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Förord 

Anledningen till att vi valde att skriva om eleverna i Rudbecksgymnasium var att Per 

Schelander som arbetar som kurator på Rudbecksgymnasium kom med en förfrågan eller 

egentligen ett förslag till C-uppsats. Frågan var om vi kunde hjälpa elevhälsan på 

Rudbecksgymnasium att genomföra en enkät med eleverna. Enkäten skulle sedan ligga till 

grund för deras arbete kring likabehandlingsplanen på skolan. Vi nappade på förslaget direkt 

för att ungdomar intresserar oss. Men det kändes också roligt för att det var ”på riktigt”, det 

var någon som skulle komma att läsa vår rapport när den blivit klar.  

 Vi vill först och främst tacka elevhälsan på Rudbecksgymnasium för att de tagit sig tid att 

hjälpa oss med att göra vår uppsats möjlig. Ett speciellt stort tack till kuratorerna Per 

Schelander och Frida Edström. Vi vill också tacka alla elever på Rudbecksgymnasium som 

har varit med i våra fokusgrupper och på ett härligt sätt bidragit till alla häftiga diskussioner vi 

haft. Vilka fantastiska ungdomar! Vi vill tacka Farzad Sedighio för hans 

inspelningsutrustning, vilken han lånade ut så generöst till oss. Vi vill också passa på att tacka 

Marianne Svensson, en pensionerad rektor som varit som en mentor för oss. 

Och sist men inte minst vill vi tacka vår eminente handledare Kenneth Sund. Tack för alla 

kloka ord och att du kunde leda oss fram till slutet!  

 

 

 

Nyckelord: Likabehandlingsplan, elevinflytande, gymnasieskola 
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Sammanfattning 

2010 gav regeringen utbildningsdepartementet i uppdrag till Statens skolverk, att genomföra 

insatser för en förstärkt elevhälsa. I uppdraget ingår bland annat att sprida information och 

möjligheter för skolor att söka stadsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan. 

Skolverket ska i samverkan med Socialstyrelsen och efter samråd med Statens skolinspektion 

göra uppföljningar av kvaliteten på och tillgången till elevhälsa (Regeringen, 2011). 

Denna studie behandlar gymnasieelevers syn på innehållet i en likabehandlingsplan. Vi 

ville ta reda på vad eleverna tänker om diskriminering och i vilken grad det förekommer på 

deras skola. Vi har valt att se det utifrån ett elevperspektiv eftersom det är elevernas vardag 

det handlar om.  

Enligt lag är det förbjudet för personal och elever på skolor, att utsätta en elev för 

diskriminering eller kränkande behandling. Det medför att skolorna måste arbeta målinriktat 

med diskrimineringsfrågor. Skolorna ska arbeta både främjande och förebyggande mot att 

diskriminering eller kränkning uppstår (5 kap. 1 § Diskrimineringslagen, 6 kap. 12 § och 6 

kap. 9 § Skollagen).  

Den nya skollagen från 2010 säger att det ska finnas en likabehandlingsplan på varje 

skolenhet. Likabehandlingsplanen ska revideras varje år (Skollagen kap 6 § 8). Lagen är ny 

och det är många skolor som inte har hunnit skapa någon likabehandlingsplan än. Skollagen 

poängterar vikten av elevinflytande i skolans verksamhet och även i utformandet av 

likabehandlingsplanen (Skolverket, 2010). 

Rudbecksgymnasiums huvudman har därför ålagt sitt elevhälsoteam att genomföra en 

likabehandlingsplan på skolan. Detta för att förvissa sig om att eleverna har det bra och för att 

ta reda på vilka åtgärder som måste vidtas. Skolan vill veta hur klimatet på skolan är. 

Elevhälsan har utformat en enkät med frågor till eleverna om deras upplevelser kring 

diskriminering, trakasserier och kränkning. Vi har hjälpt elevhälsan med att få eleverna att 

fylla i enkäten eftersom deras svar är viktiga. Vid tidigare undersökningar har svarsfrekvensen 

från eleverna varit mycket låg. Detta är ett sätt att få högre svarsfrekvens. En viktig del i 

likabehandlingsplanen är att elever ska medverka i utformandet. Därför är det av yttersta vikt 

att få in så många svar på enkäten som möjligt.  

Vi har utfört studien genom flera olika datainsamlingar. Vi har använt oss av enkäten, 

fokusgrupper samt strukturerade observationer. Detta tillsammans blir en triangulering och 

det stärker vår validitet. Analysen av vårt material har vi tolkat med hjälp av 

organisationsteori.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi har genom en förfrågan från Rudbecksgymnasiums hälsoteam valt att skriva vår uppsats 

om diskrimineringsarbetet på denna skola. Vi har naturligtvis inte fått någon som helst 

ekonomisk ersättning för detta uppdrag, det har utförts helt ideellt. Vi har tidigare erfarenhet 

av ungdomsarbete och en av oss har haft många ungdomar i sitt hem, både egna och andras. 

Vilket gör att vi redan innan uppsatsen har ett genuint intresse för ungdomar. 

 Att fokusera på elevers inflytande i skolans verksamhet är dessutom viktigt då vi i vårt 

blivande yrke som socionomer bör inkludera de människor vi arbetar i förändringsprocesser, 

så kallat brukarinflytande.  

Diskriminering är ett ämne som alltid är aktuellt oberoende av vilken nivå eller i vilken 

verksamhet. Därför känns det spännande att undersöka hur arbetet mot diskriminering fungera 

på en gymnasieskola. Att diskriminering i skolan även har blivit uppmärksammad i 

dagstidningar visar också på att det är ett hett ämne.   

 

1.2. Problemformulering 

Den nya skollagen från 2011 säger att det ska finnas en likabehandlingsplan på varje skola. 

Skolan ska revidera planen varje år (Skollagen kap 6 § 8). Lagen är ny och det är många 

skolor som inte har hunnit skapa någon likabehandlingsplan än.  

Det finns en risk att likabehandlingsplanen blir ett dokument som ska finnas på skolan. Ett 

dokument som ett fåtal av personalen utarbetar, men som har svårt att nå ut till alla parter i 

verksamheten. 

Det står i skollagen att det är skolans skyldighet att ingen elev ska känna sig diskriminerad 

eller kränkt på skolan. Lagen beskriver också att eleverna ska ha inflytande över skolans 

verksamhet både i och utanför klassrummet även i utformandet av likabehandlingsplanen. 

Detta ger utrymme för att kunna få alla parter att bli delaktiga i arbetet mot diskriminering på 

skolan. Både lärare, elever, hälsoteam och administrativ personal är verksamma i skolan och 

delar således arbetsplats. Därför borde det ligga i allas intresse att arbeta mot diskriminering.  

I skolan finns en tydlig hierarkisk struktur där skolledningen sitter på störst ansvar och 

makt över hela skolverksamheten. Lärarna, skolhälsoteamet, elevvärdar och övrig personal 

har sina respektive uppgifter som de blivit tilldelade från skolledningen. Längst ner i hierarkin 

befinner sig eleverna som är anledningen till att skolan existerar, barn och ungdomar har rätt 

till utbildning. Skolan ska inte bara lära ungdomar ämneskunskaper utan även att bli goda 

demokratiska medborgare.  
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Arbetet mot diskriminering är en demokratifråga och borde därför inkludera alla parter 

inom verksamheten. Vi tycker att det är intressant att fokusera på elevernas syn på arbetet mot 

diskriminering då de dels är huvudpersonerna i skolan och dels har minst möjlighet att 

påverka sin situation. 

Vilka problem upplever eleverna att det finns i skolan? Hur upplever de att skolan arbetar 

med diskrimineringsfrågor? Hur skulle de vilja att skolan arbetade för att förebygga och 

motverka diskriminering? 

 

1.3. Syfte 

Syftet är att få ett elevperspektiv på likabehandlingsplanen och ta reda på vad eleverna anser 

om diskriminering, kränkning och trakasserier.   

 

 Vilka problem kring diskriminering upplever eleverna att det finns på skolan? 

 Hur ser eleverna på skolans arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkning? 

 Hur vill de att skolan arbetar mot diskriminering, trakasserier och kränkning? 

 Upplever eleverna att de kan påverka skolans arbete mot diskriminering, kränkning 

och trakasserier? 

 

1.4. Rudbecksgymnasium 

Rudbecksgymnasium är en kommunal gymnasieskola i Sollentuna. I denna skola går ca 2000 

elever. Det som är speciellt för Rudbecksgymnasium är den så kallade Rudbecksmodellen, 

den innebär att alla elever får en egen individuell studieplan och ett eget schema utifrån 

elevens egna behov och ambitioner.  

Varje läsår är indelat i tre perioder. Vid varje ny period får eleverna nya scheman. Detta 

betyder att eleverna byter studiegrupper tre gånger om året. Varje elev är indelad i en 

mentorsgrupp som de träffar en gång i veckan under hela gymnasietiden (tre år), denna grupp 

leds av en lärare/mentor. Denna mentor blir en stabil punkt som har möjlighet att skapa 

stabilitet i en annars väldigt flexibel och individualistisk skola.  

 Skolan har från och med läsåret 2011 - 2012 arbetat mot diskriminering, trakasserier och 

kränkningar genom att upprätta en likabehandlingsplan. 

 Enligt skollagen (2010:800 kap 6 § 8) ska det finnas en likabehandlingsplan för att 

förebygga och förhindra kränkande behandling av elever på skolan. Denna 

likabehandlingsplan ska revideras varje år. På Rudbecksgymnasium har denna uppgift ålagts 

elevhälsan. Planen för likabehandling innehåller olika förslag och strategier. Dessa förslag 
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och strategier beskriver hur skolan bör arbeta när det gäller att förebygga, förhindra och 

åtgärda problem mot diskriminering, trakasserier och kränkningar. 

  

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

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

innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avser att påbörjas eller genomföras 

under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas 

in i efterföljande års plan”. 

 

Skolan är en organisation med olika aktörer. Rudbecksgymnasium är en kommunal 

gymnasieskola där Sollentuna kommun är huvudman. Den styrs av gymnasiechef genom sex 

rektorer. Varje rektor ska ansvara för lärare och elevhälsopersonal i respektive sektor. 

Eleverna har en central roll i skolans verksamhet därför spelar de också en viktig roll i skolan 

som organisation. Makten är fördelad hierarkiskt, där eleverna har minst makt.  

1989 klubbades ett beslut i regeringen, socialdemokrater och vänsterpartiet, att skolan 

skulle kommunaliseras, varje enskild kommun skulle få egen bestämmanderätt över de skolor 

som fanns i kommunen. Beslutet genomfördes 1991. Med staten som huvudman ville man 

grantera en likvärdig skola för alla elever oavsett var de bodde i landet. I och med 

kommunaliseringen blev det fritt fram för kommunerna att bestämma skolpengens storlek. 

Staten betalade ut pengar till kommunerna, men kommunerna kunde använda pengarna till 

andra områden som behövde stärkas. De, politikerna i kommunen, bestämde detta själv. Den 

likvärdiga skolan försvann. I Sollentuna ser det ut på följande sätt. Kommunpolitikerna 

bestämmer, dvs. makten är centraliserad. Gymnasiechefen bestämmer över rektorerna. 

Rektorerna har ansvaret för organisationen, dvs. decentraliserat ansvar. Naturligtvis uppstår 

det problem när direktiven ovanifrån ska implementeras i organisationer av skolans karaktär. 

De kompromisser som uppkommit när beslutet fattades, blir synligt vid genomförandet. 

Risken med kompromisser är att de fungerar dåligt därför att de varken förmår 

åstadkomma det ena eller det andra. Men de behöver inte nödvändigtvis vara dåliga, utan de 

framstår som självständiga produkter som ingen vill ta ansvar för (Ahrne, 1989, s.88). 

Då skolans fokus och huvuduppgift är att utbilda sina elever anser vi att eleverna också har 

en viktig funktion i organisationen. 

Skolans elevorganisationer är fyra stycken till antal, enligt Rudbecksgymnasiums hemsida. 

elevrådet, Rudbecks IF, Amnesty skolgrupp och Ny generation - en allkristen organisation.  
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2. Metodval 

I vår forskning har vi valt att använda en kvalitativ fallstudie. Att vår ansats är induktiv 

behöver vi egentligen inte nämna eftersom det är en naturlig följd av en kvalitativ studie. Men 

vi nämner det ändå för att förtydliga för läsaren. Enkätundersökningen i vår studie blir en 

kvantitativ metod i ett kvalitativt sammanhang.  

Vi har valt att använda oss av tre olika metoder i vår undersökning. Dessa tre tillsammans 

bildar en triangulering. Det innebär att materialet vi samlat in belyser samma fenomen, men 

metodernas tillvägagångssätt har varierat. Detta tillvägagångssätt gör att vi får många olika 

perspektiv, men det rör samma fenomen. Vår avsikt med att samla in material på dessa tre sätt 

är för att det ska kunna stärka vår validitet.  

Vi har använt oss av en enkätundersökning, fyra fokusgrupper samt ett antal observationer. 

Alla tre datainsamlingarna har skett på Rudbecksgymnasium. När vi samlat material till 

enkäten har vi stått stationerade med datorer i cafeterian på skolan och i en närliggande 

genomfartskorridor. Samt att vi har gått runt med bärbara datorer i korridorerna och besökt de 

olika blocken på skolan. Detta för att fånga de elever som stannar i sin del eller sitt block av 

skolan. När det gäller fokusgrupperna har vi fått tagit del av elevernas klassrum. Vi har fått 

låna eleverna när de egentligen skulle ha haft mentorstid. Våra observationer har varit överallt 

i hela skolan, vi har studerat eleverna och personalen i deras naturliga miljö. Det kan ha varit i 

matsalen, cafeterian eller bara ett möte i en korridor.   

Resultatet kommer att svara på vad eleverna tycker om arbetet med likabehandlingsplanen 

på skolan. Hur eleverna upplever klimatet i skolan rörande olika teman som bygger på 

diskrimineringsfrågor. 

Vi har inte haft någon förkunskap på vad elevernas åsikter är, men vi har läst på om vad 

likabehandlingsplanen rymmer och det har gett oss en del kunskap om ämnet som vi har 

intervjuat eleverna om. Vi har använt oss av en bandspelare vid varje fokusgruppstillfälle för 

att vi skulle kunna transkribera och hitta teman som berör våra elevgrupper. Det gör att vi får 

en mer korrekt datainsamling samt att våra citat blir ordagranna (Larsson, Lilja & 

Mannheimer, 2005, s.91-96).  

 

2.1. Enkätundersökningen 

Enkätundersökningen vi gjort har en kvantitativ studie/ansats. Vi har hjälpt 

Rudbecksgymnasium med att genomföra en enkätundersökning som rör skolans 

likabehandlingsplan. Enkätundersökningen gäller alla elever på skolan, cirka 2000 elever. 

Vi ville ta reda på hur många elever som upplever sig diskriminerade, kränkta eller 

trakasserade på skolan. Enkäten var utformad så att det var frågor eller påståenden som 



 5 

eleverna fick kryssa i, ett eller flera kryss. Vi och elevhälsan ville få en uppfattning om hur 

det egentligen ser ut i skolan när det gäller diskriminering.  

 Enkäten har vi bearbetat genom att sammanställa tabeller och gjort tydliga diagram. Vi har 

tagit med de resultaten som vi har ansett varit mest relevanta i vår studie. Vi fick 

enkätresultatet i en digital fil från skolan där det står hur eleverna svarat på frågorna, men 

sammanställningen har vi gjort själva.  

 Den kvantitativa enkätundersökningens resultat har vi lagt som grund för att kunna spegla 

resultatet mot det resultat vi kom fram till i analysen av våra fokusgrupper.  

Vi har fått de obearbetade enkätresultaten från skolan. Därefter har vi sammanställt 

överskådliga tabeller och diagram som visar hur eleverna ser på likabehandlingsfrågor på 

skolan, se 5.1 Enkätresultat.  

 

2.1.1. Urval  

Samtliga elever på Rudbecksgymnasium hade möjligheten att fylla i enkäten. Vi hade datorer 

som stod uppställda i cafeterian och på ett annat ställe i skolans lokaler.  Vi hade även vagnar 

med datorer på som vi placerade i olika korridorer för att fånga så många elever vi bara 

kunde. Tanken vi hade var att få in svar från minst hälften av alla elever på skolan och vi 

lyckades få 904 elevers svar. Vi är nöjda med det resultatet . Förra året var det 200 elever som 

svarade på enkäten.  

 

2.1.2. Metodproblem 

Frågorna i enkäten har vi inte utformat själva. Frågorna har elevhälsan på 

Rudbecksgymnasium gjort. Vi har bara varit dem behjälpliga vid själva insamlingen av 

enkätsvaren och därför har vi fått ta del av resultatet.  Vi fick förtroendet att ändra eller lägga 

till i enkäten, men vi valde att låta frågorna stå kvar som det var. Vi såg det inte som någon 

nackdel att vi tog de redan utformade frågorna. Tvärtom trodde vi att elevhälsan redan hade 

gjort ändringar då de är experterna på frågorna, eftersom de gjort den här typen av 

undersökning tidigare. De borde redan tidigare ha rättat till sina eventuella misstag i sina 

frågor till eleverna (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005, s.59-67).  

