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Abstrakt 

Både rapporter från skolinspektionen och tidigare forskning inom skolan har visat att det är 

vanligt förekommande i skolmiljön att elever beter sig illa mot varandra. De svenska skolorna 

ska i dag ha ett likabehandlingsarbete där skolpersonalen ska agera vid varje incident där 

någon elev blir illa behandlad. I denna uppsats är syftet att analysera och jämföra 

gymnasielärares sätt att arbeta med likabehandling. För att uppnå syftet ställs fyra 

forskningsfrågor om hur elever beter sig mot varandra, bakomliggande orsaker till dessa 

beteenden, lärares metoder för att arbeta med likabehandling och skolans gemensamma 

likabehandlingsarbete. En fallstudie har genomförts med åtta intervjuade gymnasielärare samt 

en enkätundersökning i elevrådsstyrelsen. Resultatet från studien visar att lärarna tycker att 

likabehandling är viktigt och att det främst är genom sitt språkbruk som eleverna beter sig illa 

mot varandra. En del elever har inte för avsikt att skada någon annan, men kan inte förstå 

konsekvenserna av sitt beteende. Lärarnas erfarenheter och kompetens inom likabehandling 

har stor betydelse för hur de arbetar med detta. Två vanliga arbetssätt är att skapa gemenskap 

och att samtala med eleverna om likabehandling. För att skolans gemensamma 

likabehandlingsarbete ska förbättras måste samarbetet mellan lärare inom olika ämnen bli 

bättre, det är både lärarna och elevrådsstyrelsen överens om.  

Sökord: Likabehandling, gymnasieskolan, beteende, habitus, kapital, ramfaktor 
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1. Inledning 

I läroplanen för gymnasieskolan står det att skolans mål ska vara att varje elev ska respektera 

andra människor, inte utsätta någon för kränkande behandling samt ha grundläggande 

kunskaper om mänskliga rättigheter (Skolverket, 2011). Detta har betydelse både för eleven 

som samhällsmedborgare men även för att skapa en bra skolmiljö. En trygg skolmiljö är en 

mycket viktig förutsättning för elevernas lärande (Skolinspektionen, 2010). Enligt läroplanen 

ska också alla som arbetar i skolan arbeta för att främja likabehandling bland eleverna 

(Skolverket, 2011). Begreppet likabehandling används som ett samlingsbegrepp för skolornas 

arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (DO, BEO & 

Skolinspektionen, 2009). Tidigare användes begreppet mobbning för att definiera när någon 

elev blev illa behandlad i skolan. Detta begrepp ses dock i dag som allt för smalt eftersom det 

avser ett händelseförlopp där en elev upprepade gånger har blivit utsatt. Likabehandling 

däremot innefattar varje enskild situation där någon elev blir utsatt för diskriminering, 

trakasserier eller kränkande behandling (skolinspektionen.se).  

Hur förhindrar man som lärare att elever beter sig illa mot varandra i skolan? Den här frågan 

har varit aktuell i flera decennier och är det i högsta grad än i dag. Att det förekommer att 

elever blir utsatta för kränkningar och trakasserier, eller utsätter andra för detta, i skolan har 

Skolinspektionen visat i en granskning av 50 svenska grundskolor. Personalen på skolorna har 

svårt att få stopp på detta och förhindra att det upprepas. Det händer också på en del skolor att 

situationer där elever utsätter andra för kränkande behandling eller trakasserier bagatelliseras, 

eftersom det ses som ett så vanligt förekommande inslag i skolmiljön (Skolinspektionen, 

2010). Elever kan bli utsatta både genom fysiska och verbala angrepp men även socialt, 

genom till exempel utanförskap (Craig, Pepler & Atlas, 2000; Lee, 2006; Sairanen & Pfeffer, 

2011). Orsakerna till att vissa elever beter sig illa mot andra kan vara att eleven som blir utsatt 

har ett annorlunda beteende som inte riktigt accepteras av de andra i gruppen eller att eleven 

som beter sig illa mot andra egentligen själv mår dåligt (Thornberg, Rosenqvist & Johansson, 

2012). Oftast är eleven som blir utsatt också ganska svag och vågar inte säga ifrån. Ytterligare 

en orsak kan vara att en del elever inte är medvetna om att deras beteende skadar andra elever. 

