svårt, 

eftersom det avsätts för lite tid för dessa moment: 

 

Men klassrådet är ju inte ett forum för att jobba med nånting så att man kommer 

nånvart. Det är ju för kort. Det är ju bara att säga ’ni får inte diskriminera’. Sen är ju 

det så att det här måste ju undervisande lärare i olika ämnen återkomma till. (Monica)  

 

Hon tycker alltså att detta arbete borde prioriteras mer och att alla lärare, inte bara 

mentorerna, måste ha ansvar för detta. Lärarna på Betaskolan tycker även att det finns flera 

förebyggande insatser som brister. Exempelvis ska det enligt likabehandlingsplanen finnas 

tydliga anvisningar i varje klassrum för hur lärare och elever ska agera vid kränkande 

behandling. Detta saknas i flera klassrum enligt lärarna. 
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Enligt likabehandlingsplanen på Alfaskolan ska alla fall av kränkningar och trakasserier 

utredas och vid behov anmälas till polis och sociala myndigheter. En av lärarna på skolan 

menar att detta arbete fungerar men att det sällan händer något som kräver allvarligare 

åtgärder. Även en annan lärare på skolan tycker att åtgärdsarbetet fungerar bra: 

 

De gånger vi har fått reda på saker där vi snabbt kan reagera, då gör vi faktiskt något. 

Det tycker jag att vi lärare är bra på, alltså att ta hand om, med hjälp av elevvården, 

skolsyster och kurator. Och även biträdande rektorer är också snabba på att reagera. 

(Susanne) 

 

De båda lärarna på Betaskolan tycker också att de åtgärder som likabehandlingsplanen 

föreskriver i stort sett fungerar tillfredsställande. En av de två lärarna uttrycker att skolans 

antimobbningsteam är ”en stabil institution som hanterar mobbningsärenden” (Monica). 

Däremot tycker de inte att åtgärder och utredning fungerar tillräckligt bra i de fall en anställd 

ligger bakom trakasserierna eller kränkningarna. Emellertid är de intervjuade lärarna 

medvetna om att detta är svårthanterliga problem. Även om en lärare får kritik upprepade 

gånger kan det vara svårt för rektorn att agera tillräckligt kraftfullt, bland annat på grund av 

att anställningstryggheten innebär ett starkt skydd för den enskilde läraren. 

 
 

4.3 Jämförelse mellan elever och lärares uppfattnin gar om 

likabehandling 

Både elever och lärare har viss kunskap om likabehandling och likabehandlingsplanen. 

Elevernas kunskaper grundas framförallt på den information som skolan har delgivit dem. 

Lärarnas kunskaper grundar sig, förutom på information från skolan, också på grundlagarna 

och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. 

 

Eleverna har fått information om likabehandlingsplanen antingen genom mentorsråd eller 

genom skolsköterska/kurator. Lärarna har fått information om likabehandlingsplanen på olika 

sätt, exempelvis på arbetsplatsträffar, genom utbildningen och av kuratorn. Samtliga lärare 

har även fått en pärm över skolans verksamhet, där likabehandlingsplanen ingår. 

 

Både elever och lärare anser att lärare särbehandlar elever på grund av kön. Inom teoretiska 

ämnen har flickorna en fördel gentemot pojkarna medan det är tvärtom på idrotten. Däremot 
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är det bara lärarna som tar upp att även elever kan behandla lärare på olika sätt beroende på 

kön. Alla lärare berättar om projekt som genomförs på skolan i syfte att belysa könsroller, 

identitet och tillhörighet. Av eleverna är det bara en pojke som nämner att de arbetar med 

projekt. 

 

I fråga om etnicitet är elever och lärare överens om att det förekommer etniska grupperingar 

på skolorna och att det även har inträffat incidenter av rasistisk karaktär. Men varken elever 

eller lärare betraktar detta som något stort problem. Eleverna uppfattar att rasism och etnicitet 

är något som aktivt tas upp i undervisningen. Även lärarna uppfattar att detta ämne är något 

som behandlas i undervisningen men de önskar mer utbildning och kunskap för lärarna inom 

detta område. 

 

Rörande den tredje diskrimineringsgrunden religion och annan trosuppfattning hävdar både 

lärare och elever att skolan arbetar förhållandevis lite med detta ämne. Eleverna uttrycker att 

de har lite kunskaper om detta ämne och lärarna menar att religion endast tas upp i den 

ordinarie undervisningen. Religion är, enligt lärare och elever, ganska osynligt i 

skolvardagen, men det kan bli synligt i form av religiösa attribut, särskild kost och speciella 

utrymmen för bön. 

 

Både lärare och elever känner till att det finns homosexuella elever på skolorna. Däremot är 

det bara lärare som poängterar att det även finns öppet homosexuella lärare på skolan. 

Eleverna anser att sexuell läggning är ett tabubelagt ämne som lärare inte vågar beröra.  Detta 

är ingen uppfattning som lärarna uttrycker utan några lärare förklarar att dessa frågor är en 

naturlig del i undervisningen kring ideal och identitet.  