En nackdel med enkäter generellt är att respondenterna inte har möjlighet att ställa frågor 

eller få svar på olika funderingar. Men i vårt fall fanns vi på plats när eleverna fyllde i sin 

enkät och de ställde frågor till oss om de behöver det. Vi vet också att det är eleverna själva 

som fyller i enkäten eftersom vi är närvarande (Bryman, 2002, s.147). Vad vi däremot inte 

visste var att enkäten kunde fyllas i flera gånger av samma elev. Det har naturligtvis hänt ett 

par gånger. De fick en tablettask som tack för hjälpen att fylla i enkäten och för en del kanske 
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godiset lockade mer än att göra en seriös enkät. Från början var enkäten inlagd på elevernas 

skolwebb. Det var meningen att eleverna skulle logga in för att göra enkäten, men för att 

kunna garantera eleverna total anonymitet, valde elevhälsan att göra på det här sättet i stället.  

Det har också visat sig att en del missar uppstått i själva utformningen av enkäten. Om 

eleven har klickat i ett Ja som alternativ, kan samma elev även ha fyllt i svarsalternativet som 

var riktat på Nej alternativet. Och råkade eleven klicka i av misstag så gick det heller inte att 

ändra till inget alternativ.  

Förtydligande av ovan nämnda problem: 

Fråga 6. Har du blivit diskriminerad under detta läsår? 

a. Nej 

b. Ja 

Fråga 7. Om du svarat ja, hur ofta händer detta 

a. sällan 

b. mindre ofta 

c. ofta 

Problemet var för de elever som inte läste ordentligt, utan svarade Nej på fråga 6 och sedan 

svarade a. sällan på fråga 7. Vi har tagit detta i beaktande när vi tittat på resultatet av enkäten.  

Att vi inte lyckades fånga alla elever på skolan tror vi är brist på information. 

Informationen skulle ha gått ut till alla lärare och mentorer, vilka sedan skulle ha uppmanat 

sina elever att fylla i enkäten. Den informationen kom ut från Elevhälsan, men tyvärr verkade 

det inte som att lärare eller mentorer hade läst eller tagit till sig informationen. Det gäller 

naturligtvis inte alla, men överlag tyckte vi att lärarna var ovetande om varför vi var där. 

 

2.2. Fokusgrupper 

Fokusgrupper är en metod vi valt att använda med eleverna. Vi har gett eleverna ett antal 

givna ämnen som berör dem alla eftersom de går på skolan och de berörs av 

likabehandlingsplanen. Vi använde oss av en intervjuguide som vi hade utformat innan mötet 

med eleverna (se Bilaga 2). De första två grupperna med elever fick 35 min per grupp att 

diskutera de givna ämnena. I de andra två grupperna fick eleverna 45 min per grupp. Vi ansåg 

att 35 min var för kort tid för att diskutera och uttömma det viktiga vi ville belysa kring 

likabehandlingsplanen. 

 Vi har inte haft för avsikt att analysera själva interaktionen mellan eleverna i 

gruppdiskussionen, utan vi ville fånga elevernas åsikter kring hur de ser på sitt inflytande att 

kunna påverka innehållet i likabehandlingsplanen. Fokusgrupper är en bra metod när man vill 
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mäta gruppmedlemmars åsikter, tankar, uppfattningar och attityder, vilket har varit vårt mål 

med fokusgrupperna. Vi tror också att fokusgrupp var en bra metod att använda på vår 

målgrupp, ungdomar. De känner sig oftast mer bekväma och mer säkra när de får agera i 

grupp än vad de gör ensamma (Wibeck, 2010, s.21-23).  

När vi hade fått våra fyra fokusgruppsintervjuer transkriberade vi dessa och på vägen 

utkristalliserades det några teman som vi tog fasta på. Vi tematiserade våra transkriberingar 

och det resulterade i sex olika teman. Vi har tagit med en del citat från våra fokusgrupper som 

vi ansåg vara tydliga och som kan ge läsaren en förståelse för hur samtalen gått under 

intervjuerna. 

I våra fokusgrupper försökte vi att få eleverna att prata ganska fritt om det ämne som de 

ansåg var hetast under rubriken diskriminering. Enskilda individer kan uppleva att de har 

större frihet och blir kreativare i en grupp. En grupp kan ge en medlem både frihet och 

fångenskap. Man måste följa gruppens normer och regler. Gruppen skapar upplevelser av 

frihet, makt, trygghet och bekräftelse så länge man följer gruppens värdegrund (Lalander & 

Johansson, 2012, s.55). 

 Eleverna tog själva fram det ämne som de ansåg var det mest påtagligaste i skolan eller 

det största problemet samt förslag och önskemål om vad skolan kan göra för att förhindra 

dessa problem. Dessa kommer också att bli våra teman både i resultatet och som vi sedan 

kommer att använda oss av i vår analys. 

  

2.2.1. Urval 

Tanken från början var, att vi skulle kunna fånga elevernas intresse att vara med i 

fokusgruppsdiskussioner, ett strategiskt urval. Vi mötte eleverna nästan varje dag i två veckor 

och försökte på alla sätt att få dem att vilja vara med och delta frivilligt. Det var helt omöjligt 

att rekrytera elever på detta sätt. Vi tog upp detta med skolans kuratorer som tog kontakt med 

klassmentorerna i deras arbetslag. Dessa underbara mentorer som tog detta på allvar, gav oss 

sedan hela klasser att ha fokusgrupper med. Grupperna bestod av ca 10 personer i varje grupp. 

I alla grupper utom en var ingen lärare närvarande, det var endast eleverna och vi. (Linda och 

Annica) 

 

2.2.2. Metodproblem 

Vi har med oss i vår analys att valet av fokusgruppsanvändning med eleverna kan leda till en 

lägre validitet om det är så att eleverna faller för grupptryck och inte vågar säga vad de tycker. 

Vi tror inte att det är så i vårt fall då vår studie inte är av det känsliga slaget att eleverna inte 

skulle våga komma till tals (Wibeck, 2010, s.144).   
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 Ungdomar tillhör inga homogena grupper, utan de enskilda individerna är tänkande och 

individer, som i interaktion med andra gruppmedlemmar, provar ut och får fram identiteter, 

normer och värderingar och att de tänker när de testar (Lalander & Johansson, 2012, s.57). 

Vi skulle ha gett våra informanter informationsbrev innan fokusgruppen startade. Där vi 

skulle ha berättat att de är avidentifierade, men vi kunde inte lova dem total anonymitet 

eftersom de pratar i grupp och de skulle med all sannolikhet att kunna känna igen sig själva i 

olika påståenden, som vi kommer med i vår resultatredovisning. Detta skedde inte, vi hann 

aldrig dela ut några brev. Diskussionen startade på en gång när vi kom in i klassrummen. Vi 

berättade allt som stod i brevet för våra informanter istället och vad vi skulle göra med det 

inspelade materialet. Vi trodde inte att detta skulle komma att skada våra elever. Det skulle 

heller inte finnas någon risk för repressalier eftersom vi inte hade för avsikt att någon lärare 

skulle vara närvarande vid våra fokusgrupper (Larsson, Lilja& Mannheimer, 2005, s.41). 

 Nu blev det inte riktigt så. I de första tre grupperna blev det som vi hade tänkt, men i den 

sista gruppen kom det ett önskemål från eleverna själva, att deras mentor skulle få vara med i 

klassrummet och då gick vi självklart eleverna tillmötes i deras vilja.  

 

2.3. Observationer 

När vi ändå tillbringade så många dagar och timmar på skolan och var med eleverna i deras 

vardagliga miljö bestämde vi oss för att utföra deltagande observationer också. Vi ansåg att 

den typen av observation var lämpligast eftersom den sker ute på fältet och den är bra att 

kombinera med vår andra datainsamling. Den blir som en förstärkning. Vi har bifogat en del 

av vårt observationsschema (se Bilaga 3). Vi kunde inte ta med allt i vår observation på grund 

av de etiska ställningstaganden vi gjort. Det var alltför tydligt vem eller vilka vi studerat. Våra 

observationer har vi tematiserat utifrån samma sex teman vi använt oss av i våra 

transkriberingar. Vi ansåg att det annars skulle bli lite rörigt, men också för att temana vi hade 

passade så bra här med. Vi har skrivit ned datumen på det vi har observerat så vi vet när och 

var det skedde. Vi har gjort fältanteckningar på plats. Vi registrerade elevers beteende mot 

varandra, men också personals beteende både mot oss och mot eleverna. Vi iakttog oenigheter 

och konflikter för att kunna urskilja hur klimatet på skolan var. Är klimatet det som eleverna 

säger i fokusgrupperna eller det som eleverna påvisar genom enkäten? Eller finns det något 

annat som pyr under ytan? Vi har lyssnat på vad som sägs elever emellan och hur det har 

sagts. Vi har tittat på hur eleverna handlar i vissa situationer och tittat på deras beteende och 

hur de interagerar i samspel med andra elever eller lärare/personal. Dessa observationer har 

skett på deras skola för att vi velat fånga eleverna i sitt naturliga helhetssammanhang. Detta är 
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den bästa tekniken om man vill fånga händelser som kan iakttas direkt. Även om våra 

observationer var mindre strukturerade, tror vi att eleverna inte ens har märkt att vi observerat 

dem samtidigt som vi var där för att hjälpa till med enkäten. De har sett oss som de som är på 

skolan just för enkäten. Vi fångade verkligheten, hur det är att vara elev på 

Rudbecksgymnasium (Merriam, 1994, s.101-116). 

 

2.3.1. Urval 

Vi observerade alla vi kom i kontakt med, personal, elever och även oss själva i viss mån. Vi 

hade hel skolområdet som forskningsfält.  

 

2.3.2. Metodproblem 

Att använda sig av observationsmetoden enbart ger naturligtvis ingen hög validitet, men i 

kombination med fokusgrupper och enkäten blir det högre validitet. Som forskare finns det 

krav att man är objektiv, men vi anser, framförallt när det gäller områden inom skolan, att det 

inte är möjligt att vara helt objektiv. Det kan vara svårt att inte blanda in egna fördomar, 

erfarenheter och förutfattade meningar i arbetet. Det kan lätt bli forskarens subjektiva mening 

som får ligga till grund för det resultat man kommer fram till. Det är vi medvetna om, men nu 

använder vi våra observationer enbart som stöd för resultatet i de andra datainsamlingarna. Vi 

har funderat på om eleverna har betett sig annorlunda för att vi har varit närvarande på skolan. 

Men det verkar som att de egentligen inte har brytt sig om att vi varit närvarande 

överhuvudtaget. Personalen har också bemött oss som vi tror att det bemöter andra, elever 

eller annan personal. Vi har inte heller hindrat någon för att följa sina rutiner, vi har bara 

studerat alla i deras naturliga miljö.  

 Att vi har varit fullständiga deltagare, i den mån man kan kalla oss utomstående elever i en 

annan skola, för att vara medlemmar i gruppen. Men vi har i alla fall känt oss som en del av 

Rudbecksgymnasium och vi har blivit behandlade som en del av skolan. Detta kan medföra 

att personalen och eleverna kommer att känna sig lurade av oss, att vi inte talade om från 

början att vi hade för avsikt att observera dem också. Vi har inte på något sätt försökt att dölja 

vilka vi är, tvärtom, de vet varför vi har varit på skolan och vi har satt upp posters som talat 

om vilka vi är. Men vi har heller inte nämnt att vi observerar medan vi var ute på fältet och 

gjorde de andra forskningsundersökningarna. Om någon tar illa upp får vi be om ursäkt för 

det. Det har inte varit vår mening att skada någon. Vi kan bara säga att våra observationer har 

lett till det som eleverna redan har påtalat i grupperna eller enkäten (Merriam, 1994, s.101-

116). 
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2.4. Tillvägagångssätt och litteratursökning 

Inledningsvis gjorde vi en översikt av litteratur som vi trodde kunde vara aktuell för vårt 

arbete. Vi har sökt i ett flertal databaser efter avhandlingar och rapporter som kunnat vara av 

intresse. Databaser vi har använt oss av är Diva, Libris databas och Ersta - Sköndals bibliotek. 

Det finns ett brett forskningsfält inom vårt område, fast alla har inte elevperspektivet i fokus.  

För att sätta oss in i vårt ämnesområde har vi läst lagtexter som skollagen (2010:800) och 

diskrimineringslagen (2008:567). Vi har även tagit del av Skolverkets Allmänna råd mot 

diskriminering och kränkande behandling (2012) och Stödmaterial till skolan (Nolltolerans 

mot diskriminering och kränkande behandling - lagens krav och huvudmannens ansvar, 

2011b). 

För att öka trovärdigheten och den vetenskapliga säkerheten har vi sökt artiklar som är peer 

reviewed och från tidigast 1995 för att få tag på den mest aktuella forskningen. 

Vi har valt artiklar utifrån en svensk kontext då den bäst stämmer överens med vårt 

ämnesområde. De internationella studierna har utgått från respektive lands lagstiftning och 

organisering och vi anser att det är viktigare för vårt arbete att fokusera på Sverige. 

 

2.4.1. Avgränsningar 

Vi har medvetet avgränsat oss genom att vi bara har träffat gymnasieelever. Det är bara elever 

i gymnasieskolan vi studerat. Det är ett elevperspektiv vi valt att studera. Vi har också 

avgränsat vårt material genom att inte koppla vår studie till ungdomskultur. Det finns så 

mycket forskning på det området. Det är så mycket som kretsar kring ungdomar som hänvisas 

till ungdomskultur. Vi har valt att fokusera på Sverige eftersom skolorna runt om i världen är 

uppbyggda på andra hörnpelare än vår svenska skola och vår svenska organisering. När vi 

gjort avgränsningar inom ämnesområdet för lektioner som skulle kunna innehålla 

värderingsövningar har vi grundat vårt resultat på elevernas egna ord. Det är i kursen 

Levnadslära som de har fått information om diskrimineringsfrågor.  

 

2.5. Etiska ställningstaganden 

Vi kan inte garantera elevernas totala anonymitet då vi kommer att gå ut med skolans namn 

och att det bara är ett begränsat antal elever som går där. Däremot kommer vi inte att gå ut 

med informanternas namn och de inspelade intervjuerna kommer att raderas efter att 

uppsatsen är klar. Detta visar att vi har tagit hänsyn till kravet att vara konfidentiella.  

Eleverna på en gymnasieskola är i regel mellan 15 och 19 år. Det skulle kunna vara ett 

problem för dem som är under 18 år att göra ett informerat samtycke. Men enligt Lagen 
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(2003: 460, § 18) om etikprövning av forskning som avser människor, får forskningspersoner 

som fyllt 15 år men inte 18 år informeras, själv samtycka till deltagande i studie. 

Vi hade författat ett informationsbrev tillsammans med ett par andra Ersta - Sköndal 

studenter, vilka också skriver en C-uppsats samtidigt som vi och som har samma 

uppdragsgivare. I detta informationsbrev informerade vi om vår studie (se Bilaga 1).  

Vid varje fokusgrupp har vi muntligen informerat deltagarna om vad materialet kommer att 

användas till. Vi har spelat in intervjuerna och talat om att de ljudfilerna endast kommer att 

användas av oss och att de kommer att förstöras då uppsatsen är klar.  Informanterna har haft 

möjlighet att avbryta deltagandet under och efter fokusgruppintervjun. 

Vi har utformat denna studie på en förfrågan av Rudbecksgymnasiums elevhälsoteam. De 

hade en förfrågan, om vi kunde hjälpa dem att utvärdera och utveckla arbetet med 

likabehandlingsplanen. Vi har absolut inte fått något betalt för detta uppdrag och de har inte 

lagt sig i på vilket sätt vi ska samla in data. Vi valde att använda samma enkät som skolan 

använde 2011. Det finns en poäng i att eleverna känner igen frågorna. Att det då går att 

jämföra svaren från de olika åren. Elevhälsan kommer att ta del av uppsatsen när den är färdig 

och de får även själva rådata från enkätens resultat. 

Vår undersökning är inte beroende av enbart enkäten. Skulle kritik gentemot skolan dyka 

upp kommer det att framgå i vår uppsats som skolan får ta del av. Vår förhoppning är att 

skolan tar till sig den kritiken och ser det som en möjlighet att förbättra sin verksamhet. 

I en fokusgrupp finns det möjlighet att enskilda individer kan känna sig utsatta eller inte 

våga komma till tals eftersom det kan finnas starka påtryckningar från gruppen. För att 

förhindra detta, kommer vi att styra samtalet, så att det enbart handlar om vårt syfte och även 

fördela ordet så att alla som vill kommer till tals. När vi i denna studie har använt redan 

befintliga grupper, finns risken att informanternas invanda roller påverkar vilka som kommer 

till tals och vilka som är tysta. Gruppens jargong kan också påverka vad som sägs och inte 

sägs. Detta har vi tänkt på under intervjuerna och under tolkning av transkriberingen. 

När ett antal individer möts första gången finns ingen gruppkultur. Den växer fram 

efterhand. Gruppkulturen är en förutsättning för att gruppen ska fungera. Gruppen hjälper 

individerna att utvecklas. Gruppen ger trygghet.  En grupp skapar ett vi och de (Lalander & 

Johansson, 2012, s.56). 

 
2.6. Validitet 

Vi har samlat in resultat genom tre olika metoder och därmed stärkt vår validitet. Vi har 

kommit fram till resultat som tillsammans ger varandra styrka. Resultatet av studien blir 
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därmed trovärdig. Triangulering är den metod som stämmer bäst överrens med vårt insamlade 

material. Det bekräftar vårt resultat samtidigt som det ger oss inre validitet. Vi har mätt det vi 

har haft för avsikt att mäta (Neuman, 2006, s.188) (Merriam 1994, s.179). Vi anser att vårt 

material har ett högt sanningsvärde. Det stämmer överrens med verkligheten. Det gör att vi 

har en inre validitet (Merriam, 1994, s.177). Vi anser att vår validitet är god med 

trianguleringen som metod och det svarar på vårt syfte.  