Här har eleven således inte för avsikt att vara elak mot någon annan (Lee, 2006).   

Eftersom det är just skolpersonalens uppdrag att arbeta med likabehandling på skolan är detta 

något som kommer att vara en viktig del i min framtida yrkesroll som lärare. Därför har jag i 

denna uppsats valt att lägga fokus på lärarnas praktiska arbete med likabehandling. Att få ta 

del av andra lärares erfarenheter av hur likabehandling kan ges plats i undervisningen, olika 

metoder och strategier för att främja likabehandling bland eleverna samt hur lärare agerar i 

situationer där någon elev beter sig illa mot någon annan medför viktiga kunskaper som jag 

kommer att ha användning av i min egen undervisning.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att analysera och jämföra gymnasielärares olika sätt att bemöta 

kränkande behandling och främja likabehandling bland eleverna på en gymnasieskola. För att 

besvara syftet har följande frågeställningar använts: 

- På vilka olika sätt kan eleverna behandla varandra på ett oacceptabelt sätt i 

undervisningssituationerna? 

- Vilka bakomliggande orsaker finns det till att eleverna behandlar varandra på ett 

oacceptabelt sätt i skolan? 

- Vilka metoder och strategier använder lärarna för att arbeta med likabehandling i 

undervisningen? 

- Vilka styrkor och svagheter finns i skolans gemensamma arbete för likabehandling? 

2. Metod 

2.1 Fallstudien 
En av de teoretiska utgångspunkterna i uppsatsen är ramfaktorteorin, som handlar om de olika 

regler och bestämmelser som styr skolan och skolpersonalens arbete. Utöver de bestämmelser 

som är gemensamt för alla skolor i Sverige kan varje enskild skola ha egna regler eller 

dokument som ska följas, vilket kan ha betydelse för hur lärarna på olika skolor utformar sin 

undervisning. För att, utifrån samma skolförutsättningar, kunna jämföra olika lärares sätt att 

arbeta med likabehandling i undervisningen ansågs det därför lämpligast att genomföra hela 

undersökningen på en och samma skola. Således konstruerades undersökningen som en 

fallstudie. Att det endast rör sig om en enda skola gör att det dessutom blir en enfallsstudie 

(Yin, 2007). En vanlig grund för en enfallsstudie är att studieobjektet är representativt eller 

typiskt för ett större område. Till exempel om en enskild gymnasieskola kan anses vara 

representativ för gymnasieskolorna i ett visst område (Yin, 2007). Gymnasieskolan som 

valdes för den här studien anses vara representativ för en stor del av gymnasieskolorna i den 

här delen av landet.  

Fallstudien som forskningsstrategi är lämplig att använda då det är aktuella företeelser som 

ska studeras och då forskaren intar ett betraktande perspektiv. En av fallstudiens fördelar är att 

forskaren kan använda sig av flera olika sorters empiriskt material, vilket kan omfatta både 

kvalitativa och kvantitativa data. De två vanligaste utgörs dock av observationer och 

intervjuer (Yin, 2007). Eftersom syftet med studien är att studera lärares olika metoder och 

strategier för att arbeta med likabehandling i undervisningen faller det sig naturligt att det är 

processerna som sker i nutid som studeras. Undersökningen gjordes utifrån ett lärarperspektiv 

och jag valde därför att genomföra ett antal kvalitativa intervjuer inom enfallsstudien. För att 

få ett ännu bredare perspektiv på skolans gemensamma arbete för likabehandling gjordes även 

en mindre enkätundersökning inom elevrådet.  