 

När det gäller den sista diskrimineringsgrunden, funktionshinder, anser samtliga elever att de 

har begränsad inblick i ämnet. Även lärarna menar att skolan ägnar lite tid åt detta men att det 

förekommer i form av särskilda temadagar som behandlar funktionshinder. Både elever och 

lärare hävdar dock att skolorna har en öppen och förstående inställning till människor med 

funktionshinder och de upplever inte att någon form av kränkningar eller trakasserier 

förekommer. 

 

Beträffande målen i likabehandlingsplanen menar samtliga elever att de övergripande målen i 

stort sett följs men eleverna på Betaskolan uppfattar att vissa mål inte efterlevs till fullo. Detta 
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är något som lärarna också tar upp och de framhåller att flera mål i likabehandlingsplanerna är 

svåra att uppnå. Eleverna menar att det är svårt att veta hur väl målen uppfylls eftersom de 

inte har några egna erfarenheter av trakasserier och kränkningar. Även lärarna uppfattar detta 

som svårt, trots att det genomförs enkätundersökningar med jämna mellanrum på en av 

skolorna. 

 

När det gäller det förebyggande arbetet uppger de flesta eleverna att diskussionerna i 

mentorsråden fungerar väl. Lärarna däremot anser att dessa diskussioner inte håller tillräckligt 

hög nivå, dels på grund av bristande kunskaper hos läraren, dels på grund av att alltför lite tid 

avsätts för dessa moment. Dessutom anser lärarna på Betaskolan att informationen till 

eleverna brister, vilket eleverna håller med om. 

 

Angående de åtgärder som likabehandlingsplanerna presenterar har eleverna svårt att yttra sig 

men den uppfattningen de har är att detta arbete fungerar tillfredsställande. Även lärarna 

menar att detta arbete i stort sett fungerar. Det finns dock lärare som anser att åtgärder och 

utredning brister när en anställd ligger bakom kränkningar eller trakasserier. 
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5 Diskussion 

I denna del av uppsatsen diskuterar vi våra resultat utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Vi sätter de viktigaste resultaten i relation till den teoretiska bakgrunden och drar egna 

slutsatser. För att diskussionen ska bli tydlig följer vi samma struktur som i resultatkapitlet.  

 

5.1 Kunskaper om likabehandling och likabehandlings planen 

I undersökningen framgår att lärare och elever har viss kunskap om likabehandlingsplanen. 

Enligt tidigare forskning av Almqvist och Engström (2007) misslyckas många skolor med att 

göra likabehandlingsplanen känd och förankra den i verkligheten. Detta är något som även 

visar sig i vår undersökning där informanterna förklarar att de inte arbetar regelbundet med 

likabehandlingsplanen. De intervjuade eleverna har begränsade kunskaper om vad 

likabehandlingsplanen innebär, vilket visar att även de undersökta skolorna har svårt att göra 

likabehandlingsplanen känd bland eleverna. 

 

När det gäller bakgrunden till likabehandlingsplanen nämner lärarna FN:s konvention om 

mänskliga rättigheter och arbetsmiljölagen. De nämner däremot inga andra regelverk som 

belyser likabehandling, exempelvis skollagen eller läroplanen. Enligt Söderström (2007) 

behöver skolpersonal mer kunskap inom området diskriminering och lärare i studier gjorda i 

USA menar att de behöver mer utbildning kring värdepedagogiska frågor (Colnerud & 

Thornberg, 2003). Att lärare i allmänhet har bristande kunskaper om likabehandling och 

diskriminering på flera plan, kan vi skönja av vår undersökning. Exempelvis nämner lärarna 

endast formella aspekter av likabehandling utan att konkretisera skolans egentliga arbete med 

likabehandling. Även inom specifika områden som till exempel funktionshinder och sexuell 

läggning är kunskapen bristfällig.   

 

5.2 Likabehandling 

Utifrån de lagar och förordningar som finns måste skolan behandla alla elever lika oavsett 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och 

funktionshinder. Vi kommer i denna del att diskutera varje diskrimineringsgrund separat. 
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5.2.1 Likabehandling utifrån kön 

Vår undersökning visar att både lärare och elever anser att lärare särbehandlar elever på grund 

av kön. Det framgår även att elever behandlar lärare olika på grund av kön. I läroplanen står 

det att undervisningen ska spegla både manliga och kvinnliga perspektiv vilket även Kjellberg 

(2005) tar upp. Hon menar att lärarnas sätt att bemöta eleverna bidrar till uppfattningar om 

vad som är manligt och kvinnligt. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att det bemötande som 

eleverna, på de undersökta skolorna, uppfattar att de får, bidrar till att skapa könsmärkta 

roller, som exempelvis att flickor är duktiga i teoretiska ämnen och att pojkar är framgångs-

rika i idrott. Dessa könsmärkta roller bidrar sannolikt till att vissa gymnasieprogram uppfattas 

som könsmärkta, vilket även Hedlin (2006) påpekar. 

 

Emellertid menar lärarna att det är ofrånkomligt att elever av olika kön uppträder på olika sätt. 