 

2.7. Reliabilitet 

Vår studie skulle absolut kunna göras av några andra som förmodligen skulle komma fram till 

liknande resultat som vi. Självklart ändras förutsättningarna, när någon annan forskar på 

samma fenomen och det gör att man egentligen aldrig kan återskapa en identisk studie i en 

kvalitativ undersökning. Vi har därför vår kvantitativa enkätundersökning och vår 

triangulering som styrker reliabiliteten.  Problemet med reliabiliteten, när man studerar 

människor, är att de hela tiden är föränderliga. Ingenting är statiskt när man har med 

människor att göra (Merriam, 1994, s.180). Vi har analyserat resultatet i ett sammanhang och 

därför kan reliabiliteten anses som god. Vi har också en inre validitet som stärker vår 

reliabilitet (Merriam, 1994, s.181). Vi har beskrivit vår position som forskare. Vi har förklarat 

hur vi fått tillgång till våra informanter och i vilket socialt sammanhang de befinner sig. Vi 

har berättat om våra antaganden och vilken teori vi använt oss av vid analyseringen. Vi 

använder triangulering. Vi har beskrivit hur vi kommit fram till våra resultat, för att andra ska 

kunna granska vår studie och vi har beskrivit i vårt metodavsnitt hur vi har gått till väga 

(Merriam 1994, s.183). 

 

2.8. Generaliserbarhet 

Vi har valt att använd oss av fokusgrupper/fallstudie för att vi velat gå in på djupet hur våra 

elevers syn på diskriminering egentligen är. En förutsättning för att kunna säga att vi ska 

kunna generalisera vår studie är att vårt material har inre validitet. Vår studie har inre 

validitet. Vi kan därför påstå att det går att generalisera resultaten av vår undersökning. Vi 

tänker att skolan kommer att läsa vårt resultat och de kan använda sig av resultatet för att 

förstå problematiken deras elever upplever (Merriam, 1994, s.187). 
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3. Teorier 

3.1. Organisationsteori 

Vi har valt att analysera vårt material med hjälp av organisationsteori av flera skäl. 

Skolan är en organisation i den offentliga sektorn som har flera olika aktörer som integrerar 

med varandra. Eleverna är en aktör i skolans organisation.  

Meningen med en offentlig organisation är att den genomför uppgifter på uppdrag av 

samhället. I det här fallet är det skolans uppgift att undervisa eleverna och se till att de får en 

utbildning och att de har en meningsfull sysselsättning. Skolan kan därför uppfattas som ett 

verktyg till att uppnå vissa mål. Skolans mål är att främja elevernas lärande och utöka deras 

kunskap. Detta gör att skolan kan agera målrationellt. Det vill säga, de lägger stor vikt på att 

likabehandlingsplanen ska implementeras i skolan och att alla ska vara delaktiga i den, de vill 

uppfylla sitt mål (Christensen, 2005, s.32). 

Det underlättar om man kan förstå hur skolas verksamhet är uppbyggd som organisation 

för att förstå problematiken med implementeringen av likabehandlingsplanen. Det är 

dessutom av vikt att förstå vilka maktstrukturer som råder.  

 Det finns fler perspektiv man kan använda sig av när man tittar på hur organisationsteori 

kan se ut i en organisation. Vi har valt att använda oss av instrumentellt perspektiv. Det 

innebär att man ser organisationen som ett verktyg som ledningen kan tillämpa och förfoga 

över.  Det instrumentella perspektivet lägger stor vikt på att det finns en tydlig organisering 

och att kontrollen av dess styrning sker på både politisk men också på social nivå.  

 Skolan har en byråkratisk organisationsstruktur, det vill säga den är uppbyggd med tydliga 

regler om vem som ska göra vad och hur uppgifterna ska fördelas eller genomföras. Det finns 

tydliga drag av hierarki, fördelning av arbete samt rutiner som förekommer på skolan.  

 De olika avdelningarna på skolan har ett övergripande mål, att implementera 

likabehandlingsplanen. De har sedan olika delmål som passar avdelningarnas egna intressen 

som finns inom deras område. Elevhälsan vill att elevernas välbefinnande ska prioriteras och 

lärarna prioriterar elevernas lärande och att de ska nå upp till olika kunskapsmål som är 

uppsatta. När man tittar på skolans styrning utifrån ett instrumentellt perspektiv kan man se att 

organisationsstrukturen leder till målrationella handlingar som ligger inom ramen för deras 

intressen. Det är ledningen inom organisationen som besitter möjligheten att påverka 

avdelningarnas handlingsutrymme och att alla strävar åt samma huvudmål.   

 Problemet kan vara i en offentlig organisation att de inte har fullständig målrationalitet. De 

har inte alltid klara och tydliga mål. De har inte klart för sig vilka konsekvenser om de olika 

delmålen har och hur de förhåller sig till huvud målet. Det gör också att de inte heller känner 

till de olika alternativen som kanske finns för att nå målet. Det är ett visst avstånd mellan 
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handling och mål som kan vara enormt stort och näst intill omöjligt att bestiga (Christensen, 

2005, s.34). 

Allt detta tillsammans gör att det kan uppstå konflikter mellan organisationens aktörer. Det 

är inte bara de olika aktörernas intressen som kan uppstå i konflikter aktörerna emellan. Det 

kan också vara själva huvudmålet som blir en konflikt. Detta kan bero på strukturen på 

organisationen.  

 Då skolan är en byråkratisk organisationsform i den meningen att den är formad av 

hierarki, fördelning av arbete och rutiner, gör att det blir en rangordning i organisationen. Det 

är någon som sitter på en överordnad position som delegerar uppdrag till dem som är 

underordnade. På skolan använder man sig av sektorsprincipen, den innebär att målen delas in 

under respektive sektions ansvar. I vårt fall ligger målet med Likabehandlingsplanen på 

Elevhälsan vilket då kan bli en problematik att få de andra aktörerna intresserade och driva åt 

samma mål (Christensen, 2005, s.37). 

 Ove Grape (2006) gör en beskrivning i boken Organisation och omvärld som vi kan tolka 

rätt in i en organisation som skolan. Det Grape beskriver är att i en organisation där det finns 

flera aktörer blir det gärna att aktörerna har olika målsättningar. Det kan också vara olika 

aktörer som har samma målsättning, men som agerar olika för att nå sitt mål eller uppnå sitt 

syfte. Även om våra aktörer befinner sig på samma hierarkiska nivå i organisationen så måste 

aktörerna ha samma målsättning för att ett samarbete ska komma till stånd. Skolan är ett 

organisatorisktfält där olika aktörer integrerar med varandra, därför måste de samverka för att 

nå sina mål.  

 I skolans värld finns det två verksamhetsdomäner. Aktörerna i skolan samverkar 

gemensamt kring ett tema, eleverna. Skillnaden mellan domänerna kan vara att den ena är 

inriktad på målen och verksamheten och den andra domänen eller aktören har lagt sin fokus 

på anspråken. Med det menar vi att lärarna är inriktade på lärandet och verksamheten och 

Elevhälsan är inriktad på kravet som kommer som uppmaning från Skolverket om att 

implementera likabehandlingsplanen i skolans verksamhet (Grape, 2006, s. 53-54). 

 I vårt fall kan man säga att det inte finns någon domänkonflikt eftersom det är två domäner 

som gör skilda domänanspråk. Det är ingen aktör som är inne på någon annans revir. De är 

inte konkurrenter till varandra, de har olika verksamhetsområden. Grape menar att om de 

olika aktörerna kan komma överrens om vem som ska göra vad så kan de komma att handla 

om domänkonsensus. De har sina olika verksamhetsområden så det blir inte någon konflikt. 

Men de har fortfarande ett övergripande mål som de måsta samverka kring för att nå upp till 
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konsensus. Problemet i skolan är kanske bara att de inte vet att målet är gemensamt (Grape, 

2006, s.55). 

 Vad vi måste komma ihåg när det gäller skolans organisation är, att den är politiskt styrd 

och har kommunen som sin huvudman. Detta är direkt taget ur en rapport som finns på 

Skolverkets hemsida:  

”Det finns skilda meningar i kommunerna om vem som har huvudmannens uppdrag och hur det ska 

hanteras. Det innebär att statliga mål prioriteras ned och att eleverna inte får tillräckliga kunskaper.” 

Det är en rapport som utkommit 2011 och handlar om kommunalt huvudmannaskap i 

praktiken (Skolverket, 2011a).   
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4. Tidigare forskning 

Elevhälsan och skolans arbete grundar sig i stora delar på att de måste följa lagar och riktlinjer 

som finns framtagna på politisk nivå.  

Att skolorna ska ha en fungerande och etablerad elevhälsa står skrivet i ett regeringsbeslut 

som sedan åligger Statens skolverk att genomföra. Skolverket är en förvaltningsmyndighet 

som finns till för det offentliga skolväsendet. 

Skolverket har tagit fram ett antal allmänna råd som grundar sig på ny lagstiftning, bättre 

kunskap och mer erfarenhet. Deras allmänna råd är riktlinjer som skolorna ska följa, både 

preventivt och i den dagliga verksamheten. De allmänna råden ger också en rekommendation 

om hur skolan ska arbeta för att kunna uppnå lagstiftningens krav. Skolverket har till uppgift 

att styra, stödja och följa upp skolans arbete samt komma med åtgärdsförslag som bidrar till 

att skolorna kan förbättra sin kvalité och sitt resultat (Regeringen, 2011).  

Vi har i första hand sökt empiriska studier och i andra hand material som belyser 

problemområdet. ( Problem området är likabehandling i skola, arbete mot diskriminering i 

gymnasieskola)  

 

4.1. Rapporter och vetenskapliga studier 

Man hör aldrig om killar som blir sexuellt trakasserade är en rapport av Adam Jonsson 

(2012), som är baserad på fokusgruppsintervjuer med pojkar som läser på gymnasiet och 

fokusgruppsintervjuer med högstadielärare om offer och gärningspersoner vid sexuella 

trakasserier mellan pojkar i skolmiljö. Jonsson menar att sexuella trakasserier mellan pojkar 

inte tas på allvar och anlägger ett genusteoretiskt perspektiv. Han menar att pojkar som blir 

utsatta för sexuella trakasserier inte kan eller får visa att de blir kränkta, då anses de svaga och 

omanliga (icke-heterosexuella). 

Fokusgrupperna har utgått från tre scenarier där man kan tolka det som att pojkar 

trakasserar varandra. Det som är slående i rapporten är hur både elever och lärare förminskar 

pojkars trakasserier mot varandra. I exemplen beskrivs ”offret” på sin höjd som kränkt men 

när moderatorn byter kön på ”offret” så att det istället är en flicka som blir utsatt dyker 

kraftiga reaktioner upp bland deltagarna och som kallar övergreppen våldtäkt, sexuella 

trakasserier, misshandel. 

Slutsatsen på denna rapport är att det är lätt att förbi se pojkar som trakasserar eller blir 

trakasserade genom att avfärda det som lek eller jargong. Detta beror på att det finns starka 

heteronormativa strömningar som befäster de manliga och kvinnliga könsrollerna. Dessa 

stereotypa könsroller är, den manliga rollen som stark, osårbar och sexuellt aktiv 

(heterosexuell) och den kvinnliga rollen som svag, sårbar och sexuellt passiv (heterosexuell). 
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Genom att reflektera och medvetandegöra detta i skolmiljön kan man förhindra detta och 

enligt bör man Jonsson upprätta tydliga styrdokument som hjälper skolan och lärare att arbete 

mot trakasserier. 

Denna rapport har även använts av oss som inspirationskälla när det gäller valet av 

fokusgrupper. Jonsson har använt sig av fokusgruppsintervjuer för at ta reda på vilka normer 

och uppfattningar som pojkarna respektiver lärarna har. Han har valt att använda redan 

befintliga grupper som klasser och arbetslag för att minska risken för att deltagarna tystnar 

bland okända personer. Han menar också att genom att använda befintliga grupper uttrycks 

tydligare deras sociala identitet, vilket underlättar studier om normer. Vi har även valt att ta 

med denna rapport då den fokuserar på pojkar som utsätter andra pojkar i grupp. En av våra 

fokusgrupper är en grupp med enbart pojkar och vi kan se många likheter mellan deras 

resonemang och pojkarna i Jonssons undersökning. Ytterligare en anledning till att denna är 

relevant är att fokus ligger på sexuella trakasserier i skolmiljö. Det vill säga i samma kontext 

som vår undersökning.  

 Från Växjö universitet har vi hittat ett examensarbete som heter, Elevinflytande, en studie 

om lärares syn på och arbete med elevinflytande. Den tyckte vi var spännande för det är 

samma syfte som vårt, men ur ett annat perspektiv, lärarnas.  

 En annan rapport som heter, Man kan säga vad man tycker, men det hjälper inte så 

mycket… är också en studie om elevinflytande. Den är gjord i en grundskola så de har inte 

riktigt samma problematik som gymnasieeleverna. Det har visat sig att attityderna och sättet 

att vara förändras med åldern. Men slutsatsen blir ändå densamma, eleverna anser att det inte 

är någon som lyssnar på dem.  

 Det finns en uppsjö av rapporter som handlar om diskriminering, trakasserier och 

kränkning på skolor. Vi skulle kunna göra listan hur lång som helst. Det skiljer sig lite mellan 

alla rapporterna ur vems perspektiv man har valt att studera elevinflytandet. Åldern skiljer sig 

också precis som kön är en faktor som man valt att välja bort. Några studier baserar sig bara 

på pojkar och andra bara på flickor. Trots alla dessa studier så är ämnet fortfarande aktuellt 

och viktigt för elevers inflytande i skolan.  

 
4.2. Myndigheters publikationer 

Skolverket har tagit fram ett antal allmänna råd som grundar sig på ny lagstiftning, bättre 

kunskap och mer erfarenhet. Deras allmänna råd är riktlinjer som skolorna ska följa, både 

preventivt och i den dagliga verksamheten. De allmänna råden ger också en rekommendation 

om hur skolan ska arbeta för att kunna uppnå lagstiftningens krav. Skolverket har till uppgift 
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att styra, stödja och följa upp skolans arbete samt komma med åtgärdsförslag som bidrar till 

att skolorna kan förbättra sin kvalité och sitt resultat (regeringen, 2011).  

I Skolverkets allmänna råd Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling står de 

riktlinjer som skolan ska följa i sitt arbete mot diskriminering. I denna skrift beskrivs de 

definitioner av begreppen diskriminering, trakasserier och kränkning som skolverket använder 

sig av. Vi har valt att använda samma definitioner i vårt arbete. 

Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Eftersom 

diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som utför 

diskrimineringen. I verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till 

diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. 

 

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Om någon ur personalen utsätter ett 

barn eller en elev för trakasserier benämns det diskriminering. 

 

Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, 

kränker barns eller elevers värdighet. 

 

Skolverkets skrift Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling behandlar 

skollagens krav och huvudmannens ansvar. Den ska fungera som ett stöd till rektorer och 

huvudmän i deras arbete mot diskriminering. Texten beskriver hur arbetet kan se ut och 

utvecklas. Fokus ligger på att ge huvudmännen redskap för att kunna ta det ansvar som lagen 

ger dem att aktivt arbete med likabehandling i skolan. Skriften lägger stor vikt vid att alla 

delar av verksamheten är involverade i det förebyggande arbetet. Både i upprättandet av en 

handlingsplan och i det praktiska arbetet, såsom att förebygga och åtgärda problemen med 

diskriminering. Det åligger huvudmannen att ge de olika nivåerna i organisationen möjlighet 

att samverka för bästa resultat. 

Skriften tar även upp vikten av att låta eleverna vara delaktiga i arbetet mot diskriminering 

och kränkande behandling. Eleverna är de som vet vad, var och när problemen uppstår. De 

kan ge bra information om vilka stödinsatser som behövs för den specifika verksamheten.  

 ”Får man med sig eleverna i att reflektera kring normer fungerar det nästan som en vaccination 

mot diskriminering och kränkningar” ( s.35).  Att låta eleverna vara delaktiga ger dem också 

kunskap av de lagar som ska skydda dem. Vilket också gör dem medvetna om de orättvisor 

som finns. 

En annan viktig del som huvudmannen bör tänka på i det förebyggande arbetet är hur 

miljön är utformad. Hela och rena fönster och dörrar, möbler och rum skapar trygghet och 

visar att det finns människor som bryr sig. Trånga mörka korridorer är däremot möjliga 

platser där trakasserier och bråk kan uppstå. Det är också viktigt att alla har möjlighet att 
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vistas på alla ställen i skolan. Det kan finnas dolda hinder som gör att det alltid är en grupp 

med elever som får tillträde ex. skolgården är full med skateboard åkare vilket gör att de som 

vill hoppa hopprep inte har någonstans att vara. 

Det åligger huvudmannen att se till att personalen har den kunskap som krävs för att arbeta 

mot diskriminering. Skolverket har kurser i diskrimineringsarbete som de erbjuder 

skolpersonal. Det är också viktigt att personalen har möjlighet att få handledning och stöd i 

arbetet. 