I fallstudier är det eftersträvansvärt att till så stor del som möjligt försöka återge de riktiga 

processerna. Slutsatserna ska dras utifrån helheten och inte endast genom att ta fasta på det 

avvikande eller utmärkande. Risken för att detta ska ske är större vid observationer än vid 

intervjuer. Under observationer kan det vara svårt att se just helheten, framför allt om 

observationerna genomförs i en miljö som forskaren inte är van vid. Det här utgör också en 

del av den kritik som har riktats mot fallstudien som forskningsmetod. Om fokus hamnar på 

det avvikande i resultatet uppstår en skevhet i studien (Yin, 2007). Det är även för att undvika 

detta som kvalitativa intervjuer har valts som en undersökningsstrategi. Genom intervjuerna 

är det lärarnas kunskaper och erfarenheter som efterfrågas och deras berättelser om olika 
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aspekter av arbetet med likabehandling, hur de handlar i olika situationer där eleverna 

behandlar varandra illa och bilden av skolans gemensamma arbete för likabehandling. Många 

av dessa aspekter av likabehandlingsarbetet skulle vara omöjliga att upptäcka under 

observationer.   

2.1.1 Skolan, lärarna och elevrådet 
All information om skolan där studien har genomförts är hämtad från skolans och kommunens 

hemsida. Källhänvisningarna kan dock inte preciseras tydligare eftersom både skolan och 

deltagarna i studien ska hållas anonyma.  

Skolan där undersökningen genomfördes är en medelstor gymnasieskola i södra Sverige. 

Skolan erbjuder nio nationella gymnasieprogram, både studieförberedande och 

yrkesförberedande samt ett introduktionsprogram. I kommunen finns ett mindre antal tätorter 

och skolan är belägen i den största av dessa. Näringslivet i kommunen utgörs till största delen 

av industrier samt jordbruk och skogsbruk. I kommunen finns ett antal grundskolor, som är 

utspridda i de olika tätorterna. Alla har inte högstadieklasser och således slås eleverna från de 

olika grundskolorna samman då de börjar på högstadiet. Gymnasieskolan tar emot elever från 

kommunens egna högstadieskolor samt elever från de grannkommuner som skolan har ett 

samarbete med.  

Enligt den senaste utvärderingen från skolinspektionen (hämtad från SIRIS) har skolans 

elever en genomsnittslig betygspoäng som ligger på samma nivå som övriga landet. Detta 

gäller även andelen elever med behörighet till högre studier. De åtgärder som skolan enligt 

utvärdeingen måste vidtaga är att anpassa verksamheten mer efter elevernas behov samt 

upprätta en likabehandlingsplan. Denna utvärdering är dock några år gammal och 

synpunkterna från skolinspektionen har i dagsläget åtgärdats. 

Gymnasieskolan valdes på grund av att den ansågs vara representativ för en stor del av 

gymnasieskolorna i den delen av landet, både storleksmässigt och att den har många olika 

nationella program. Jag har tidigare under min utbildning gjort undersökningar på skolan och 

visste att det skulle vara relativt lätt att få tag på lärare som kunde ställa upp på intervju. Jag 

visste också på förhand att skolan har ett likabehandlingsarbete. Eftersom fokus i studien 

ligger på att undersöka likabehandling i undervisningen ansågs skolan, ur dessa synvinklar, 

lämplig för min studie.   

Innan lärarna kontaktades angående intervjuerna presenterades syftet med studien för en av 

rektorerna, som gav sitt samtycke. Därefter kontaktades sammanlagt 21 lärare om intresse av 

att delta i en intervju (för informationsbreven se Bilaga 1). All kontakt skedde via mail. För 

att få så stor spridning som möjligt skickades förfrågan till både kvinnliga och manliga lärare 

från alla olika program. Av dessa 21 lärare var det tolv som svarade. Då åtta intervjuer 

planerats bokades intervjuer med de åtta lärare som först svarade på förfrågan. De övriga fyra 

lärarna fick bli reserver om någon av de andra skulle få förhinder. Av de åtta lärarna var det 

fem som undervisade på yrkesförberedande program, två på studieförberedande program och 

en som undervisade på introduktionsprogrammet. Det blev till slut sex kvinnliga lärare och 

endast två manliga lärare som ställde upp på att medverka i studien. Den här studien lägger 

inte tonvikten på genus- eller könsperspektiv, och könsaspekter har således inte tagits i 

beaktande under analysen av intervjusvaren. Däremot redovisas intervjupersonernas kön i 