I anslutning till detta menar Kjellberg (2005) att det inte är eftersträvansvärt att elever ska bli 

så lika som möjligt utan att målet istället är att skapa förutsättningar och möjligheter till 

mångfald och variation inom könsgrupperna. Detta är något som de intervjuade lärarna 

uppger att de gör genom att skapa situationer som ger både pojkar och flickor möjligheter att 

prestera bra. Kjellberg menar vidare att skolan måste arbeta aktivt med jämställdhet för att 

synliggöra vad hon kallar stereotypa och könsmärkta olikheter. På båda de undersökta 

skolorna genomförs någon form av projekt som handlar om kön. Lärarna säger även att 

könsroller tas upp i undervisningen men eleverna anser att skolorna bör arbeta mer aktivt med 

likabehandling och jämställdhet, vilket förutsätter att mer tid avsätts för detta arbete. 

Amerikanska studier visar att lärare anser sig ha för lite tid för värdepedagogiska frågor 

(Colnerud & Thornberg, 2003). Men i vår studie är det främst eleverna som önskar att mer tid 

läggs på arbetet med likabehandling. Utifrån dessa olika uppfattningar är det relevant att ställa 

frågan om de insatser som görs på skolorna är tillräckliga för att uppnå likabehandling när det 

gäller kön.  

 

5.2.2 Likabehandling utifrån etnisk tillhörighet 

Stephens (2007) menar att människor alltid delas in i olika grupper. Detta visar sig tydligt 

även i vår undersökning genom att elever och lärare påpekar att det finns etniska grupperingar 

på skolorna. Att kategori- och gruppindela människor har enligt Boréus (2005) en social 

funktion och bidrar till tankar om vi och dom. På de undersökta skolorna uppfattar både lärare 

och elever att det förekommer en viss segregering mellan olika etniska grupper. Eleverna 
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nämner även att det finns en vi och dom-känsla på grund av dessa grupperingar. När tankar 

om vi och dom blir befästa i språket kan det uppstå diskriminering genom att vissa grupper 

alltid blir betraktade som de andra (Boréus, 2005).  

 

Varken lärare eller elever uppfattar att det förekommer några stora problem med rasism på 

skolorna. Det kan möjligtvis bero på att de olika elevgrupperna formellt sett har samma makt. 

Däremot kan de anse sig ha olika status, vilket i sig kan möjliggöra kränkande behandling och 

diskriminering (Kjellberg, 2005). Emellertid är inte detta något vanligt förekommande 

fenomen på någon av skolorna. En bidragande orsak till att det inte förekommer någon 

kränkande behandling eller diskriminering på skolorna är att de arbetar aktivt med frågor som 

gäller etnicitet och rasism. Lärarna säger även att detta är ämnen som har behandlats under 

hela elevernas skolgång. Senker (2005) påpekar att det är viktigt att barn tidigt får lära sig om 

olika kulturer och därigenom får förståelse för olikheter. Att rasism inte uppfattas som ett 

problem har sannolikt att göra med att detta är ämnen som eleverna har arbetat med under 

lång tid. En annan orsak tror vi kan vara att dessa ämnen ständigt diskuteras i massmedia. 

 

När det gäller lärarnas kunskaper om etnicitet och rasism anser lärarna själva att den i 

allmänhet är för låg. Nordmark (1995) menar att skolan inte kan klara av arbetet gällande 

rasism och etnicitet själv, utan måste ta in hjälp utifrån. I viss mån görs detta på de undersökta 

skolorna i form av författarbesök och föreläsningar. För att ytterligare förbättra skolornas 

arbete med etnicitet och mot rasism skulle skolorna kunna använda sig av exempelvis mer 

diskussioner och värderingsövningar, mångkulturella grupper och särskilda kamratstödjare, i 

enlighet med Nordmarks (1995) idéer.  

 

Enligt Davidssons (2005) studie upplever 50 procent av alla personer med utländsk bakgrund 

att de någon gång har blivit diskriminerade och i Kamalis (2005) studie påvisas att elever med 

utländsk bakgrund behandlas sämre än andra elever i skolan. Därför är det något förvånande 

att elever och lärare i vår studie ger en bild av att rasism och diskriminering förekommer i låg 

utsträckning. En annan bild som framträder i vår undersökning är att elever uppfattar att lärare 

tar hänsyn till invandrarelevers bakgrund och därför inte ställer lika höga krav på dessa elever. 

Detta blir alltså en form av så kallad positiv särbehandling (Sahlin, 2004, s. 123). Ytterligare 

en bild som framträder är att det språkbruk som existerar på skolorna ibland kan låta rasistiskt 

men att det endast handlar om en viss språkkultur och därför inte uppfattas som kränkningar 

eller trakasserier. Dock menar Senker (2005) och Kjellberg (2005) att det är viktigt att lärare 
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markerar att rasistiska handlingar, oavsett karaktär, är oacceptabla. Detta visar att lärarnas 

vuxenroll och erfarenhet är av största betydelse i arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling.   