Den sista punkten i det förebyggande arbete är att kartlägga verksamheten. Det är viktigt 

att göra en nulägesanalys för att få kunskap om var problemen ligger. Att låta eleverna fylla i 

en enkät med frågor om trivsel, diskriminering, kränkning och trakasserier som sedan 

analyseras. Analysen kan sedan ge en bra grund för kommande åtgärder. 

Sammantaget menar skolverket att arbetet mot diskriminering bör genomsyra hela 

skolverksamheten från huvudman, kommunalråd, rektorer, lärare och skolpersonal till elever. 

Och det är huvudmannens ansvar att se till att möjligheter till samarbete och delaktighet finns 

på alla plan.  

 

4.3. Dagens Nyheter 

Vi har under studiens gång hittat två stycken artiklar i Dagens Nyheter som vi funnit varit 

relevanta för vår studie.  

Den ena artikeln heter Sexuella trakasserier har blivit vardag i skolorna (DN, 2012a) Den 

beskriver, att det har blivit ett normaliserat och accepterat beteende i skolorna att kalla 

varandra för olika okvädningsord. 

 Den andra artikeln heter Pojkar tiger om trakasserier (DN, 2012b) den tar upp 

problematiken att det sker många trakasserier pojkar emellan och att dessutom skulle kunna 

vara en rituell tingest som pojkarna använder sig av. De talar också om att det är den rådande 

normen i skolan att en pojke som bli utsatt för något ska ”ta det som en man”. Just den 

diskussionen hade vi i en av våra fokusgrupper så det kändes väldigt aktuellt att ta med den 

här artikeln. Den ledde oss dessutom vidare in i ett annat område, men med samma tema. 
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5. Resultat 

I det här avsnittet presenterar vi vårt resultat av våra olika datainsamlingsmetoder. Vi har 

plockat ut det material vi funnit mest intressant och mest relevant för att besvara frågorna i 

vår studie.  

 I enkäten har vi läst av resultatet i både procent och elevantal. Vi har använt oss av det vi 

funnit mest lämpligt för att kunna förstå och göra en rättvis bild av vad som framkommit i 

enkäten. Vi visar med diagram och tabeller vad som kommit fram av enkätsvaren och redogör 

för om det är procent eller antal elever vi har för avsikt att visa.  

 I fokusgruppernas resultat har vi använt oss av sex olika teman som kommit fram under 

transkriberingarna. Vi kommer att beskriva hur tankarna gick i våra grupper och vi kommer 

att ta med en del citat från eleverna själva.  

 Observationernas resultat bygger på vad vi själva har observerat. Vi kommer att beskriva 

vad vi sett, hört och upplevt själva under studiens gång.  

Vi kommer att presentera de olika resultaten i samma ordning som de följt i hela uppsatsen, 

enkät, fokusgrupper och observationer.   

 

5.1. Enkätresultat 

Av cirka 2000 gymnasieelever var det 904 svar. Resultatet visar att det är flest personer i 

årskurs ett som svarat på enkäten. Svarsfrekvensen sjunker sedan för varje årskurs. IVIK står 

för Individuella programmet med språkintroduktion och är anpassad för de elever som är 

nyanlända i Sverige. De har fått en egen kategori då längden på deras gymnasietid kan variera 

beroende på språkinlärning.  
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Svaren i enkäten visar på vilka problemområden som finns på Rudbecks gymnasium, men 

även hur eleverna upplever att skolan arbetar med dessa problem. 

På frågan om hur eleverna trivs på Rudbeck är det en stor majoritet som svara mycket bra 

och bra. Endast 13 elever svara att de trivs dåligt på skolan.  
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Frågan som handlar om diskriminering visar att 858 av de som svarade på enkäten inte 

upplever att det blivit diskriminerad under det senaste året. 

Trots detta är det ändå 59 elever som upplever att de blivit diskriminerade. De 

diskrimineringsområden som uppges är könsidentitet, etnicitet, funktionshinder, religion, 

sexuella läggning, ålder och att de inte är så som en tjej eller kille ”ska” vara. Bland dessa 

områden är det flest (19 st) som upplever sig diskriminerad på grund av sin etnicitet.    

 

I tabellen ovan är de 46 elever som svarat ja på endast en kategori representerade. De 13 

övriga har uttryckt att de känner sig diskriminerade av fler än en orsak. Alla alternativen är 

kombinerade på olika vis. 
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871 elever svara att det inte upplever sig trakasserade på skolan. Vilket betyder att det är 33 

elever som uppgett att de upplever sig trakasserade på Rudbecks gymnasium. Det är samma 

trakasseringsområden som diskrimineringsområden (könsidentitet, etnicitet, religion, sexuella 

läggning, ålder och att de inte är så som en tjej eller kille ”ska” vara). Här är det dock mer 

jämnt fördelat mellan de olika områdena. Det är flest som känner sig trakasserade för att de 

inte är så som en tjej eller kille ”ska” vara och för deras könsidentitet.  

 

I tabellen ovan är endast 28 elever representerade, de fem övriga är de som svarat ja på fler än 

ett alternativ. Där har kombinationerna varit könsidentitet och sexuell läggning, etnicitet, 

religion och ålder. 
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Frågan om kränkning är uppdelad i två frågor. Den första handlar om att ha blivit kränkt av en 

annan elev. På denna fråga svarade 85 elever av 904 ja.  

 

Den andra frågan handlar om att ha blivit kränkt av en vuxen på skolan. Här svarade 101 

elever att de upplevde att de blivit kränkta. 
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På de frågor som handlar om skolans arbete med likabehandlingsfrågor svarar en stor 

majoritet av eleverna att det är bra. Det framgår dock inte i enkäten på vilket sätt som skolan 

arbetar med dessa frågor.  

 

På fråga om de arbetar med värderingsövningar svarar de flesta att de har gjort det någon 

gång.  
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5.2. Fokusgruppsresultat  

Vi har haft fyra stycken strukturerade fokusgruppintervjuer med 10 elever i varje grupp. Vi 

har använt oss av en intervjuguide (se Bilaga 2). Eleverna har gått i årskurs ett och två. En 

grupp bestod endast av killar medan övriga tre var jämnt fördelade mellan tjejer och killar. 

Eleverna i respektive fokusgrupp ingick i samma mentorsgrupp vilket betyder att deras 

invanda roller skulle ha kunnat påverka hur diskussionerna kring likabehandling och 

diskriminering har gått. Vi träffade grupperna under deras mentorstid eller under annan 

lektionstid utan att lärarna varit närvarande.  

När vi har transkriberat våra fokusgruppsintervjuer identifierade vi några teman som var 

tydligt återkommande. De olika temana kommer att presenteras mer ingående och 

exemplifieras med citat från fokusgruppsdiskussionerna.  

De sex olika teman som vi tyckte var extra tydliga och som genomsyrade alla våra fyra 

fokusgruppsintervjuer var ungdomsgrupper, jargong och humor, fördomar, empati, vuxna i 

skolan och åtgärder. 

 

5.2.1. Ungdomsgrupper 

Kring temat ungdomsgrupper har vi valt att ta med grupptryck som verkar vara något man 

inte kan komma ifrån. Sedan har vi också tittat på vad som är kultur för ungdomar idag. Det 

är en färskvara som varierar, kanske inte ifrån år till år, men det finns olika trender i 

ungdomskulturen. I nuläget är det en stark prägling av individualism som hägrar. Eleverna 

måste kunna arbeta självständigt och de är tvungen att ta eget ansvar. Kanske mer på 

Rudbecksgymnasium eftersom de inte läser klassvis, utan alla har individuella scheman och 

eleverna går in och ut i klasser utan att de har en egen klasstillhörighet. Eleverna själva säger 

att en av förutsättningarna för att gå på ”Rudbeck” är just att man måste vara social och kunna 

klara sig själv. Detta tillsammans gör att eleverna blir oberoende av andra elever och de 

kommer att kunna agera och hantera saker på egen hand. Trots denna individualism skaffar 

sig eleverna egna valda grupper att vara med, men de kanske istället väljer att vara med andra 

som de trivs med och känner sig trygga med. På så sätt blir det ändå ett visst grupptryck som 

eleverna pratar om och som de befinner sig i.  

 Det pratas om kläder, hur man ser ut. En del elever upplever att man måste vara lite extra 

”fixad” innan man går till skolan här på Rudbeck.  

En elev kontar snabbt med: 

…” alltså jag skulle inte bry mig om vad folk tycker och tänker om vad jag har på mig, 

trivs jag i det så sätter jag på mig det”  
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Men sedan går diskussionen om hur man kan ha på sig ”mjukisbyxor” eller inte och de 

kommer fram till att det egentligen inte är det man har på sig i skolan. Det finns ändå ett 

grupptryck om vad man bör ha på sig eller inte.  

En annan elev uttrycker: 

…”man visar ju vem man är med kläder och typ sådär och personer som du träffar ska ta 

dig för den du är och inte för asså hur du klär dig
”
  

Det här blev lite tvetydigt för oss, å ena sidan visar man vem man är beroende på vilka kläder 

man har på sig, å andra sidan så ska man ha rätten att få bli uppfattad för den man är och inte 

för vad man har på sig.  

 Vi resonerar kring hur de olika programmen är indelade i skolans lokaler. Vi kommer fram 

till att de program som liknar varandra är i samma korridorer och i samma block av 

skolbyggnaden. Naturligtvis av bekvämlighetsskäl för alla. Det skulle bli en otroligt stor 

tidsåtgång om man skulle behöva springa tvärs och kors i hela skolan, den rymmer ändå 2000 

elever. Men vad gör detta med vi-och-dom-känsla, undrade vi. Eleverna berättar om hur de 

upplever att det finns olika grupper i skolan. De finns de elever som hänger i cafeterian och 

andra elever är mest i ”sin” korridor. Vi frågade en grupp om hur de känner för att vara i sin 

del av skolan och vi fick till svar att: 

…” this is our side of the block” 

 Detta medför att det blir grupperingar. En elev uttrycker sig så här när vi frågade om hur 

grupperingarna ser ut på skolan: 

…” det är väl de som festar. De umgås ju med varandra, de som spelar dataspel umgås 

med varandra, de som kommer från samma bakgård umgås med varandra.  

Vi diskuterar vidare om hur det är att tillhöra någon grupp och alla elever är överrens, man 

vill inte känna sig utanför. Det är viktigt att tillhöra en grupp, den behöver inte vara stor, men 

det är ingen som vill vara ensam.  

 

5.2.2 Jargong och humor 

När vi resonerar vidare om hur man är mot varandra förstår vi att det är en ganska tuff jargong 

i gymnasieskolans värld.  Eleverna gör en jämförelse mellan jargong och humor och de 

konstaterar att det är ett ganska rått klimat som råder.  

 En grupp vi pratat med berättade för oss att det ses ner på en annan grupp av elever i 

skolan. Det är ett program där man säger att de elever som går där är lata, klagar mycket, 

skoltrötta och lite mindre begåvade än andra elever. När vi då påpekar att vad eleverna just 

gjort är att de har uteslutit en grupp genom att tala illa om dem, så vill eleverna inte alls hålla 

med om detta. De har en annan syn på vad uteslutning är. De har dessutom vänner som de 
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umgås med och de är schyssta vänner som går på det programmet. Enligt eleverna är det bara 

en jargong man använder sig av. Eleverna menar att om deras kompisar på det programmet 

skulle känna sig trakasserade på riktigt så skulle de sluta att umgås med varandra.  

…” Jo precis, det är där vängränsen går. För om han känner sig trackad så ser man ju det 

och då slutar man med det. Det är pretty, pretty obvious. Om det är vänner då. Om det inte 

är vänner är det mobbare och det är en helt annan grej” 

Vi resonerar lite kring humor och hur man bemöter varandra, hur man visar varandra respekt. 

Det är viktigt att man blir visad respekt. Vi undrar hur hård en jargong eller humor får lov att 

vara utan att man som människa tar illa upp.  Uttryck som 

…” jaha din jävla import du kan ingenting” 

är inte att visa respekt, inte heller att skriva ”hora och slampa” på böcker eller skåp. En elev 

försöker förklara för oss hur jargongen är. 

…”För du vet alltså humor de här dagarna är ju hemsk det är liksom 90 % av humorn är 

att, går ut på att någon annan ska bli skadad” 

För oss är det svårt att se humorn i dessa uttryck som eleverna säger att de hört och upplevt i 

skolan. Vi upplever att det är en jargong som beskriver ett ganska hårt eller tufft klimat 

mellan elever. Det verkar också vara allmänt accepterat att man får lov att utdela 

kommentarer som man själv tycker är roliga. Det är ingen som anser sig blivit trakasserade 

genom att få ta emot dessa kommentarer, det är bara en jargong. Det är ändå något positivt, att 

eleverna inte upplever sig trakasserade även om vi anser att jargongen är för hård för att vara 

acceptabel.  

 

5.2.3. Empati 

Vi funderande kring empatin hos eleverna - känslan för andra. Hur kan eleverna känna sig in i 

en annans persons ställe när de häver ur sig allt möjligt, utan att tänka på mottagaren. Det som 

eleverna berättar visar ändå på att de har empati för andra människor. Allting de säger kanske 

inte är så genomtänkt bara. I någon grupp pratar vi mycket om religion och diskuterar 

muslimska kvinnor som bär sjal (hijiab) eller burka. Här fann eleverna att det var lätt att 

känna in. 

…”Varför ska man vara täckt för? Jag fattar inte varför” 

…”fett varmt!!” 

…”ja de måste svettas ihjäl” 

Denna konversation var det killar som hade. Vi tyckte att det var fantastiskt att de på den 

korta tid kunde sätta sig in i hur det kan vara att vara en muslimsk kvinna med burka. Alla 

dessa reflektioner eleverna gjorde kom helt spontant. Det var ingen som behövde sitta och 
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fundera på det. Alltså finns det empati.  Det är en skillnad mellan att säga saker till någon som 

man känner och att säga något nedlåtande om någon man inte känner berättar eleverna. Det 

hänger ihop med både empati och jargong. Att eleverna kan känna empati för en annan 

människa är det ingen tvekan om. Det har visat sig i de diskussioner de för i fokusgrupperna. 

Det här citatet är så talande om hur man kan känna: 

…”Det är inte så roligt att höra saker om sig själv som inte är så roliga att höra” 

 Alla eleverna som vi har mött har visat stor empati för sina skolkamrater. De har diskuterat 

flera olika situationer som kunnat uppstå eller har uppstått och de har visat genom sina 

berättelser och upplevelser att de förstår vad som kan hända med den som blir utsatt. Hur den 

utsatta eleven kan uppleva det. 

 

5.2.4. Fördomar 

Vi har också närmat oss begreppet fördomar och vad det innebär och hur de handskas med 

det. Alla människor har fördomar. Hur människor sedan väljer att hantera eller erkänna sina 

fördomar är en annan sak. Våra elever har fördomar precis som alla andra. Det svåra är att 

bena ut vad som är den tuffa jargongen eller om det faktiskt är ett uttryck av fördomar de 

ägnar sig åt.  

Ett gammalt ord som dykt upp i ett nytt samman för oss är ordet ”import”. Det är vad en 

del elever kallar de som är nyanlända till Sverige. Dessa nyanlända elever pratar inte så bra 

svenska, men läser på Rudbecksgymnasium för att lära sig bland annat språket. Vi vet inte 

vad som ligger bakom själva uttrycket.  Är det fördomar mot invandrare eller är det bara 

något man slänger ur sig. Oavsett vilket är det fel att slänga sig med den här typen av 

skällsord som bara har för avsikt att såra någon annan.  

 När vi diskuterade om det finns fördomar kring funktionshindrade, var våra grupper 

överrens. Nej, det finns inga fördomar kring människor som har en funktionsnedsättning eller 

är funktionshindrade.  

 Fördomar mot att tjejer kunde gå på program där det oftast var killar som dominerade i 

antalet elever fanns inte heller. Det var snarare tvärtom, killarna efterlyser tjejerna, de vill att 

de ska gå på samma program. Som en kille uttryckte det: 

 …”alla vill ha tjejer” 

Däremot kom vi in på en annan spännande diskussion när vi talade om killar och tjejer. Det 

var killarna som uttryckte att det var normen som utgjorde om det var en mer mansdominerad 

utbildning eller inte. Vad som sägs vara manligt eller inte får den rådande normen avgöra. 



 30 

…” Det som är tekniskt, sägs vara manligt. Bygg och data, sägs också vara manligt. Det 

kvinnliga är väl mer språk ut och resa, mode och design. Så de går väl natur istället och 

språk..” 

Det är många tankar som far runt i elevernas huvuden när vi pratar om fördomar. I en grupp 

kommer vi in på andra människors sexualitet. Där finns det många heta potatisar att tänka och 

diskutera lite kring. Vi pratar bland annat om transsexuella människor och hur elevernas syn 

på dem är. Det är inte alla som är helt fördomsfria i sitt tänkande kring andras sexualitet. 

Dessvärre är det samma svar vi fått in på enkäten. Det är inte många, men det är tillräckligt, 

att det är några som upplever sig bli kränkta för sin sexualitet. Detta går inte heller att 

generalisera på alla Rudbecks elever. Det är bara ett fåtal i våra grupper som talar om sina 

fördomar kring sexualitet. Men det är ändå viktigt att påpeka, att det fortfarande förekommer 

på skolor. Det är inte heller riktigt att det ska få förekomma.  

 

5.2.5. Vuxna i skolan 

Hur upplever eleverna att de har det med vuxna i skolan? Var en fråga vi ställde till eleverna. 