resultatdelen. Två av lärarna som intervjuades ingick dessutom i skolans 

likabehandlingsgrupp. Detta var jag inte medveten om då jag tog kontakt med dem utan fick 

reda på detta under intervjuernas gång.  
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Jag hade ingen relation till någon av lärarna som valde att ställa upp på intervjun. Detta kan 

ha varit både en fördel och en nackdel. En intervjusituation där parterna redan har någon form 

av relation kan inge större förtrogenhet mellan intervjupersonen och intervjuaren, vilket i sin 

tur leder till mer ingående och sanningsenliga svar. Om intervjun berör ett känsligt ämne kan 

däremot en redan existerande relation medföra att intervjupersonen känner sig besvärad över 

att delge intervjuaren all information, vilket leder till mer begränsade och mindre 

sanningsenliga svar på intervjufrågorna (Starrin & Renck, 1996).  

Enkätundersökningen i elevrådet gjordes för att få ett bredare perspektiv på skolans 

gemensamma arbete för likabehandling. Att just elevrådet valdes ut som undersökningsgrupp 

berodde på att de genom sin kontakt med både elever och skolans personal kan vara delaktiga 

i skolans likabehandlingsarbete. Elevrådet är en viktig länk för elevernas kommunikation med 

skolans personal och administration. I elevrådet ingår elever från varje klass. Jag valde dock 

att genomföra enkätundersökningen med endast de elever som sitter i elevrådsstyrelsen.  

2.2 Undersökningens genomförande 

2.2.1 Intervjuerna  
För att kunna ta reda på vilka metoder och strategier som lärarna funnit användbara i sitt 

arbete för likabehandling ansågs intervjuer vara den mest lämpliga metoden. Jag ville komma 

åt så välutvecklade svar som möjligt och detta trodde jag mig lättast kunna uppnå genom 

möjligheten att ställa följdfrågor under intervjuns gång. På grund av detta valdes enkätstudie 

bort som undersökningsmetod bland lärarna. En annan anledning till att intervjuer visade sig 

vara den lämpligaste metoden kan knytas till de teoretiska utgångspunkterna. Information om 

elevernas beteende och relationen mellan eleverna på skolan ansåg jag bäst kunde 

tillhandahållas mig från någon som var bekant med undervisningsmiljön och eleverna. På så 

sätt kunde jag få information om vilka uttryck för kränkande behandling som förekom på 

skolan samt vilka bakomliggande orsaker lärarna trodde kunde finnas. Detta kunde sedan 

analyseras utifrån Bourdieus handlingsfilosofi. I denna studie har jag även använt mig av 

ramfaktorteorin. Flera av ramfaktorerna kan vara svåra att upptäcka för en utomstående. 

Information om hur till exempel läroplanen och ämnesplanerna påverkar lärarnas planeringar, 

som i sin tur påverkar undervisningssituationerna, kunde jag komma åt genom intervjuer.  

Syftet med intervjuerna i denna studie var att samla in empiriskt material om lärarnas 

föreställningar om orsaker till att elever behandlar varandra på ett oacceptabelt sätt och hur de 

tänker om sitt eget arbete för att främja likabehandling. För intervjuerna i denna studie 

konstruerades en intervjuguide som användes som underlag för alla intervjuerna (se Bilaga 2). 

En något förenklad version av intervjuguiden skickades ut till de åtta intervjudeltagarna drygt 

en vecka innan intervjuerna skulle genomföras. På så sätt fick lärarna möjlighet att förbereda 

sig innan intervjun.  

Intervjuerna genomfördes som ett samtal mellan intervjuaren och läraren. Denna form av 

intervju är icke-standardiserad eftersom den inte följer några konkreta frågor och resultatet på 

förhand är oförutsägbart. Även om denna form av intervju är väldigt öppen styrs ändå 

samtalet av intervjuaren. Intervjupersonens redogörelser följs hela tiden upp av intervjuaren 

genom fördjupande följdfrågor, vilka hjälper till att hålla samtalet inom ramarna för intervjun. 

Denna form av samtalsintervju är många gånger uppbyggd kring ett antal teman. Dessa teman 

utgör strukturen för intervjun och det är temana som ska behandlas under intervjun (Kvale, 

1997).  