 

5.2.3 Likabehandling utifrån religion eller annan t rosuppfattning 

Vår studie visar att arbetet mot diskriminering på grund av religion eller annan tros-

uppfattning förkommer men dock i väldigt liten utsträckning. Lärare och elever uppfattar att 

detta mestadels behandlas i ämnesundervisningen. Inte heller i litteraturen tas denna 

diskrimineringsgrund upp särskilt mycket och i lagen om förbud mot diskriminering på grund 

av religion eller annan trosuppfattning definieras inte denna diskrimineringsgrund 

(Utbildningsdepartementet, 2006). Detta anser vi är ett problem eftersom ett ämne som inte 

tas upp på den kollektiva nivån, alltså i till exempel lagar, blir svårt att behandla på den 

organisatoriska och individuella nivån (Udd, 2004). Vi tror att ett grundläggande problem är 

att lagen saknar en tydlig definition av religion eller annan trosuppfattning och att forskningen 

inom detta område är otillräcklig. Ett annat problem är att det är svårt att skilja på 

diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning och diskriminering på grund 

av etnisk tillhörighet, vilket både lärare och elever i vår studie samt Senker (2005) lyfter fram.  

 

Läroplanen tar upp att skolan ska motverka diskriminering på grund av religion eller annan 

trosuppfattning (Utbildningsdepartementet, 1994). Att det finns ett ämne som behandlar 

religion och annan trosuppfattning, nämligen religionskunskap, bidrar sannolikt till att stärka 

kunskapen hos eleverna. Detta kan i sin tur leda till ökad förståelse och tolerans, vilket även 

ämnesbeskrivningen i religionskunskap tar upp (Skolverket, 2008). Enligt läroplanen ska den 

svenska skolan vila på en kristen tradition men detta blir något motsägelsefullt då skolan 

också ska motverka diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning. Det som i 

vår undersökning visar att skolorna tar hänsyn till andra trosuppfattningar är att särskild mat 

serveras samt att särskilda utrymmen för bön har iordningställts.   

 

Något som är anmärkningsvärt är att mycket av den forskning och litteratur som behandlar 

religion och annan trosuppfattning i skolan är centrerad kring islam. Detta kan förstås bero på 

att denna trosuppfattning numera är mycket vanlig i den svenska skolan. Det är sannolikt 

därför många myter och fördomar uppstår om muslimer, något som Udd (2004) förklarar med 

att förenkling och kategorisering av världen är nödvändig för att göra den begriplig. Men 
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Boréus menar att dessa kategoriseringar även kan bidra till tankar om vi och dom, något som 

våra informanter uppfattar existerar på skolorna. Otterbeck (2003) påpekar att muslimer även 

har myter om den svenska skolan, vilka kan påverka både elevers och föräldrars syn på 

skolan. Detta kan göra att muslimska elever varken vill eller kan integreras i skolkulturen, 

vilket har negativa effekter på likabehandlingsarbetet i skolan.  

 

5.2.4 Likabehandling utifrån sexuell läggning 

I vår studie framgår att sexuell läggning tas upp i undervisningen men inte tillräckligt mycket. 

Östlund (2006) menar att skolan måste arbeta med sexuell läggning på samma nivå som man 

arbetar med de övriga diskrimineringsgrunderna för att inte sända ut felaktiga signaler om att 

homo- och bisexuella är mindre värda än heterosexuella. Enligt lärarna är undervisnings-

materialet och även undervisningen ganska traditionell och utgår från heterosexuella normer. 

Även Kjellberg (2005) belyser heteronormativiteten och menar att denna kan leda till både 

medveten och omedveten diskriminering. Även om lärarna behandlar sexuell läggning i 

undervisningen motverkas detta arbete till viss del av att heteronormativiteten fortfarande är 

stark i både samhälle och skola. Detta kan bidra till en diskriminering som lärare är 

omedvetna om och därför har svårt att arbeta mot.  

 

Det senaste decenniet har samhällets och ungdomarnas syn på homosexualitet blivit öppnare. 

Att lärarna och skolan trots detta är traditionella i sitt sätt att hantera ämnet sexuell läggning 

kan bero på kunskapsbrist hos lärarna. Sahlström (2006) menar att lärarnas kunskapsbrist kan 

leda till att lärare är mindre benägna att uppmärksamma och ingripa mot homofobi. Men 

enligt vår studie är det största problemet med lärarnas kunskapsbrist att deras undervisning 

blir traditionell. Lärarna har också svårt att diskutera sexuell läggning på en nivå som 

överensstämmer med elevernas attityder och kunskaper. En annan orsak till att lärarna inte 

behandlar ämnet sexuell läggning tillräckligt ingående kan vara att det är ett känsligt ämne 

som ibland kan uppfattas som tabubelagt. Men att undervisa om sexuell läggning är en del av 

skolans uppdrag enligt Östlund (2006). Vissa lärare verkar, enligt vår studie, ta detta uppdrag 

på större allvar än andra lärare. Dock tror vi att hela skolverksamheten måste genomsyras av 

detta arbete för att det ska få tillräckligt genomslag.  

 

På de undersökta skolorna bedrivs projektarbeten som handlar om sexuell läggning. Genom 

vår studie har vi inte fått vetskap om hur arbetet i detalj ser ut och kan därför vi inte dra några 
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tydliga slutsatser om hur väl detta arbete följer de råd som Östlund (2006) ger. Emellertid 

handlar det om återkommande projektarbeten vilket sannolikt betyder att detta arbete är 

relativt välstrukturerat och genomtänkt. 