Alla är överrens att det finns vuxna i skolan. Det finns vuxna i skolan som ser vad som 

händer. Förtroendet för lärarna och de andra vuxna i skolan är lite blandat. En del elever höjer 

sin mentor till skyarna medan andra elever har mindre tillit och förtroende för sin 

mentor/lärare. Vi frågade eleverna om de skulle vända sig till en lärare eller mentor om de 

hade problem. 

En elev uttrycker:  

 
…

”Lärarna kan ändå inte göra något om det är de själva som är problemet” 

 

…” Att gå till små gulliga lärare här och säga det. Det kommer inte göra så mycket asså. 

Det känns inte som att det kommer göra så stor skillnad. Att kunna få ut det stort liksom 

ett stort. Vad ska man säga ett stort. att kunna få ut det bara” 

 

Dessa elever hyser inte så stor tilltro till sina lärare på skolan. Vi frågade eleverna om varför 

det var på det här viset. Svaret kom: 

…” Men vi elever kan inte säga nått för om vi skulle säga något taskigt till läraren så 

riskerar vi betyget. Och det betyder ganska mycket” 

 

Trist men ett vanligt svar man får. I samband med detta diskuterade vi om lärarna hade 

favoritelever på skolan som de favoriserade. Eleverna anser att det är så. Det som var lite 

skrämmande för oss, var att eleverna dessutom tyckte att det var okey. Det var mänskligt att 
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favorisera en del elever. Detta var inget eleverna funderade närmare på. Det var bara ett 

faktum. Detta gäller inte heller alla elever och naturligtvis inte alla lärare.  

 Elevvärdarna kom också på tal. Elevvärdarna finns i cafeterian. Om det händer något kan 

man alltid gå dit och träffa dem.  

En del elever tycker att Elevhälsoteamet är toppen. Alla vet om att det finns kuratorer och 

skolsköterskor på skolan. Eleverna vet hur man hittar dem och hur man bokar tid.  

 

5.2.6. Åtgärder 

Avslutningsvis har vi tittat på temat åtgärder. Vi har undersökt vad eleverna tycker att skolan 

ska göra, för att förhindra eller sätta in åtgärder kring diskriminering, trakasserier och 

kränkningar. Eleverna anser att det borde arbetas mer preventivt för att förhindra att 

diskriminering, trakasserier och kränkningar förekommer. Flera elever berättar att de har haft 

en kurs i hur man ska vara mot varandra i årskurs ett, kursen heter Levnadslära. Eleverna 

menar att det absolut måste pratas mer om det här ämnet. Att lyfta upp heta ämnen och 

diskutera dem i grupp är det flera av våra fokusgrupper som önskar. Eleverna vill att vi ska 

komma tillbaka och prata mer med dem. Eleverna kommer själva med förslag på hur man 

skulle kunna arbeta preventivt med dem som trakasserar andra. Det är fantastiskt engagerade 

elever som vill ha en förändring. Ett förslag är att det är viktigt att förklara för den som 

mobbar en annan elev att hur den andra känner sig. Om man inte förstår hur dåligt den andra 

mår förstår man inte heller varför man ska sluta. 

Andra elever resonerar mer individuellt och tänker att om det är någon som behandlar mig 

illa så slutar jag bara att vara med den.  

”Om man blir mobbad eller trakasserad av någon så slutar man ju bara vara med dom, 

det är som att man har en vampyr i sitt liv, vampyrer går bara dit där de blir inbjudna..//.. 

Om de är elaka eller om de som bara är negativa så slutar man bara vara med dem.” 

Alla elever är unika i sitt slag, men de är överens om att man hela tiden måste bli påmind om 

vad som är rätt och fel. Man måste också våga prata om det som är jobbigt. De fokusgrupper 

vi har haft har varit väldigt generösa med att uttrycka vad de anser är rätt och fel. De är väl 

medvetna om vad som sker omkring dem på dagarna. Trots allt det som har kommit upp till 

ytan i våra fokusgrupper anser eleverna att de går på en bra skola och att det ändå är ett gott 

klimat kring eleverna. De accepterar hur deras vardag ser ut och hur deras klimat i skolan är. 

Det har blivit den rådande normen.  
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5.2.7. Sammanfattning av fokusgrupper 

Fokusgrupperna har varit väldigt överens i sin beskrivning av skolan och problemen kring 

diskriminering och likabehandling. Eleverna har varit generösa med vad de anser är rätt och 

fel. De är väl medvetna om vad som sker omkring dem på dagarna. Trots allt det som har 

kommit upp till ytan i våra fokusgrupper anser eleverna att de går på en bra skola och att det 

ändå är ett gott klimat kring eleverna. De accepterar hur deras vardag ser ut och hur deras 

klimat i skolan är. 

För att sammanfatta: 

 Det förekommer väldigt lite diskriminering på skolan. 

 Det finns vissa grupperingar bland eleverna på skolan. Uppdelningen sker ofta genom 

vilka program de läser eller andra gemensamma intressen. Det är viktigt att passa in i 

den gruppen man tillhör. 

 Samtliga elever vi talat med visste vart de skulle gå om de blev diskriminerade eller 

orättvist behandlade på skolan. 

 En del elever menar att man inte kan prata med kuratorerna, andra elever upplever att 

de kan få stöd hos kuratorerna. 

 Eleverna upplever att de i stort har förtroende för sina mentorer, men att lärarna sitter 

på en maktposition. Därför upplever eleverna det svårt att argumentera mot en lärare 

då det finns en rädsla för repressalier. 

 Att det finns en likabehandlingsplan på skolan är det ingen elev som bryr sig om. 

 

5.3. Observationsresultat 

Under våra dagar på Rudbecksgymnasium har vi gjort ett antal deltagandeobservationer, vilka 

vi kommer att presentera nedan. Vi har själva mött elever och vuxna som arbetar i skolan. Vi 

har studerat möten mellan elever och personal. Bemötandet från de vuxna som vi har träffat 

på skolan har varit av varierande slag. En del vuxna har behandlat oss väl, med mycket 

respekt medan andra har mött oss på ett mindre respektfullt och nonchalant sätt. Det är 

möjligt att en del personal är trötta nu så här i slutet på terminen och de kanske inte alltid 

orkar vara trevliga. Det kan också vara så att en del som ifrågasatt varför vi har varit på skolan 

har tänkt på att skolan inte är en allmän plats utan det är bara de som går/arbetar i skolan som 

ska ha tillträde dit. Det kan finnas elever med skyddad identitet och det gör naturligtvis att 

man inte kan ha reportrar eller fotografer på skolan. Det kan vara ur den aspekten som de har 

ifrågasatt vad vi gjort i deras skola. De vuxna som har ifrågasatt vår närvaro ur den aspekten 

har vår fulla respekt och de har helt rätt i att vara misstänksamma mot främlingar i skolans 
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miljö. Det kan också vara så enkelt att det bara är brist på information varför vi befinner oss 

på skolan. Antingen har de fått information som de inte har tagit del av eller så har de inte fått 

någon information och har därför inget att ta del av. 

Vi har också studerat relationer mellan lärare och elev. Vi har lyssnat och iaktagit allt som 

skett under vår närvaro på skolan. Det innebär två veckors studier mellan cirka kl.10.00 – 

14.00. Vi har också studerat hur relationerna mellan elev och elev sett ut. Vi har försökt att 

fånga konflikterna och ordvalen mellan de berörda parterna, för att sedan iaktta de vuxnas 

bemötande av dessa olika företeelser. Vi kommer att presentera resultatet av våra 

observationer med samma teman som vi använt oss av i våra fokusgrupper. 

 

5.3.1. Ungdomsgrupper 

Vi har sett att det är olika grupper av elever som samlas på olika ställen i skolan. Det är ett 

stort gäng med killar av utländsk härkomst som dominerar och är majoriteten av elever i 

området kring cafeterian. De hörs och syns och de samlas ofta kring en av elevvärdarna som 

arbetar på skolan. Vid sidan av cafeterian sitter några andra elever och spelar schack 

tillsammans. Några andra elever hänger vid sina korridorer eller i sina block. Några killar 

sitter tillsammans och spelar gitarr. Dessa killar är aldrig i cafeterian.  

Biljetterna till de olika festerna, som är nu på våren, säljs i cafeterian. Det gör att de som är 

festarrangörer och vill få folk till sina fester också har cafeterian som tillhåll. Alla festsugna 

elever är därför nu i cafeteriaområdet. Det är mycket rörelse och ljud i området kring och i 

cafeterian.  

Andra elever finns i små grupper runt om i hela skolan. Det finns gott om bänkar och bord 

ute i korridorerna så det finns bra med plats för smågrupper att samlas.  

 

5.3.2. Jargong och humor 

När vi kommer till jargong/humor bekräftar det bara det som våra fokusgrupper redan har 

antytt. Det är ett ganska hårt klimat som råder elever emellan. Vi har själva hört hur det viner 

kommentarer om andra elever i skolan. Det är svårt att säga om det är en jargong eller om det 

ligger något annat bakom. En del har också kommenterat sina kamrater ganska flitigt när de 

suttit och fyllt i enkäten. De har låtit ganska nedlåtande om de som faktiskt lagt ner energi på 

att fylla i enkäten.  

 

5.3.3. Fördomar 

Fördomar finns det också på skolan. Precis som det finns på alla arbetsplatser.  Vi har hört 

kommentarer om elever från andra elever.  Grupper som tystnat när vi har kommit fram i 
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korridoren. Det har inte varit på skoj, utan det har varit rena påhopp. En tjej pratade om sitt 

gäng hon var med i, att de inte var schyssta längre, hon tänkte sluta vara med dem om de inte 

skärpte till sig. Tjejen tänkte då hänga med ”svennegänget” istället. För de var faktiskt 

schyssta trots att de var ”svennar”. Så visst finns det fördomar. Eleverna har också 

kommenterat andra elever pga. det programmet de andra eleverna går på. Det finns fördomar 

mellan de olika inriktningarna i skolan. Vi har också hört kommentarer om elevers sexuella 

läggning. Det vi har observerat kring fördomar, är kommentarer om varandra. Vi har inte sett 

att det förekommit något annat. 

 

5.3.4. Empati 

Empatin har vi uppfattat varit både som en brist och en förmåga när vi observerat våra elever. 

En del har ingen känsla för andra. Det är därför kommentarerna kan flöda. De har ingen 

förståelse för att den andra människan blir ledsen eller tar illa åt sig. En kille berättade att han 

blivit av med sin jacka som han hade glömt. Var fanns empatin hos den som stal hans jacka 

undrar vi. Att lära sig att skilja på ditt och mitt borde vara en grundläggande värdering som 

man lär sig som liten. Att stjäla från någon annan som går på samma skola visar brist på 

empati. Någon elev slet lite hårt i en dörr och blev genast kallad en hel massa okvädningsord 

av en annan elev. Vad fanns empatin där? Eleven blev fullkomligt nergjord av den andra 

eleven.  

 

5.3.5 Vuxna i skolan 

 De vuxna i skolan, som vi har mött, har varit väldigt olika till sitt sätt att vara. En del vuxna 

har varit riktigt osympatiska mot oss. Detta för att de har använt en samtalston till oss som vi 

inte upplevt som behaglig. En del har varit ganska bryska mot oss i sitt sätt att vara. Vi 

funderar på både varför, men också hur de är mot eleverna. En del personal har varit väldigt 

tillmötesgående och andra har varit väldigt avoga. Övervägande har personalen på skolan 

varit trevliga och bemött oss bra. Någon personal har kommit och avbrutit ett samtal som vi 

haft med en annan person. I en klass, som vi var i, kom det bara in en lärare och avbröt det vi 

höll på med. Ingen ursäkt eller något, han gick bara in och bröt av. Det är möjligt att den 

läraren inte uppfattade att vi höll en lektion där, han kanske var för stressad för att 

uppmärksamma oss.  

Vi har fått tillrättavisningar av personal för att vi stått på fel plats, tagit fel möbler eller 

bara för att vi gått i korridorerna med datorerna. Det är otroligt trist att bli bemött på ett sådant 

sätt. Dessutom trodde vi att personal som arbetar på skolan skulle vara med att främja 
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likabehandling. De flesta vi mött har varit trevliga och införstådda med varför vi har varit på 

skolan.  

Vi har sett personal som verkligen har brytt sig om sina elever. De har suttit och pratat med 

eleverna fast det är rast. En lärare vi har mött gav sina elever så otroligt mycket värme och 

omtanke med saker hon sa till sina elever. Vi kommer att minnas henne länge.  

 

5.3.6. Åtgärder 

Till sist kommer vi till åtgärder. Vi ser att det finns en del att arbeta med i skolan, när det 

gäller dessa frågor. Vi kommer därför att analysera dessa resultat ur ett organisationsteoretiskt 

perspektiv. Vi upplever, att det är där man måste sätta in åtgärderna, om man vill få tillstånd 

en förändring. Eleverna är en aktör i en organisation som tittar på likabehandlingsfrågor och 

då måste man ta tillvara på vad de uttrycker. Eleverna visar och förmedlar att de anser att 

diskriminering, kränkning och trakasserier är viktiga saker att tala om. De uttrycker att de 

gärna vill ha mer information i skolan om hur man kan förebygga problemet. De vill bli 

påminda om hur man ska vara mot varandra, det är lätt att glömma bort. Man måste se till att 

alla är med på tåget om man ska nå dit man vill. 

 

5.4. Sammanfattning av samtliga resultat 

Rudbecksgymnasium är en skola med många elever som trivs och mår bra. 

Enkätundersökningen visar att det är en liten del av eleverna som upplever att de blivit 

diskriminerade, trakasserade eller kränkta. Detta är ett viktigt resultat då man har nolltolerans 

mot diskriminering som mål. De problemområden som verkar störst är etnicitet, sexualitet, 

könsidentitet och om man bryter mot normen för hur en tjej eller kille ”ska” vara. En ganska 

stor andel elever upplevde att de har blivit kränkta av en lärare. Detta uppdagades och kom 

igen i våra fokusgrupper. Lärarna har makt att sätta betyg och därför säger man som elev inte 

ifrån när man känt sig illa behandlad av rädsla för repressalier. 

 I både fokusgruppsintervjuer och observationer har vi sett och fått exempel på gruppens 

betydelse för eleverna. Viljan att tillhöra en grupp och vilket program man läser spelar roll för 

vilken del av skolan man hänger och hur man klär sig. Det finns en tuff jargong och humor 

bland eleverna vilket troligtvis kan förklara en del av enkätsvaren. Alla elever tycker inte att 

det är roligt att bli kallade skällsord, även om avsändaren menade det som skämt. Alla 

människor har inte samma sorts humor.  

 När det gäller fördomar och empati visar resultaten att eleverna inte är helt medvetna om 

sina fördomar, något som kan vara värt att arbeta med. Ibland har det dock varit svårt att 
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kunna urskilja vad som varit fördomar och vad som varit jargong. Däremot har de flesta i 

fokusgrupperna en god empatisk förmåga och kan sätta sig i en annan människas position. Det 

finns även intresse att diskutera och få reda på hur andra människor tänker i olika 

diskrimineringsfrågor. 

 Relationen till de vuxna är tudelad. De viktigaste vuxna i skolan är mentorerna. Det är där 

eleverna får stöd och hjälp när det gäller det mesta. Det är också mentorerna som eleverna har 

mest kontinuerlig kontakt med under hela skoltiden. Andra vuxna på skolan som skolvärdar, 

kuratorer, studievägledare och skolsköterskor är också viktiga och det är endast ett fåtal elever 

som uttrycker att det inte finns någon på skolan som man kan vända sig till om man känner 

sig utsatt eller om man behöver hjälp av en vuxen.  

 De åtgärder som eleverna föreslår för att förebygga diskriminering, trakasserier och 

kränkning är framför allt att diskutera mera i klasserna. Det verkar som att de tycker att det är 

viktigt att prata om värderingar och dela med sig av erfarenheter, både av att ha varit utsatt 

och att utsätta någon annan för kränkande behandling.  

 Det är också viktigt att det finns vuxna både i och utanför klassrummen som man kan 

vända sig till för att få stöd och som kan ingripa där och då när incidenten händer. Samt att 

om det finns en vuxen i närheten så tänker man sig för en extra gång innan man skickar iväg 

en gliring eller en kommentar om någon.  
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6. Analys 

Valet av organisationsteori har vi använt oss av för att skolan är en organisation i vårt 

samhälle. Vi har valt att använda Ove Grapes tolkning om att skolan är en organisation med 

flera olika aktörer. När det finns flera olika aktörer med olika intresseområden leder ofta de 

olika aktörernas målsättningar åt olika håll, de har helt enkelt olika målsättningar för sina 

verksamheter (Grape, 2006).  

I vårt fall ligger målet med likabehandlingsplanen på elevhälsan vilket då kan bli en 

problematik att få de andra aktörerna intresserade och driva åt samma mål, att implementera 

likabehandlingsplanen på skolan (Christensen, 2005, s.37). 

I resultatet har vi besvarat vår första frågeställning och redogjort för de problem som 

eleverna beskriver finns på skolan när det gäller diskriminering, trakasserier och kränkningar. 

Vi har även berört de övriga frågeställningarna men dessa kommer att besvaras ytterligare i 

analysen. 

I analysen har vi använt oss av tre teman för att fördjupa förståelsen för våra resultat. 

Dessa teman är engagemang, inflytande och synen på vuxna. Vi kommer att anlägga ett 

organisationsteoretiskt perspektiv för att förstå de fenomen som vi har hittat. 