Intervjuerna i denna studie var uppbyggda kring fyra teman: 
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1 Varför behövs likabehandlingsarbete i skolan? 

2 Orsaker till att eleverna behandlar varandra på ett oacceptabelt sätt 

3 Hur man som lärare kan agera i situationer där elever behandlar varandra på ett 

oacceptabelt sätt 

4 Skolans gemensamma arbete för likabehandling 

Det första temat handlade om huruvida lärarna ansåg att det behövdes ett 

likabehandlingsarbete på skolan och varför det behövdes. Genom att undersöka detta kunde 

jag få en bakgrund till varför skolan har ett likabehandlingsarbete och hur det fungerar. Inom 

det andra temat ville jag ta reda på vad lärarna trodde att det kunde finnas för orsaker till att 

elever behandlar varandra på ett oacceptabelt sätt. Detta tema hörde också ihop med 

Bourdieus handlingsfilosofi eftersom det berör elevernas beteenden och orsakerna bakom 

dessa. Lärarnas medvetande om de bakomliggande orsakerna till elevernas beteende kan 

påverka lärarnas agerande i dessa situationer, vilket utgör det tredje temat för intervjuerna. 

Här ville jag få ta del av lärarnas egna erfarenheter av hur man som lärare arbetar för att 

främja likabehandling och hur man som lärare bör agera i situationer där en elev blir illa 

behandlad av någon annan. Det fjärde temat berör skolans gemensamma arbete för 

likabehandling.  Eftersom alla lärarnas arbete är en del av skolans gemensamma 

likabehandlingsarbete ville jag ta reda på hur lärarna ansåg att det gemensamma arbetet 

fungerade. Om de tyckte att det fungerade bra eller om det var något som de ansåg skulle 

behöva förbättras.  

2.2.1.1 Intervjutillfällena  
Då intervjuerna skulle genomföras fick intervjudeltagarna själva bestämma tid och plats. 

Intervjutillfällena var utspridda över fyra dagar och alla intervjuer genomfördes på skolan. 

Intervjudeltagarna hade på förhand frågats om de tillät att intervjuerna spelades in, vilket 

godkändes av alla. Innan intervjuerna började informerades intervjupersonerna om de 

forskningsetiska principerna, vad intervjun gick ut på, hantering av intervjumaterialet, syftet 

med intervjuerna och mer ingående vad hela studien handlar om.  

Eftersom intervjupersonerna tidigare hade informerats om hur intervjuerna var upplagda och i 

informationsbrevet fått de olika temana presenterade (se Bilaga 1) hade en del antecknat lite 

punkter som de tog upp under intervjun. En del andra hade bara läst informationsbrevet men 

inte förberett sig mer än så. Eftersom intervjuerna genomfördes som ett samtal, som dessutom 

styrdes av intervjuaren, behövde intervjudeltagarna heller inte ha förberett sig innan. Under 

intervjuns gång såg intervjuaren till att alla temana behandlades, men intervjun följde inte ett 

förutbestämt mönster där de olika temana behandlades i ordning. Istället utformades samtalet 

efter det som varje lärare berättade om. För att få lärarna att ytterligare utveckla och fördjupa 

det de berättade om, samt att hålla samtalet inom ramarna för vad som var relevant i intervjun, 

ställdes följdfrågor av intervjuaren. Följdfrågorna hade inte formulerats i förväg utan 

relaterades till det som lärarna berättade om. Lärarna ombads till exempel att ge ett konkret 

exempel, gå tillbaka och berätta mer om något som tagits upp tidigare under intervjun, ge 

ytterligare ett perspektiv på en händelse eller försöka sätta sig in i andra lärares eller elevers 

situation.  