 

De slutsatser vi hittills har dragit om likabehandling utifrån sexuell läggning överensstämmer 

väl med flera andra studier som har gjorts inom området (Norlin, 2007; Isaksson, 2007; 

Westman, 2007). Däremot visar Björndahl Carlssons (2006) studie att det förekommer 

trakasserier på grund av sexuell läggning. Vår studie visar att lärare uppfattar att det 

förekommer tillmälen som handlar om sexuell läggning men ingen lärare uppfattar detta som 

något allvarligt problem.  

 

Östlund (2006) menar att skolor har haft svårt att inkludera sexuell läggning och insatser mot 

homofobi i sitt värdegrundsarbete och Isaksson (2007) påpekar att det finns en brist på 

positiva homosexuella förebilder i skolan. I vår studie framkommer att det finns flera öppet 

homosexuella lärare i skolans verksamhet. Dessa lärare fungerar sannolikt som positiva 

förebilder och bidrar därmed till att inkludera sexuell läggning i skolans värdegrundsarbete.  

 

5.2.5 Likabehandling utifrån funktionshinder 

Eleverna och lärarna i vår undersökning är medvetna om att det finns funktionshindrade 

elever på skolan och nämner särskilt särskolan och dess elever. Däremot är det ingen som 

nämner de elever som har osynliga funktionshinder, som exempelvis Aspergers syndrom, 

ADHD eller dyslexi. Dock är det enligt Statistiska centralbyrån nästan en miljon människor i 

Sverige som själva upplever att de har någon form av funktionshinder (Handikapp-

ombudsmannen, 2008). Utifrån detta tolkar vi det som att det finns många funktionshinder 

som inte uppmärksammas i skolan. Detta stöds även av att lärarna och eleverna tar upp att det 

finns utrustning och hjälpmedel för fysiska funktionshinder men ingen nämner hjälpmedel för 

personer med icke-kroppsliga funktionshinder. Att lärare och elever inte uppmärksammar 

icke-kroppsliga funktionshinder säger något om lärarnas och samhällets förhållningssätt till 

funktionshinder. Brodin och Lindstrand (2004) påpekar att det är viktigt att synliggöra det 

rådande förhållningssättet för att kunna förbättra situationen för individer med funktions-

hinder. Utifrån detta resonemang vill vi tydliggöra vikten av att uppmärksamma alla typer av 

funktionshinder för att samtliga elever ska ha samma rättigheter och möjligheter inom skolan. 

Brodin och Lindstrand (2004) poängterar även att det är viktigt att betona likheter istället för 
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skillnader mellan elever. Det förefaller som att våra informanter främst uppmärksammar 

skillnaderna eftersom de endast nämner särskoleelever och inte elever med dolda 

funktionshinder. Emellertid kan detta även tyda på att informanterna inte uppfattar elever med 

osynliga funktionshinder som annorlunda. Detta kan tolkas som att skolan har lyckats med 

likabehandlingsarbetet i det avseendet. 

 

Samtliga elever och lärare uppfattar att det råder en fördomsfri och förstående atmosfär på 

skolan gentemot elever med funktionshinder. Denna uppfattning överensstämmer väl med den 

perspektivförskjutning och omvärdering av vårt sätt att tänka som Andersson (2002) 

beskriver. Trots detta upplever cirka 50 procent av alla funktionshindrade att de någon gång 

har blivit diskriminerade (Davidsson, 2005). Detta faktum ger en signal om att arbetet mot 

diskriminering på grund av funktionshinder bör prioriteras mer i skolan, vilket även de 

intervjuade lärarna poängterar. I dagsläget ägnas mycket lite tid åt detta arbete och lärarna 

menar att ett sätt att arbeta mer med detta skulle kunna vara att exempelvis integrera särskolan 

med den övriga verksamheten. Detta skulle även medverka till att skapa ”en skola för alla” 

som Brodin och Lindstrand (2004) beskriver.  

 

5.3 Likabehandlingsplanen i skolans vardag 

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever ska alla skolor som lyder under skollagen ha en likabehandlingsplan som årligen 

revideras (Wikbladh & Iseskog, 2006). Trots detta visar det sig i Almqvist och Engströms 

(2007) studie att alla skolor inte har en likabehandlingsplan. Vi tror att det ibland kan ta tid 

innan den här typen av dokument upprättas eftersom det är ett tidsödande arbete som kräver 

en genomtänkt struktur. Det är därför inte särskilt uppseendeväckande att inte alla skolor i 

Almqvist och Engströms studie hade någon likabehandlingsplan. Med tanke på att det nu har 

gått två år sedan lagen och kraven på en likabehandlingsplan upprättades, torde de flesta 

skolor idag ha en likabehandlingsplan. Skulle Almqvist och Engström göra om sin studie idag 

skulle denna förmodligen uppvisa ett annat resultat. 