Vi har tolkat resultaten som att eleverna på Rudbeck generellt sett är nöjda med sin skola. 

Det har all vår datainsamling visat. De uttrycker att det inte finns några stora problem och att 

de trivs. Det finns dock ett fåtal elever som har upplevt sig både diskriminerade, trakasserade 

och kränkta under detta läsår vilket visar att skolan inte har uppnått sitt mål med att alla elever 

ska känna sig trygga i sin skolmiljö.  

Elevernas engagemang är stängt, det finns ingen naturlig kanal in i organisationen för att 

kunna påverka. Engagemanget hos elever finns. Eleverna kan förstå att det finns en 

problematik kring diskriminering, men de har inga kanaler för att få utlopp för sitt 

engagemang. Detta är en tolkning vi har gjort eftersom skolan är en organisation som styrs 

uppifrån. Med det menar vi att information kommer uppifrån ledningen och går sedan neråt i 

den hieratiska ordningen. Det blir en form av envägskommunikation.  

Ett idealperspektiv för att kunna implementera likabehandlingsplanen i skolan skulle 

samverkan vara det bästa i arbetet mot diskriminering och för likabehandling. Ur ett 

organisationsteoretiskt synsätt kan man se att det på skolan råder en konflikt mellan två 

yrkesdomäner. Lärarna verkar i den pedagogiska domänen medan kuratorerna verkar i den 

psykosociala domänen. Vi ser att det finns potential för ett samarbete men då krävs att det 

råder domänkonsensus. Det skulle ge eleverna möjlighet att bli innefattade i beslutsprocesser 

som skulle kunna bli positivt för alla inblandade parter i skolans verksamhet. Resultatet vi fått 
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fram genom tolkning talar istället om att det som råder är snarare att det finns en 

domänkonflikt mellan aktörerna. Vilket gör att elevernas åsikter eller synpunkter inte släpps 

in i organisationen. Konflikten gäller vilken av de olika logikerna som ska vinna. Den 

pedagogiska eller psykosociala, bådadera områdena arbetar för att eleverna ska trivas och 

utvecklas i en trygg miljö på skolan. Det är vägarna dit som är problemet och det problemet 

tolkar vi som att det finns för att skolan är uppbyggd som en hierarkisk organisation.  

Det är ganska bekvämt att ha en konflikt i den hierarkisk organisation som skolan är. Det är 

lätt att skjuta ifrån sig ansvaret, peka uppåt i organisationen och skylla problemen eller bristen 

på lösningar på chefen. Detta göra att ett samarbete kan blir svårt.  

Elevhälsan har fått i uppgift att kartlägga situationen i skolan när det gäller elevernas 

mående och upplevelse av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. De har 

sedan utifrån resultatet av kartläggningen skrivit ihop en likabehandlingsplan. Emellertid 

verkar det som att implementeringen av planen har stannat av. Verksamhetsfältet samverkar 

men, konflikter gör att engagemanget som eleverna besitter inte tas tillvara. Inom ett politiskt 

-administrativt system finns det hela tiden olika subkulturer, utan att det behöver undergräva 

en mer generell och gemensam kultur (Christensen, Laegrid, Roness och Rövik 2005, s.68). 

Alla aktörer sköter sina uppgifter på den nivå de är.  

 

6.1. Engagemang 

Under våra fokusgruppsintervjuer som vi haft tillsammans med eleverna har vi upplevt att det 

finns ett stort engagemang och intresse för likabehandlingsfrågor. De elever vi har mött 

uttrycker att det är viktigt att ta upp och diskutera problem och lösningar för att förhindra och 

stoppa diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.  

Även då en mängd elever tycker att det är viktigt att ta upp likabehandling i skolan är det 

väldigt få elever som vet att det finns en likabehandlingsplan på skolan och ännu färre som 

har läst den. Vi tolkar detta som att informationen om likabehandlingsplanen inte har nått ut 

till eleverna. Detta är vanligt förekommande i en organisation som skolan, som styrs uppifrån. 

Eleverna är de som är längst ner i den hierarkiska ordningen och det kan göra att de glöms 

bort, eller att informationen stannar på vägen. Den når aldrig eleverna trots att eleverna är en 

del av organisationen.  

I skolans likabehandlingsplan står bland annat att ”viktiga livsfrågor med reflektion över 

egna och andras värderingar tas upp i undervisningen”. Våra resultat visar att de flesta 

eleverna tycker att skolan tar upp likabehandlingsfrågor på ett bra sätt. Eleverna uttrycker att 

de bara har arbetat med värderingar på lektioner någon gång kan vi fråga oss på vilket sätt 

som skolan belyser likabehandlingsfrågor på lektionstid. Ett användbart sätt att arbeta med 
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värderingar är värderingsövningar som skulle kunna praktiseras på lektionerna. Detta är något 

som nästa alla elever har gjort någon gång och som de känner till och som de anser är ett bra 

ämne att beröra. Vi tolkar detta som att det finns ett engagemang och en vilja att jobba för att 

dessa frågor ska bli en integrerad del i verksamheten. Det är viktigt att ta till vara elevernas 

engagemang och vilja att förändra för att då de är en viktig del av verksamheten.  

Flera elever uttrycker att de har gjort det i årskurs ett under kursen Levnadslära. Efter 

årskurs ett eller efter kursen, Levnadslära så har diskussioner om likabehandling lyst med sin 

frånvaro i klassrummen. Ett annat mål i likabehandlingsplanen är att viktiga delar i kursen 

Levnadslära ska implementeras i övrig verksamhet. Den som är ansvarig för detta är 

gymnasiechefen som är chef över organisationen.  

 

6.2. Inflytande 

Vi kan se att det finns ett intresse och ett engagemang kring likabehandlingsfrågor, men det 

verkar inte som att eleverna upplever att de har möjlighet att påverka sin situation.  De 

uppfattar inte att de har något inflytande över skolans verksamhet. Det kan bero på att makten 

tjänstgör hos lärarna direkt och skolledning indirekt. Detta är ett vanligt system i den här 

typen av organisation som skolan är.  

Genom att analysera den rationalitet och reflexivitet som ligger bakom ungdomars 

handlande, kan vuxenvärlden få förståelse för ungdomars egna perspektiv och ta tillvara deras 

åsikter (Lalander & Johanson, 2012).  

Eleverna talar om en hopplöshetskänsla när det kommer till att påverka skolans 

verksamhet. Under vår enkätinsamling mötte vi många suckar och kommentarer som, ”vi bryr 

oss inte” eller ”det spelar ingen roll”. Vi frågar oss hur detta kommer sig? Är det ett resultat 

av det individualistiska samhälle vi har? Eller beror det på att skolan är en organisation som 

eleverna inte känner sig delaktiga i? Många ungdomar, menar en del forskare, längtar efter ett 

mer stabilt samhälle, men att ett sådant samhälle inte längre existerar (ibid, s.60). Det kan 

säkert bero på den aktuella individualismen som råder i samhället idag.  

Det individualistiska samhället speglas i Rudbecks individuella scheman som utformas 

efter den enskilda individen. Kanske gör detta att skolan misslyckas i att motivera och 

uppmuntra eleverna till att engagera sig kollektivt i saker som rör alla? Det har inte visats i 

forskningsresultat, men man anser att motivation och tillfredsställelse som kommer av arbetet 

påverkar människors handling och beteende i organisationer och i vårt fall med skolan som 

organisation (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2005, s.132). Vad gör det med en 

organisation när en viktig part är passiv i arbetet för förändring? Parten i vårt fall är eleverna.  

Vi undrar om lärarna inte heller känner att de kan påverka den toppstyrda organisationen? 
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Kan det dessutom finnas en passivitet bland lärarna och ett motstånd till förändring? Vi 

funderar då över om det då finns någon som helst möjlighet till implementering av 

likabehandlingsplanen? Här kommer återigen problemet med politiska kompromisser fram 

som rör en organisation som skolan. För att skolan ska kunna implementera något, måste 

skolan se till att alla aktörer är delaktiga fullt ut, det vill säga, alla måste vara med i 

beslutsprocessen. Bland forskare finns ett ökat erkännande för att en organisationsteori för 

offentlig sektor måste ha en praktisk inriktning (Christensen, Laegreid, Roness & Rövik, 

2005, s.213). Hur kan en organisation ta tillvara på alla parters kompetens, så att fler känner 

att de har inflytande över sin situation och verksamheten?  

Hur ska eleverna kunna förstå att de är en del av organisationen och hur ska eleverna 

kunna påverka eller känna att det är någon mening i att försöka påverka när detta inte 

uppmuntras? Eleverna behöver motivation precis som de vuxna i organisationen för att känna 

arbetsglädje. Det är inga elever som uttryckt att det finns några påverkanskanaler som de 

skulle kunna ta hjälp av. Elevföreningar eller elevorganisationer skulle kunna vara en sådan 

kanal för att utöva inflytande.  Tittar man på skolans hemsida finns det endast fyra 

elevföreningar. Av dessa är det framförallt elevrådet som har explicitast möjlighet till 

inflytande. Även Amnesty, idrottsföreningen och Ny generation skulle kunna engagera sig i 

likabehandlingsfrågor på skolan. Det är dock inga elever som nämner dessa föreningar, 

varken explicit eller implicit. Vår tolkning är då att även om det finns elevföreningar som 

skulle kunna ha likabehandling på skolan som ett viktigt ämne på dagordningen är det inga 

elever som använder de kanalerna, kanske just för att de inte vet var i organisationen de ska 

hitta dem.  

Skolan är en plats där eleverna ska lära sig ämneskunskaper. Det är också en skola för livet 

där eleverna ska rustas med verktyg för att hantera livet och arbetslivet och bli demokratiska 

medborgare (SkolFS 2011:144). Därför är värderingsövningar och diskussioner kring 

likabehandling ett viktigt inslag i skolans verksamhet. Vad blir då konsekvenserna om 

eleverna inte bryr sig om skolans arbete för likabehandling, eller inte vet att skolan har en 

plan för likabehandling? 

För att förändra skolans arbete och få likabehandlingsplanen implementerad i skolans 

verksamhet krävs att alla aktörer i organisationen jobbar mot samma mål. Förändringar kan 

medföra motstånd på olika plan. För att likabehandlingsplanen ska bli integrerad i 

undervisningen krävs det att lärarna ändrar på sitt kursupplägg. De måste få tid att lägga in 

värderingsövningar som eleverna kan arbeta med. För att de ska kunna göra det behöver de få 
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resurser från skolledningen i form av planeringstid och utbildning. Det står i skollagen att det 

bör uppmuntras och det finns bidrag att söka just till den här typen av projekt.  

Lektionsformer som uppmuntrar till diskussion om värderingar kräver också att eleverna 

reflekterar över sig själva, sina fördomar och vilket inte alltid är lätt. Alla dessa 

delförändringar krävs i organisationen för att den stora förändringen ska ske, men finns det 

däremot motstånd i de olika delarna kommer det att försvåra en större genomgripande 

förändring (Wolvén, 2000, s.122).  

Fler hinder till förändring kan vara att genom att ta in elevernas idéer och tankar berövas 

lärarnas och övrig skolpersonal sin expertroll. Detta gör att det kan finnas ett motstånd till att 

lyssna på elevers förslag till förändringar, vilket kan göra att eleverna inte ens kan uttrycka 

sina åsikter. Makten ligger hos skolledning och lärare. Det gör den alltid i den här typen av 

organisation. Skolledning och lärare måste fördela makt, lämna verktyg och ge eleverna 

utrymme för att kunna påverka. Finns det inte utrymme att uttrycka åsikter, tankar och idéer 

är det svårt påverka. Ser man ingen påverkningsmöjlighet är det lätt att bli passiv och känna 

att det inte spelar någon roll att engagera sig i frågor som är viktiga.  

Vill skolan veta vad eleverna tycker? Vill de släppa in eleverna i maktens korridor? Hur 

skulle skolan se ut med ett större elevinflytande? Hur skulle lektionerna se ut om 

likabehandlingsfrågor skulle integreras i alla ämnen eller i alla fall i en del ämnen? 

 

6.3 Synen på vuxna 

Elevernas syn på de vuxna i skolan är tudelad. Det finns dels de elever som inte har något 

förtroende för de vuxna på skolan. Dels finns det de elever som upplever att mentorn är en 

viktig person i skolan och att det är bra att be om hjälp och att eleven då får hjälp av en vuxen. 

Elevernas upplevelse av att kunna påverka sin situation och skolans arbete kring 

likabehandling är liten. De upplever att det är lärarna som har makten då de sätter betyg och 

kan utfärda repressalier med sänkt betyg som följd, som kan förekomma i den här typen av 

organisation. Således väljer flera elever att inte säga emot lärarna om de skulle känna sig 

kränkta och orättvist behandlade. Elever har även uttryckt att det inte är någon idé att ta hjälp 

av lärare då de ändå inte kan göra något åt de problem som finns. Flera elever har inget 

förtroende för att de vuxna kan hjälpa till och lösa problem som uppstår. 

 Att deras lärare har favoritelever är också något som eleverna menar att man får räkna 

med. Så är det bara. Media är en kanal som eleverna själva skulle välja som en 

påverkningskanal. Där skulle de kunna få lov att komma till tals och bli lyssnade på. De 

skulle också kunna nå ut till likasinnade och ha möjlighet att få ut sin åsikt via media. På det 

sättet tänker de att de kan bilda opinion och skapa förändringar. 
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Även om flera elever är skeptiska till att ta hjälp av lärare är det samtidigt en del elever som 

uttrycker att relationen till sin mentor är viktig och att de får stöd och hjälp från mentorn, både 

under mentorstid och vid något akut tillfälle som de behöver hjälp av en vuxen. Eleverna 

uttrycker att det är viktigt att det finns vuxna att prata med om värderingar och 

likabehandling. Eleverna anser också att det är vikigt att de finns vuxna som kan hjälpa och 

stödja dem när konflikter eller hård jargong går för långt. Att så få elever har läst 

likabehandlingsplanen på skolan tyder på en stor brist i implementeringen av 

likabehandlingsplanen. Det ansvaret är ett delat ansvar som vilar på de vuxna i skolan, även 

om huvudansvaret är gymnasierektorns. Det verkar vara ett organisationsteoretisktproblem. 

Makt och beslut sker centralt medan genomförandet ska ske decentraliserat, där de olika 

aktörerna i princip blir ålagda uppgiften. Lärarnas huvuduppgift är det pedagogiska, att 

förmedla kunskap. Då kan det vara lätt att inte känna delaktighet i frågor som rör det sociala 

klimatet på skolan. Det tillhör på något sätt inte lärarens verksamhetsområde.  

Organisering, hierarki, makt och inflytande är centrala begrepp inom organisationsteorin. 

Skolans hierarkiska uppbyggnad gör att det är svårt att för eleverna att påverka. Det har vi 

nämnt tidigare, kanalen för påverkan är stängd. Eleverna upplever inte att det finns några 

tydliga kanaler. Detta medför att det blir hinder till förändring i organisationen på grund av en 

kedjereaktion (Wolvén, 2000, s.122).  

En möjlig anledning till trögheten på skolan att implementera likabehandlingsplanen är att 

lagen är relativt ny. Den har varit aktuell i ett läsår och det kan finnas ett motstånd bland 

skolans personal att ta in ny information och riktlinjer i en redan överbelastad arbetssituation.  

Fler hinder till förändring kan vara genom att ta in elevernas idéer och tankar berövas lärarnas 

och övrig skolpersonal sin expertroll. Detta gör att det kan finnas ett motstånd till att lyssna på 

elevers förslag till förändringar, vilket kan göra att eleverna inte ens vill eller kan arbeta för en 

förändring. 
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7. Diskussion 

Att få eleverna att känna att de har inflytande i skolans arbete kring Likabehandlingsfrågor är 

en viktig insikt. Alla människor behöver känna att de är delaktiga i det arbetet som finns på 

sin arbetsplats. Skolan är elevernas arbetsplats. Flera av de rapporter vi har studerat har visat 

att eleverna upplever att det inte finns någon vuxen som lyssnar på dem. Även på Rudbeck ser 

vi dessa tendenser. De elever vi mött har talat om att de inte upplever att de blir lyssnade på 

när de klagar och vill förändra vilket gör det svårt att känna att man har inflytande som elev. 

Så här i efterhand har vi tänkt att det hade varit spännande att träffat elevrådet och tagit del av 

deras upplevelse kring inflytande i skolan. Det får väl bli en punkt till framtida forskning. När 

man som elev upplever inflytande blir det roligare att vara delaktig i förändringsarbetet. 

Framförallt så känns det bra att man kan vara med och påverka. Inflytande leder till 

engagemang. 

Att det finns engagemang bland eleverna råder det inget tvivel om. Det är bara att deras 

kunskap om hur de ska agera med sitt engagemang saknas. Detta gör att de inte kan ta sitt 

ansvar och förblir därför oengagerade. Eleverna saknar verktyg för att förankra sina idéer och 

tankar om vad de anser är viktigt i frågor som rör diskriminering, trakasserier och 

kränkningar. Flera elever har påpekat att i kursen Levnadslära (som de hade i årskurs ett) har 

de fått möjlighet att själva tänka och reflektera kring de olika begreppen. De har också 

uttryckt att det varit en givande och intressant kurs. Det är en kurs eleverna gärna ser som ett 

obligatoriskt inslag i sin utbildning.  

Vi funderar på om det är något, som man skulle kunna göra från skolans sida, för att alla 

får möjlighet att läsa den kursen. Ett problem är bara att skolan nu har tagit bort kursen 

Levnadslära från de valbara kurserna. Den finns alltså inte kvar. Kan man kanske på något 

sätt ta innehållet i kursen och förmedla det på mentorstiderna är något vi funderat över. Om 

mentorstiden ändå är obligatorisk för eleverna, skulle man kunna fylla den tiden med 

ytterligare nyttiga värderingsövningar eller andra spännande diskussioner som rör ämnet. Om 

mentorerna känner osäkerhet inför att hålla i en sådan lektion, kan de ta hjälp av Elevhälsan 

som är experter på området. Rudbeck har en fantastiskt välfungerande Elevhälsa med 

personer som har mycket hög kompetens inom området. Dessutom så finns det i dagsläget 

statliga medel att söka för den här typen av frågor.  Eleverna har dessutom efterfrågat det som 

vi kommit fram till. De har i flera grupper tydligt uttryckt, att de vill att vi ska komma tillbaka 

och prata med dem, för att de upplever att det är viktigt att bli påminda om hur man ska vara 

mot varandra. 
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Vi har funderat lite över den innebörden, hur man är mot varandra. Vi har sett och kommit 

fram till att eleverna är ganska mycket för det individualistiska i dag. Man sköter sig själv och 

så får alltså andra göra det också. Vi har uppmärksammat att det inte är någon elev som 

uttryckt att de skulle stå upp för någon annan en jobbig situation. Det är heller ingen elev som 

förväntar sig att någon annan ska stå upp för den heller. Detta skulle kunna vara ett resultat av 

att vårt samhälle idag bygger på det individualistiska samhället istället för det kollektivistiska 

samhället som fanns förut. Det verkar inte vara någon som lider av att det är så här, för 

eleverna är det något självklart. Det är den rådande normen av hur samhället ser ut i dag. 

Däremot var det ingen elev som antydde att detta var ett problem. De har lärt sig att agera på 

egen hand och har skaffat verktyg som fungerar för dem. Vi anser att eleverna var bra rustade 

för att möta verkligheten utanför skolan. De skulle använda media som ett vapen eller som de 

flesta uttryckte det, man slutar bara att vara med dem som inte är schyssta.  

Vi funderar kring temat åtgärder som har förekommit på flera ställen i våra möten med 

eleverna. De vill att det ska vara trevligt att komma till skolan. De förstår vikten av att alla ska 

trivas och må bra och de kommer faktiskt med förslag på åtgärder. Dessa förslag borde skolan 

ta till vara på. Eller om det är elevhälsan som ska fånga upp förslagen. Det är viktigt för 

eleverna att känna att de kan bidra till förändring. Vi funderar på om det finns ett samarbete 

mellan elevrådet på skolan och elevhälsan i arbetet med likabehandlingsplanen. Annars tror vi 

att det skulle kunna vara ett bra sätt att få med elevrådet i diskussionen för att ta reda på vad 

eleverna tycker och tänker. Alla måste känna sig delaktiga om det ska bli en förändring. 

Vi tänker på liknade sätt om hur skolan/elevhälsan ska göra nästa år när 

likabehandlingsplanen ska revideras. De måste se till att få med eleverna på tåget, annars är 

det ingen som bryr sig. Om man vill att eleverna ska svara på den här typen av enkät måste 

man först komma med information om varför de ska göra det. Vem gynnar det att svaren fylls 

i med ärlighet och omsorg. Det är eleverna. Vi har en elevhälsa som vill elevernas bästa, de 

månar verkligen om sina elever. De vill att eleverna ska må bra. Därför är det så viktigt att 

elevhälsan får rätt verktyg som de kan arbeta med. De måste få veta var problematiken finns 

för att kunna komma tillstånd med lösningar. Vi menar att elevhälsan har gjort kartläggningar 

som visar åt vilket håll som problemen drar, men det skulle vara värdefullt för dem om de 

hade lite hjälp på traven. Kanske vore det bra att ge eleverna återkoppling på resultaten av 

enkäten. Om man ser svaren i tydliga diagram kan man lättare diskutera och komma fram till 

konstruktiva lösningar. 

Att be oss om hjälp var en bra tanke tycker vi, men det kanske inte håller i längden att ha 

socionomstudenter i skolan varje år för att få hjälp. Det måste finnas lättare sätt, men då krävs 
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det kanske ett visst engagemang från lärarna och ledningens sida. Vi funderar på om man 

skulle kunna lägga in likabehandlingsplaner som en uppgift i något ämne. Det skulle kanske 

göra att eleverna fyllde i enkäten för att det var ett moment i en kurs. Vi vet att elevhälsan 

hade en tanke om att när klasserna hade mentorstid så skulle de komma till oss och fylla i 

enkäten. Det hände aldrig. Om det berodde på bristande information eller något annat vet inte 

vi. Vi tror också att det skulle vara bättre att koda enkäten. Vi vet att det var en eller ett par 

elever som fyllde i den två gånger. Om man kodade enkäten, som var tänkt från början, 

slipper man den felmarginalen som uppstår när samma elev fyller i enkäten två gånger. Den 

skulle bli mer personlig på det sättet, men om det är någon som är ansvarig för att det ska 

skötas borde det kunna fungera ändå. Man skulle kunna ta ett klassrum och fylla upp platserna 

med datorer för att sedan under lektionstid se till at eleverna gick dit och fyllde i enkäten. Vi 

tror att om skolan ska lyckas med det här så måste det ske under lektionstid av någon form. Vi 

tror absolut att man kan få alla elever att fylla i enkäten, men det krävs lite mer struktur och 

mer information samt att alla samverkar. Vi funderar lite kring styrningen av skolan. Vi hade 

aldrig nöjet att träffa någon från ledningen i skolan vad vi vet. Det var många vi träffade som 

vi inte vet vilka de var. Men vad vi tror är att elevhälsan borde få hjälp av ledningen på skolan 

för att genomföra en sådan här stor undersökning som berör alla i skolan, men kanske främst 

eleverna. Vi vet egentligen inte hur det bakomliggande arbetet kring enkäten ser ut, men 

elevhälsan fick ingen hjälp på plats i alla fall. Dessutom krävs det att alla på alla plan i skolan 

är beredda att lägga ner tid och energi på likabehandlingsfrågor för att likabehandlingsplanen 

ska fylla någon funktion. Annars blir det bara ett meningslöst styrdokument som ingen bryr 

sig om. 

 Ofta tycker vi oss höra att vuxna tycker att eleverna ska engagera sig mer i arbete som rör 

dem, men det måste då komma engagemang från de vuxna. Det måste finnas vuxna i skolan 

som engagerar sig och som visar sitt intresse för eleverna. Det vet vi att det finns. Vi har 

träffat flera vuxna som brinner för sina ungdomar och som tycker att arbetet i skolan är viktigt 

och roligt. Men, vi har också mött vuxna i skolan som inte är riktigt lika entusiasmerande i sitt 

möte med eleverna. Där finns det också en problematik. Vi vet att man inte alltid kan vara på 

topp och älska att gå till jobbet alla dagar, men vi tror att det måste till stånd en förändring 

även på det planet. Arbetar man med ungdomar måste man försöka att möta dem där de är. 

Det går inte att prata över huvudet på dem eller behandla dem utan respekt. Det är vad som 

kommer tillbaka sen från våra ungdomar, de är vår framtid.  Vi har både sett och hört att alla 

elever inte är nöjda med alla vuxna i skolan. Eleverna får gliringar och kommentarer av de 

vuxna som egentligen borde vara helt oacceptabelt. Detta gäller självklart inte alla vuxna, vi 
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drar inte alla vuxna över en kam. Men precis som det är med eleverna, är det en som förstör så 

får hela gruppen stå till svars för det.  

Vi hoppas att elevhälsan tar tillvara på våra synpunkter. Vi hyser stort hopp om att de 

kommer att lyckas med att implementera likabehandlingsplanen på ett meningsfullt sätt utan 

att själva gå på knäna för något som rör hela organisationen.   

 

Sammanfattning förslag till förbättringar:  

 Levnadslära i samtliga årskurser.  

 Ha återkommande diskussioner om rätt och fel mot varandra - värderingsövningar. 

Eleverna anser att de behöver påminnas om hur de ska vara mot varandra. 

 Att inför revideringen lägga ut likabehandlingsplanen till de olika 

studentorganisationerna som finns på skolan – elevrådet, Amnesty, 

idrottsföreningen och Ny generation. 

 Att arbeta med enkäten under mentorstid. 

 Ha kodade enkäter. 

 Ha en synligare skolledning. Viktigt för elevernas trygghet och trivsel. 

 Att alla på skolan strävar mot samma mål, Elevhälsan och andra aktörer, och hjälps 

åt med att enkäten inför revideringen av likabehandlingsplanen. 
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Bilaga 1. 
 

Hej, 

Vi är fyra studenter från Ersta Sköndal högskola som läser till socionomer. 

Nu under våren skriver vi våra c-uppsatser som kommer att handla om er skola, 

Rudbecksgymnasium. 

 

Vi kommer delvis att hjälpa ert Elevhälsoteam med att genomföra en enkät för 

likabehandlingsplan som rör trakasserier, diskriminering och kränkning. 

När enkäten är ifylld är vi intresserade av era åsikter och tankar kring 

likabehandlingsplanen. Vi kommer då att behöva hjälp av ett antal elever för 

diskussioner i grupp och några kommer få möjligheten att utrycka era åsikter via 

brev.  

Här har ni möjlighet att kunna påverka och komma med förslag, era åsikter 

räknas. 

 

Vi är glada över att skolan har bjudit in oss och vi hoppas att ni kommer att tycka att 

detta är lika givande som vi gör. 

 

 

Om du/ni har några frågor kontakta oss via e-post eller med sms.   

 

Linda Johansson, linda.johansson@student.seh.se   0708-859728 (elevinflytande) 

Annica Lawergren, annica.lawergren@hotmail.com   0700-908678 (elevinflytande) 

 

Shantal Eriksson, shantis1@hotmail.com  0708-885485 (psykisk hälsa) 

Marie Holst, marie.holst@student.esh.se   0706-449692 (psykisk hälsa) 

 

 

  

mailto:linda.johansson@student.seh.se
mailto:annica.lawergren@hotmail.com
mailto:shantis1@hotmail.com
mailto:marie.holst@student.esh.se
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Bilaga 2. 
 

Intervjuguide 
 
1. Vad tycker ni om likabehandlingsplanen, allmänt? 

 Har ni läst den? 

 Är den lätt att hitta? 

 Är den lätt att förstå språkligt? Är språket för eleverna eller Skolinspektionen? 

 

2.  Gör skolan det som de utlovar med likabehandlingsplanen, gör skolan det som de skriver 

att de gör? 

 Pratar ni på mentorstiden om innehållet? 

 Har ni fått information om likabehandlingsplanen? 

 Hur erbjuds stödet av Elevhälsan?  

 

3. Vad vill ni att skolan ska lägga till eller ta bort när det gäller användningen av 

likabehandlingsplanen? 

 

4. Inför nästa år, skulle ni vilja vara med i utformningen av likabehandlingsplanen? 

 På vilket sätt? 

 Är enkäten bra? Varför/varför inte? 

 Mentorstiden? 

 

  



 51 

Bilaga 3. 
 

Observationsschema  

16/4, Första dagen, många intryck, alla ”tuffa” hänger i cafeterian, nästan bara elever med 

utländsk härkomst eller har utlandsfödda föräldrar. Prince, elevvärd har en riktigt tuff attityd 

och han hänger bara med killarna i det tuffa gänget. Alla elever passerar inte cafeterian, var 

finns de? Hur ska vi hitta dem? Vi upplever att det finns en segregation mellan svenskar och 

invandrare. Alla tuffa är ändå nyfikna, de vill gärna veta vad vi gör och varför vi gör det. 

 

17/4 Vi skaffade mobila vagnar för att nå de elever som inte kom till oss. Vi mötte många 

elever på andra ställen i skolan. Skolan är uppdelad i olika block. En del elever lämnar inte 

sitt block, det utgör en vi och dom känsla. Vi lyssnade på eleverna, en del var rätt råa i sina 

kommentarer till andra. Är det skoj eller inte?  

 

19/4 Idag hörde vi en tjej säga, ni är inge justa längre, jag ska sluta vara med er och börja 

hänga med ”svennegänget” istället, dom är faktiskt justa där. Det finns alltså olika gäng 

konstellationer på skolan. Det är segregerat. Samma gäng hänger i cafeterian. Det är tufft i 

cafeterian. Eleverna slänger sig med ord med varandra. 

  

20/4 Vi mötte idag elever som var väldigt ensamma, vi har sett samma elever flera dagar nu 

som aldrig hänger med någon hon/han sitter alltid uppkrupen i ett hörn, ensam. Det är detta 

som Elevhälsan påpekat för oss, en del har ingen att vara med på hela dagen. Vi fick det bara 

bekräftat genom observation. Vi fick skäll av personal i cafeterian idag. Personalen hade en 

otroligt trist attityd mot oss. Arbetar de inte i skolan? Ska de inte vara med och främja 

likabehandling? Samma gäng i caféet.  

 

24/4 Idag kom en lärare fram och sa – Vilka är ni och vad gör ni här? Otroligt trist attityd, om 

läraren behandlar oss såhär, hur behandlar läraren sina elever då? Vad vill man uppnå med att 

vara otrevlig och arrogant? Många elever är helt ovetande om varför vi är på skolan. Varför 

har informationen inte kommit ut? Vems ansvar egentligen?   

Första fokusgruppen, vilka häftiga ungdomar. De var intresserade och hade mycket att berätta. 

Deras inställning till oss var grym, de skulle ha tekniklektion och de trodde att vi var deras 

lärare. Inga könsrelaterade fördomar här inte. Eleverna här var som grillade marshmallows, 

hårda utanpå och mjuka inuti. Vi tog hand om cafeteriatanten idag också. 
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25/4 Flera lärare kommer fram och undrar vilka vi är och vad vi gör där, det är ett 

återkommande fenomen, de har inge aning, men de som kom idag var inte otrevliga, det är 

bra. Flera rundturer med de mobila vagnarna gör att vi ser de elever som inte hänger i 

cafeterian. Det är många som stryker efter väggarna i korridorerna. Idag funderar på hur 

eleverna har det i matsalen. Det finns inte alltid plats för alla att sitta. Det är god mat, men det 

är inte säkert att den räcker. En elev hörde vi klaga hos receptionen. Vilka tjejer det är som 

arbetar i receptionen, oj vad de är kunniga och tillmötesgående. Lika så de som arbetar i 

vaktmästeriet och våra underbara datakillar. Inga sura miner där inte.  

 

26/4 Vi börjar förstå hur det ser ut på den här skolan. Vilka elever hänger med vilka och hur 

blandar de sig mellan blocken. Blocken är uppdelade efter program och det såklart för att 

elever och lärare inte ska springa benen av sig. Nu börjar eleverna veta vilka vi är också. Vi 

ser att det är ett fåtal elever som fyller i enkäten igen, svårt att ta hand om, ifall de säger nej. 

Det måste ändras till nästa år. Andra fokusgruppen, nyfikna elever här också. Mycket tankar 

och bra åsikter. De här eleverna har lite andra upplevelser än i första gruppen, (Ivik) men det 

är fortfarande fina ungdomar. De här eleverna hänger inte i cafeterian, de stannar i sitt block. 

 

27/4 Idag var sista dagen för enkätinsamlingen. Det märktes tydligt att de flesta eleverna fyllt 

i enkäten. De är nog rätt trötta på oss vid det här laget. Det har inte hänt något speciellt idag. 

Vi har observerat eleverna, men inte sett något annat än dagarna innan. Kanske att det infinner 

sig ett fredagslugn i skolan. Vi har vår tredje grupp idag. Den här gruppen precis som de 

andra grupperna är sugna på att snacka. Det hände något märkligt idag. Små elever som går 

på skolan kastade in en sten genom fönstret där vi satt och det var en av våra elever som 

hoppade ut genom fönstret för att få tag i förövaren. Men det misslyckades, de nvar redan 

långt borta innan han kom ut. Men tanken var god av vår elev, någon form av kamratfostran 

är aldrig fel. De här ungdomarna lämnar inte heller sitt block. De går gemensamt till maten, 

kanske för att de är tryggare i grupp? Känner de sig osäkra i skolan? De har en fin gemenskap. 

  

30/4 Inte mycket att observera idag. Det är valborg. Det verkar vara lugnet som råder i skolan 

idag. Många elever är hemma, de har inte lektion. De elever som inte är lediga är upprörda 

över att de tvingas vara i skolan. Vi har vår fjärde intervju. De här eleverna var lite mer 

svårflirtade än de andra grupperna. De hade massor att säga, men det tog lite tid innan de 

släppte på det.  
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Bilaga 4.  
 

Innehåller enkäten samt svaren från eleverna 

 

Enkät gällande trivsel och likabehandling på Rudbeck 

 

Rudbeck ska vara en skola med en lugn och harmonisk studiemiljö, där alla känna sig trygga 

under sin skoldag. Vi vill verka för allas lika värde och lika villkor och låta det genomsyra 

hela verksamheten. 

 

För att vi ska nå fram till detta mål, och för att vi ska kunna förbättra vår verksamhet 

ytterligare är vi beroende av din hjälp. Nedan följer ett antal frågor gällande trivsel och 

likabehandling. Frågorna besvaras anonymt. Ingen vet vem du är när du svarat. Var snäll och 

svara ärligt och ta frågorna på allvar. 