 

Iseskog och Wikbladh (2006) menar att personal, elever och vårdnadshavare aktivt ska 

involveras i arbetet med likabehandlingsplanen. Enligt vår studie har elever begränsad 

kunskap om likabehandlingsplanen och de önskar även mer information om skolans 

likabehandlingsarbete. Lärare och elever uppger att föräldrar får information om lika-



 49 

behandlingsplanen en gång i början av gymnasietiden. Vi ifrågasätter om detta är att aktivt 

involvera föräldrarna i arbetet med likabehandlingsplanen. Det framgår i Almqvist och 

Engströms (2007) studie att skolor har svårt att beskriva i likabehandlingsplanen hur personal, 

elever och vårdnadshavare ska involveras i arbetet med likabehandling. Om det föreligger 

problem med att beskriva arbetet med att engagera föräldrar och elever i likabehandlings-

arbetet, blir det självklart också svårt att genomföra detta i praktiken. 

 

Både på de undersökta skolorna och i Bööks (2007) studie uppfattar eleverna att det före-

kommer kränkningar och trakasserier på skolorna men få av de elever som har deltagit i 

undersökningarna har själva upplevt sig kränkta eller trakasserade. Vad denna skillnad kan 

bero på är svårt att avgöra. Möjligtvis kan det bero på att ingen av dessa elever tillhör någon 

utsatt grupp på skolan (Stephens, 2007). Det kan också vara så att eleverna har blivit utsatta 

för kränkningar eller trakasserier men inte vågar uppge det i intervjuerna.  

 

Något som uttrycks i skollagen är att skolan ska präglas av grundläggande demokratiska 

värderingar (Utbildningsdepartementet, 1985). Detta framgår även i läroplanen. Larsson och 

Samuelsson (2007) kommer i sin undersökning fram till att den värdegrund skolor vill 

förmedla generellt sett handlar om trygghet, jämlikhet, gemenskap, ansvar och respekt. Dessa 

begrepp är tämligen abstrakta och svåra att implementera tillräckligt mycket i skolans vardag. 

Lärarna i vår studie anser att de mål som likabehandlingsplanerna framhåller är svåra att 

uppnå till fullo men att man självklart måste sträva mot dessa mål. Det är naturligtvis viktigt 

att arbeta efter vissa teman för att kunna fostra eleverna till goda samhällsmedborgare. Hur 

lärare agerar och uppfattas av eleverna i skolan är av stor betydelse i arbetet för att skapa en 

bra värdegrund hos eleverna. Det är därför viktigt att lärarna bemöter elevers attityder och 

fördomar genom att vara goda förebilder (Udd, 2004).  

 

5.4 Avslutande reflektion 

Vår studie syftade till att undersöka elevers och lärares uppfattningar om likabehandling i 

skolan. Intervjuerna visade att skolorna arbetar fortlöpande med likabehandling men att de 

arbetar olika mycket med de olika diskrimineringsgrunderna. Exempelvis arbetar skolorna 

mycket lite med diskrimineringsgrunden funktionshinder. Att det läggs olika mycket tid på 

diskrimineringsgrunderna kan bero på hur mycket samhället i stort fokuserar på dem. En 
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annan orsak kan vara att skolorna inte uppfattar att det föreligger några större problem med 

diskriminering eller kränkningar i förhållande till vissa grupper.  

 

Ett annat resultat är att elever och lärare är relativt överens om hur skolan arbetar med 

likabehandling. Dock skiljer det sig i den bemärkelsen att lärare uppfattar att skolan arbetar 

mer med likabehandling än vad eleverna uppfattar. Det beror förmodligen på att lärare 

integrerar värdegrundsfrågor och likabehandlingsarbete i den ordinarie undervisningen, vilket 

gör att eleverna inte alltid uppmärksammar undervisningens olika syften. Vissa av dessa 

frågor blir naturliga inom vissa ämnen. Det skulle även kunna vara så att lärarna behandlar 

dessa diskrimineringsgrunder i undervisningen med syftet att föra fram ett visst budskap till 

eleverna. Men frågan är om eleverna uppfattar detta budskap. 

 

När det gäller hur likabehandlingsplanen följs uppfattar både lärare och elever att vissa delar 

av planen följs bättre än andra. Detta kan sannolikt ha att göra med att lagen som föreskriver 

likabehandlingsplaner ännu inte är tillräckligt etablerad och att skolorna därför inte har hunnit 

skapa rutiner för ett strukturerat likabehandlingsarbete. 

 

Något som vi har reflekterat över både utifrån den yrkesmässiga aspekten och utifrån en 

samhällelig aspekt, är att vi som lärare är skyldiga att förmedla alla människors lika värde till 

eleverna. Detta är något som våra politiker har fastslagit att alla i skolan ska arbeta med, men 

flera av samhällets övriga institutioner arbetar inte efter samma villkor. Exempelvis har flera 

politiska partier ännu inte tagit ställning i frågor gällande homosexuellas rättigheter. Även 

kyrkliga institutioner diskriminerar homosexuella då de ännu inte tillåter äktenskap för andra 

än heterosexuella par. Här föreligger ett problem eftersom vi lärare ska förmedla samhällets 

normer och värden till eleverna för att förbereda dem inför deras framtida liv i det svenska 

samhället. Problemet ligger i att samhällets institutioner inte utgår från samma normer, vilket 

gör att det vi lär eleverna inte överensstämmer med vissa situationer i övriga samhället. Det 

kan emellertid även ses som en möjlighet att skolan har tydligare riktlinjer när det gäller 

likabehandling än vissa andra instanser i samhället, då de elever som verkar i dagens skola är 

de personer som ska utveckla morgondagens samhälle. 