 

Om det är något du vill prata med någon om efter att du har fyllt i enkäten är du välkommen 

att kontakta Elevhälsan, kuratorerna eller skolsköterskorna. De har tystnadsplikt. Du kan 

också prata med din mentor.  

 

Grundläggande frågor om dig och din trivsel. 

 

1. Min könsidentitet är: 

o Kvinna 449 

o Man 424 

o Hen 27 

o Bortfall 4                           

 

2. Jag går i årskurs 

o  1 - 354 

o  2 - 280 

o  3 - 237 

o 4 Ivik - 21  

o Bortfall - 29 

 

3. Hur trivs du på Rudbeckskolan? 

o Mycket bra - 590 

o Bra - 237 

o Varken bra eller dåligt - 35 

o Dåligt - 13 

o Bortfall - 29 
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4. Hur trivs du i din mentorsgrupp? 

o Mycket bra - 475 

o Bra - 251 

o Varken bra eller dåligt - 120 

o Dåligt - 29 

o Bortfall - 29 

 

5. Hur trivs du överlag med de grupper du läser kurser med? 

o Mycket bra - 325 

o Bra - 442 

o Varken bra eller dåligt - 75 

o Dåligt - 13 

o Läser just nu alla kurser med min mentorsgrupp - 26 

o Bortfall - 23 

 

Diskriminering är när en personal på skolan eller skolmiljön som helhet behandlar en elev 

sämre än andra elever på grund av vissa orsaker.   

 

6. Har du blivit diskriminerad under detta läsår? (Du kan välja flera alternativ.) 

o Nej, jag har inte blivit diskriminerad - 796 

o Nej-svar kombinerade med ja-svar - 16 (oseriösa?) 

o Ja, på grund av min könsidentitet - 5 

o Ja, på grund av min etniska tillhörighet (dvs. att jag kommer från ett annat land eller 

en annan kultur) - 19 

o Ja, på grund av min religion - 2  

o Ja, på grund av att jag har ett funktionshinder - 1 

o Ja, på grund av min sexuella läggning - 3 

o Ja, på grund av min ålder - 8 

o Ja, på grund av han/hon inte tycker att jag är som en kille/tjej ”ska”vara - 8 

o Bortfall - 35 
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7. Om du svarat ja, hur ofta händer detta? 
 

o Sällan - 73 

o Mindre ofta - 28   

o Ofta - 19 

o Bortfall - 784 

 

8. Om du blivit diskriminerad beskriv nedan: 

     Jag är ett år yngre än alla andra i klassen och jag blir diskriminerad för det och mina 
klasskamrater lämnar mig utanför. Blir ofta kallad för blattejävel även om jag inte gör 
något. 

     Fick känslan av att en viss lärare var emot mig och att det i påverkade betygsättningen. 
Jag anser att det inte var en rättvis betygsättning. 

     Jag är en nörd. 
     knas ree 
     Det handlade egentligen om att någon inte tog mina problem på allvar och hade en 

väldigt nedsättande attityd. Det var en vuxen på skolan som jag vände mig till i förtroende. 
Detta har gjort att jag tappat hopp för skolans vuxna och känner att jag inte har någon att 
vända mig till. 

     Jag får höra dåliga saker om mig och mina vänner för att jag går en internationell linje. 
Vi pratar alla engelska med varandra och enligt vissa elever på skolan är det tydligen 
något som kan kränkas. 

     Jag går en internationell linje och den uppskattas inte utav alla på skolan. 
     För vi går det nationella programmet och vi blir utmobbade 
     Dom kallar mig lammkött! 
     Om man är på en viss nivå, Tex svagt G. Blir man nedsatt utav vissa läraren till den 

nivån oavsett prestation. 
     Hej 

     Äldre elever ser ned på en... 
     Min matte lärare gav mig VG och likaså min svenska lärare. 
     dom har kallat mig för negerjävel svarting 
     dom har problem med att jag är en kaxig tjej som tar upp debatten mot alla som lägger 

sexuella kommentarer. 
     min ålder, är ett år yngre än alla andra så diskrimenringen har pågått av massor 
     Jag har fel för att jag inte vet något om ämnet eftersom jag är så "ung" 
     På NT-veckan. Jag går i ettan. 
     Det försegår raskrig i skolan då eleverna har grupperats. Invandrarna håller sig till 

varandra respektive svenskar socialiserar med svenskar. Det är svårt för individer att 
"smälta in" i grupperingarna. 

     De kallar mig guling för att jag kommer ifrån asien, de kallar mig för chigga, "chinese-
nigga". 

     treor tycker att man inte ska hänga med 2:or. samma gäller för 1:or 
     Jag har inte blivit diskriminerad. 
     Min vän sa att gud inte finns. 
     det händer ibland på idrotten 
     T.ex när man har idrott så brukar lärare dela upp tjejerna för sig och killarna för sig. Då 

känns det som att de tycker att vi tjejer inte kan göra samma saker som killarna. Det är 
också svårare för en tjej att få ett bra betyg i idrotten än vad det är för killar. 
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     det gjorde ont 
     Jag vill spränga allt! 
     Även om det kanske inte rör diskriminering händer det ibland att man blir ifrågasatt på 

grund av sina politiska åsikter. Det vill säga även i saker som inte direkt rör det politiska. 
     Har också fått kommentarer om att jag inte klär mig som en typisk tjej osv. 
     Folk verkar inte tycka att det OK att vara bisexuell, Idrotten 
     Jag blev inte diskriminerad men annorlunda behandlad pga mitt etniska ursprung vid 

vissa tillfällen samt pga att jag kommer från en förort som ansågs vara "Ghetto" 

Trakasserier är när en elev eller en vuxen på skolan förföljer eller talar illa om en elev på 

grund av vissa orsaker.  

 

9. Har du blivit trakasserad under detta läsår? (Du kan välja flera alternativ.) 

o Nej, jag har inte blivit trakasserad - 806 

o Ja, på grund av min könsidentitet - 7 

o Ja, på grund av min etniska tillhörighet (dvs. att jag kommer från ett annat land eller 

en annan kultur) - 6 

o Ja, på grund av min religion - 4 

o Ja, på grund av att jag har ett funktionshinder - 0 

o Ja, på grund av min sexuella läggning - 2 

o Ja, på grund av min ålder - 3 

o Ja, på grund av att han/hon inte tycker att jag är som en kille/tjej ”ska” vara – 8 

o Bortfall - 53 

 
10. Om du svarat ja, blev du trakasserad av en personal eller en elev? (Du kan välja båda.) 

o Av en elev - 26 

o Av elev och lärare - 8  

o Av en personal - 20 

o Bortfall - 850 

 
11. Om du svarat ja, hur ofta händer detta? 

 

o Sällan - 24  

o Mindre ofta - 22  

o Ofta - 16 

o Bortfall - 842  

 

12. Om du blivit trakasserad, vad hände och var i skolan skedde det? 

     Var mer typiskt "highschool beteende", två killar som valde att behandla mig 
annorlunda på engelska c.  
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Sedan på ensamble a då några tjejer skrattade åt mig efter att jag hade sjungit och 
härmade mig med barnslig röst efteråt. 

     det var under en rast då alla satt och diskuterade. 
     Cafeterian 
     En personal drev om mitt kön i matsalen 
     som föregående. 
     No. 
     BLivit kallad blatte ett antal gånger efter att ha fått höga betyg än andra och de säger 

det för att de är avundsjuka 
     XXX XXX 
     Skitsnack, tjejer emellan 
     Klassrum 
     händer överallt pga min ålder och etniska läggning. Att bli kallad blattejävel är normalt 

för mig. samt jävla 96a. 
     knas reee 
     en kommentar under en lektion 
     Nån random kallade mig bög på ett nedvärderande sätt 
     människor pratar illa om det programmet som vi går på och det är inte kul. 
     Det var för att jag gåri ett engelskt talande linje 
     För vi går internationella programmet och folk hatar oss :') 
     Lammkött 
     Tack så mycket 
     Blivit kallad djurplågare av en lärare då jag försvarade halalslakt, trakasserad ännu en 

gång pga min ålder. 
     Blattejävel, terrorist och jävla 96a är ord som jag hör ofta 
     Kontakt med rektorn och de fixade det 
     en lärare tryckte ner min kommentar och kallade mig "lilla gumman" 
     på lektion framför klassen 

     Överallt! Alltid! 
     De trakasserier som jag upplevt baserar sig inte på ovan nämnda anledningar utan 

snarare på en annan värdegrund, politisk orientering eller till och med klädstil. 
     Jag svär på allt 

 

Kränkande behandling är när någon elev eller personal behandlar dig på ett sätt som gör 

dig ledsen.  

 

13. Har du blivit kränkt av någon annan elev under detta läsår? 

o Nej - 778 

o Ja - 85 

o Bortfall - 41 

 

14. Har du blivit kränkt av någon personal? 

o Nej - 747 

o Ja - 101 

o Bortfall - 56 
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15. Om du svarat ja, hur ofta händer detta? 
 

o Sällan - 114  

o Mindre ofta - 28   

o Ofta - 12 
o Bortfall - 750 

 

16. Om du blivit kränkt, på vilket sätt skedde det? (Du kan välja flera alternativ.) 

o Med ord - 89 

o Med slag eller knuffar - 1 

o Genom att jag blev utesluten ur gruppen och inte fick vara med - 7 

o Genom meddelanden på Internet eller mobil - 0 

o Annat sätt - 16 

o Bortfall - 770 

 

17. Om du blivit kränkt, vad hände och var i skolan skedde det? 

   Xxx xxx var otrevlig mot mig 
   i xxx lektionen, min xxx lärare slutade hjälpa mig pga av att jag hade dåliga betyg, han gav 

typ upp och kom inte till mig när jag räckte upp handen utan ignorerade mig när jag ropade på 
honom så sa han att han kommer men ist väntade jag hela lektionen. 

   Talat nedlåtande emot mig och mitt arbete inför klass. Det hände i klassrummet och på 
lektionen, kändes medvetet utfört. 

    En lärare i xxxx har dumförklarat mig och gett snea blickar. Han har även sagt att andra 
elever tyckte jag var korkad då jag hade haft fel vilket jag inte hade och han hade även inga 
bevis på att dom hade sagt det. 

    En lärare på xxxprogrammet talade illa om mig och min moder och sagt att jag blivit 
uppfostrad på fel sätt. 

    En hetsk diskussion som gick överstyr 
    Min lärare sa inför hela klassen att jag hade ig varning, detta ledde till att jag fick byta grupp! 

:'( 
    De slår mig alltid för min sexuella läggning. 
    lärare kallade oss/ mig för idiot bakom våran rygg, och när vi sedan konfronterar henne med 

rektor brevid så erkänner hon inte. 
    genom betyget på grund av vilken politisk tillhörighet jag har 
    skämt 
    Betygsprat med nedsättande kommentarer antydande att jag är dålig.  

    XXX lektionerna. Hon ville inte ge mig G trots att jag gjorde uppgifterna och var otrevlig. 
    "Fan vad bögigt" 

"Fan vad barnsligt" 
    vi skulle ha grupparbete och läraren sa att jag inte får delta eftersom att hon anser att jag 

inte behövs och skapar bara osämja i grupperna 
    De rörde mig på okristliga ställen 
    Blev anklagad för saker jag inte gjort eller sagt. Blev utskälld när jag sa ifrån. 
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    En xxxx lärare jag hade i åk 1 sade "bra" hela tiden fast betyget bara var godkänt. Jag blev 
kränkt eftersom hon värderade min intelligens väldigt lågt. 

    Knas reee 

    En ”kompis” sa något taskigt ibland 

    Nedsättande kommentarer av lärare/ att någon lärare favoritiserar 
    lärare var riktigt otrevlig 
    I korridoren och innan lektionen har börjat. Elever från andra program än den jag själv går i, 

generaliserar och pratar illa om mig och mitt program. Samt kommentarer från en person med 
sexuel innebörd, men inte allvarligt, bara på skämt, men det gör det inte mindra obehagligt 

    min xxxx,- xxxx lärare 
    I omklädningsrummet, i ett klassrum då vi hade lektion med elever från andra program. 
    lite vart som helst där människor finns när vi går och pratar engelska. 
    Överallt, i omklädnings rummet 
    Snackar en massa bakom en rygg som jag sen fått höra och det har gjort mig lite sur. 
    kunde inte förklaras för mig, för att ja ändå inte kunde.... 
    PÅ lektionstid eller rast 
    Förolämpande attityd under redovisning 
    På xxxx, var tydligen ett dyselexi barn enligt läraren 
    Det var en bra fråga 
    XXX, våran skolvärd, har kass attityd och är AVSKYVÄCKANDE OTREVLIG. fÖRSTÅR 

INTE ATT HAN HAR JOBBET KVAR DÅ HAN FAVORISERAR ALLA BABBAR. 
    I klassrummet, en lärare "dummade" ner mig. 
    lärare som tyckte jag var "korkad" och en som sa att jag socialt inkompetent, fast med andra 

mindre direkta ord. 
    Någon gick på personangrepp i en debatt där jag argumenterade på ett sådant sätt att dom 

tog det personligt för att de är oallmänbildade idioter som inte har ett gediget vokabulär och 
förstår sig på nyanser. 

    det här gör för ont att snacka om 
    Jag blev slagen i ansiktet 2 gånger av en annan elev när jag gick i ettan, som då var 2 år 

äldre än mig och det blev en fight. Jag kände mig på samma nivå som marken efter det... Det 
var i en datasal i h korridoren där uppe. En gång, mobbarna från min förra skola går i 
Rudbeck, men de gör mig ingenting nu, vilket är bra och det gör att jag känner mig säkrare här 
i Rudbeck. Men det hände en gång när jag gick förbi i korridoren då en i gänget av 
''mobbarna'' (men just denna person hade faktiskt inte gjort ngt mot mig innan alls), han sa ''ah 
vad det luktar illa''. Som signal till sin Rudbeck kompis om att just jag hade gått förbi. Alltså har 
han pratat om mig med sin kompis i Rudbeck (jag blev mobbad för att ''jag luktar illla')'. Men är 
inte säker om det var mot mig, eller om det bara var 'fel tid fel tillfälle' som jag gick förbi. Men 
annars har inget alls hänt, och de fd mobbarna låter mig vara. 

    Skedde ej i skolan, elelr så att lärare kunde se så då kunde de inte göra något åt saken sa 
de 

    På idrottslektionen när läraren(xxxx) var jättenegativ istället för att vara uppmuntrande och 
possitiv mot mig som elev 

    Läraren trakasserar oss för att vi inte var lika bra som hennes gamla klasser, under skoltid. 
    efter lektionen då xxx läraren sa att jag inte var tillräckligt bra och var tvungen att hoppa av 

kursen för jag inte alls skulle klara av allt. 
    En tjej la upp en bild på mig som jag verkligen inte tyckte om även fast jag bett henne att 

inte göra det. Hon skrev sedan nedvärderande kommentarer om den. 
    AV elev via internet. Av personal, som kallade mig dum för att jag inte respekterade dennes 

ålder när jag gick igenom en dörr före den. 
    olika platser, olika personer, olika sätt 
    jag blev ignorerad av en tjej under en längre tid, det är nu löst. 
    Satte ett orättvist betyg pga personliga åsikter 
    Min vän sa att gud inte finns. 
    har inte blivit kränkt 
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    Jag tappade tvålen 
    under lektion pga av att jag inte hade samma uppfattning som läraren vid religoins lektionen 
    Framförda åsikter från lärare till mig och hur jag 
    Blev kallad dum i huvudet och "jävla sammare" av en f.d. kompis. 
    skitsnack om etnicitet i kafeterian 
    vet inte 

 

Utvärdering av arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

under läsåret 10/11. 

I den Likabehandlingsplan som använts under detta läsår finns en rad åtgärder, för att 

förbättra skolan med tanke på elevernas upplevelse av diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling. För att veta vad vi behöver förbättra till nästa år, vill vi veta om 

åtgärderna fungerat. Besvara de frågor som rör dig.  

 

Jag upplever att skolan i lektionsform och i övrigt belyser likabehandlingsfrågor 

(diskriminering, trakasserier och kränkande behandling) 

o Bra - 558 

o Mindre bra - 220                        

o Inte alls - 83 

o Bortfall - 43  

 

Vi har arbetat med värderingar på lektioner genom tex värderingsövningar (heta stolen, 4-

hörn etc) 

o Ja, ofta - 159 

o Ja, någon gång - 587 

o Nej, det har vi inte gjort - 116 

o Bortfall - 42 

 

Vi har fasta placeringar i klassrummet. 

o Ja, på alla lektioner - 31 

o Ja, på vissa lektioner - 549 

o Nej, det har vi inte - 281 

o Bortfall - 43 

 

Det är lärarna som bestämmer vilka som ska arbeta ihop vid grupparbeten: 

o Ja, på alla lektioner - 59 

o Ja, på vissa lektioner - 712 

o Nej, det är det inte – 88 

o Bortfall - 45 
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Det finns vuxna i närheten när jag inte har lektion. 

o Ja, oftast - 337 

o Ja, ibland - 356 

o Nej, oftast inte - 119 

o Nej, aldrig - 25 

o Bortfall - 37 

 

Jag upplever att det finns personal på Rudbeck att vända sig till och få hjälp av om man 

upplever sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt 
o Ja - 568 

o Nej - 52                           

o Vet ej - 252 

o Bortfall - 32 

 