  

Arbetet med likabehandling i skolan har utifrån denna undersökning visat sig fungera 

tillfredställande i vissa delar. Emellertid är likabehandling och likabehandlingsarbete ständigt 

aktuellt, då skolor, samhälle och individer oupphörligen förändras. Skolan måste fortlöpande 
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utveckla arbetet med likabehandling för att möta tidens krav. Det är därför viktigt att lösa 

eventuella problem som föreligger i detta arbete. Denna studie kan förhoppningsvis bidra till 

att belysa några svårigheter som kan uppenbara sig i skolornas arbete med likabehandling.  

 

Det finns anledning till fortsatt forskning inom detta område. Det skulle till exempel vara 

intressant att fördjupa sig inom de olika diskrimineringsgrunderna och då framförallt religion 

eller annan trosuppfattning, eftersom detta område inte är särskilt uppmärksammat vare sig i 

forskning eller i praktiken. Vidare skulle det vara intressant att undersöka vilka uppfattningar 

utsatta grupper, som exempelvis funktionshindrade eller homosexuella personer, har om 

likabehandling. Vi tror att detta skulle kunna ge en delvis annorlunda bild av diskriminering 

och trakasserier i skolan. 
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Bilaga 1: Intervjuguide elever och lärare 
 

Vad vet du om likabehandling? 

 

Hur fick du vetskap om att det finns en likabehandlingsplan på din skola? 

 

Hur fick du vetskap om vad likabehandlingsplanen innehåller? 

 

 

På vilka olika sätt arbetar skolan med att motverka diskriminering på grund av kön?  

 

På vilka olika sätt arbetar skolan med att motverka diskriminering på grund av etnisk 

tillhörighet? 

 

På vilka olika sätt arbetar skolan med att motverka diskriminering på grund av religion eller 

annan trosuppfattning? 

 

På vilka olika sätt arbetar skolan med att motverka diskriminering på grund av sexuell 

läggning? 

 

På vilka olika sätt arbetar skolan med att motverka diskriminering på grund av 

funktionshinder? 

 

 

Hur väl överensstämmer målen i likabehandlingsplanen med verkligheten?  

 

Hur väl överensstämmer det förebyggande arbetet som beskrivs i likabehandlingsplanerna 

med verkligheten?  

 

Hur väl överensstämmer åtgärderna i likabehandlingsplanen med verkligheten?  

 

Ge konkreta exempel i de fall du tycker det stämmer överens. 
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Bilaga 2: Lagen om förbud mot diskriminering och an nan 

kränkande behandling av barn och elever 

 
Lagens ändamål och tillämpningsområde 
1 § Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka 
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan 
kränkande behandling. 
 
Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen (1985:1100). 
 
Definitioner 
2 § I denna lag avses med 
 
elev: den som utbildas eller söker utbildning enligt skollagen (1985:1100), 
 
barn: den som deltar i eller söker till förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg enligt 
skollagen, 
 
personal: anställda och uppdragstagare i utbildning och annan verksamhet, 
 
etnisk tillhörighet: att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller 
etniska ursprung, ras eller hudfärg, 
 
sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning, 
 
funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en 
persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, 
har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå, 
 
trakasserier: ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, och som 
 
1. har samband med 
 
- etnisk tillhörighet (etniska trakasserier), 
 
- religion eller annan trosuppfattning (trakasserier på grund av religion eller annan 
trosuppfattning), 
 
- sexuell läggning (trakasserier på grund av sexuell läggning), 
 
- funktionshinder (trakasserier på grund av funktionshinder), 
 
- kön (trakasserier på grund av kön), eller 
 
2. är av sexuell natur (sexuella trakasserier), 
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annan kränkande behandling: ett uppträdande som annars kränker ett barns eller en elevs 
värdighet. 
 
Ansvar för anställda och uppdragstagare 
3 § Huvudmannen för sådan verksamhet som avses i 1 § andra stycket ansvarar för att 
anställda och uppdragstagare i denna verksamhet följer de skyldigheter som anges i denna lag 
när de handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. 
 
Tvingande bestämmelser 
4 § Avtalsvillkor som inskränker skyldigheter enligt denna lag är utan verkan. 
 
Aktiva åtgärder 
 
Målinriktat arbete 
5 § Huvudmannen för verksamheten skall se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att 
främja de ändamål som anges i 1 § första stycket. Särskilda föreskrifter om detta finns i 6-8 
§§. 
 
Likabehandlingsplan 
6 § Huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen bestämmer skall se till att det 
finns en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet. Planen skall syfta till att 
främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra 
trakasserier och annan kränkande behandling. I planen skall planerade åtgärder redovisas. 
Planen skall årligen följas upp och ses över. 
 
Skyldighet att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling 
7 § Huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen bestämmer skall vidta åtgärder 
för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för trakasserier och annan 
kränkande behandling. 
 
Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan kränkande 
behandling 
8 § Om huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande 
ledningsfunktion eller annan personal får kännedom om att ett barn eller en elev i 
verksamheten anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling 
i samband med att verksamheten genomförs, skall huvudmannen eller den huvudmannen 
bestämmer utreda omständigheterna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen 
kan krävas för att förhindra fortsatta trakasserier eller annan kränkande behandling. 
 
Förbud mot diskriminering 
 
Direkt diskriminering 
9 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion 
eller annan personal får inte missgynna ett barn eller en elev genom att behandla barnet 
eller eleven sämre än denne företrädare för verksamheten behandlar, har behandlat eller skulle 
ha behandlat något annat barn eller någon annan elev i en jämförbar situation, om 
missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning eller funktionshinder. 
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Indirekt diskriminering 
10 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion 
eller annan personal får inte missgynna ett barn eller en elev genom att tillämpa en 
bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i 
praktiken särskilt missgynnar barn eller elever med visst kön, viss etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller visst funktionshinder. Detta gäller dock inte 
om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras av ett berättigat mål och 
medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet. 
 
Trakasserier 
11 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion 
eller annan personal får inte utsätta ett barn eller en elev för trakasserier. 
 
Instruktioner att diskriminera 
12 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion 
eller annan personal får inte lämna order eller instruktioner om diskriminering av ett barn eller 
en elev i sin verksamhet enligt 9-11 §§. 
 
Förbud mot annan kränkande behandling 
13 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion 
eller annan personal får inte utsätta ett barn eller en elev för annan kränkande behandling. 
 
Förbud mot repressalier 
14 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion 
eller annan personal får inte utsätta ett barn eller en elev för repressalier på grund av att barnet 
eller eleven har anmält eller påtalat att någon i verksamheten handlat i strid med denna lag 
eller på grund av att barnet eller eleven har medverkat i en utredning enligt denna lag. 
 
Skadestånd 
15 § Om huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande 
ledningsfunktion eller annan personal åsidosätter sina skyldigheter enligt 6-14 §§, skall 
huvudmannen dels betala skadestånd till barnet eller eleven för kränkning, dels ersätta annan 
skada som har orsakats av åsidosättandet. Skadestånd för kränkning i andra fall än vid 
diskriminering eller repressalier utgår dock inte, om kränkningen är ringa. 
 Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning sättas ned eller helt falla bort. 
 
Tillsyn 
16 § Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, 
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, Handikappombudsmannen 
och Statens skolverk skall inom sina respektive ansvarsområden se till att denna lag följs. 
 
Huvudmannen för verksamheten eller rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion 
är skyldig att på uppmaning av en ombudsman eller av Statens skolverk lämna de uppgifter 
om förhållandena i verksamheten som kan vara av betydelse för tillsynen. 
 
Rättegången 
17 § Mål om skadestånd enligt denna lag skall handläggas enligt vad som är föreskrivet i 
rättegångsbalken om rättegången i tvistemål där förlikning om saken är tillåten. 
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I sådana mål kan det dock förordnas att vardera parten skall bära sin rättegångskostnad, om 
den part som har förlorat målet hade skälig anledning att få tvisten prövad. 
 
Bevisbörda 
18 § Om ett barn eller en elev som anser sig ha blivit diskriminerad enligt 9-12 §§, utsatt för 
annan kränkande behandling enligt 13 § eller utsatt för repressalier enligt 14 § visar 
omständigheter som ger anledning att anta att hon eller han blivit diskriminerad, utsatt för 
annan kränkande behandling eller utsatt för repressalier, är det huvudmannen för 
verksamheten som skall visa att diskriminering, annan kränkande behandling eller repressalier 
inte förekommit. 
 
19 § Om ett barn eller en elev visar att han eller hon har blivit utsatt för trakasserier eller 
annan kränkande behandling av ett annat barn eller en annan elev i samband med att 
verksamheten genomförs, skall huvudmannen för att undgå skadeståndsansvar visa att alla 
skäliga åtgärder för att förebygga eller förhindra behandlingen hade vidtagits. 
 
Rätt att föra talan 
20 § I en tvist om skadestånd enligt denna lag får Jämställdhetsombudsmannen, 
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av 
sexuell läggning, Handikappombudsmannen eller Statens skolverk som part föra talan för en 
elev som medger det. För barn och elever under 18 år som inte har ingått äktenskap skall 
vårdnadshavarna lämna medgivande. 
 
Om en ombudsman eller Statens skolverk för talan enligt första stycket, får ombudsmannen 
eller verket i samma rättegång föra också annan talan som ombud för barnet eller eleven. 
 
Det som föreskrivs i rättegångsbalken om part beträffande jävsförhållande, personlig 
inställelse, hörande under sanningsförsäkran och andra frågor som rör bevisningen skall gälla 
även den för vilken en ombudsman eller Statens skolverk för talan enligt första stycket. 
 
Preskription m.m. 
21 § En talan i mål om skadestånd enligt 9, 10, 12 eller 14 § skall väckas inom två år efter det 
att den påtalade handlingen företogs eller en skyldighet senast skulle ha fullgjorts. I annat fall 
är rätten till talan förlorad. 
 
22 § En talan som förs av Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk 
diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, 
Handikappombudsmannen eller Statens skolverk behandlas som om talan hade förts av barnet 
eller eleven själv. 
 
 