Eftersom vissa lärare hade tider att passa efter intervjun försökte också intervjuaren att styra 

intervjun så att den hölls inom den angivna tidsramen, vilken var ca 40 minuter. Vissa 

intervjuer blev avbrutna av elever eller andra lärare, men dessa korta avbrott fick inga 

konsekvenser för resultatet. 
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2.2.2 Enkäten  
Frågorna i enkäten till elevrådet (se Bilaga 3) konstruerades med utgångspunkt i den sista 

forskningsfrågan. Innan enkätundersökningen genomfördes kontaktades först en av rektorerna 

på skolan och informerades om undersökningens syfte och genomförande. Detta var samma 

rektor som hade kontaktats angående lärarintervjuerna. Av rektorn fick jag kontaktuppgifter 

till elevrådets ordförande som sedan kontaktades via mail. Han tog i sin tur upp min förfrågan 

på nästkommande elevrådsmöte där undersökningen godkändes av de andra eleverna i 

elevrådsstyrelsen. Elevrådets ordförande informerades om undersökningens syfte och 

deltagarnas rättigheter, enligt de forskningsetiska principerna. Enkäten genomfördes under ett 

elevrådsmöte. Elevrådsstyrelsen utgörs egentligen av sammanlagt åtta elever från olika 

program. Vid tillfället för enkäten var det dock endast fem medlemmar närvarande.  

2.2.3 Etiska överväganden 
Inför intervjuerna och enkätundersökningen informerades deltagarna om de forskningsetiska 

principerna, utifrån vetenskapsrådets fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Undersökningsdeltagarna informerades om villkoren för deras deltagande både skriftligt via 

mail och informationsbrev, samt muntligt innan intervjugenomförandet.   

Intervjudeltagarna informerades om att syftet med intervjuerna var att få ett lärarperspektiv i 

studien genom att ta del av lärarnas egna redogörelser om sina erfarenheter och åsikter, utifrån 

de fyra temana. Alla lärarna fick innan intervjugenomförandet ge sitt samtycke till att 

intervjun spelades in. Innan enkätundersökningen genomfördes kontaktades först elevrådets 

ordförande och informerades om studiens syfte och villkoren för deltagandet. Ordföranden 

inhämtade i sin tur samtycke till deltagande från de övriga elevrådsmedlemmarna. Samtliga 

elevrådsmedlemmar informerades även muntligt, innan enkäten genomfördes, om 

undersökningens syfte och de forskningsetiska principerna. Då ingen av 

elevrådsmedlemmarna var under 15 år var inte vårdnadshavarnas samtycke nödvändigt. 

Deltagandet, i både intervjuerna och enkätundersökningen, var helt frivilligt. Deltagarna 

kunde när som helst avbryta deltagandet om så önskades. Deltagarna bestämde själva vilka 

frågor som besvarades och kunde när som helst avstå från att besvara en fråga. Deltagandet i 

båda undersökningarna var helt anonymt och inga uppgifter som kan användas för att 

identifiera någon av deltagarna kommer att presenteras i uppsatsen. Inte heller 

gymnasieskolan där fallstudien har genomförts kommer att kunna identifieras. Det insamlade 

materialet kommer enbart att användas i denna studie.  

2.2.4 Skolans likabehandlingsplan 
På gymnasieskolan finns en likabehandlingsplan som utgör grunden i skolans 

likabehandlingsarbete. I likabehandlingsplanen finns bestämmelser om vad 

likabehandlingsarbetet ska innefatta och riktlinjer för hur likabehandlingsarbetet ska fungera 

på skolan (för en sammanfattning av likabehandlingsplanen se Bilaga 5). I denna uppsats har 

dock en undersökning av likabehandlingsplanen valts bort. Syftet med studien är att analysera 

och jämföra de intervjuade lärarnas erfarenheter av likabehandlingsarbete, där fokus ligger på 

lärarnas praktiska arbete och likheterna och skillnaderna dem emellan. Huruvida de 

intervjuade lärarna arbetar utifrån likabehandlingsplanen är inte av intresse i denna studie.  

2.3 Analysmetod 
För analys av intervjuerna med lärarna har en fenomenografisk analysmetod valts. Denna 

analysmetod lämpar sig mycket väl för kvalitativa ostrukturerade samtalsintervjuer som är 

uppbyggda kring ett antal teman. Fenomenografin handlar om på vilka olika sätt som 

människor kan uppfatta ett fenomen (Dahlgren & Johansson, 2009). En liknande analysmetod 
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som också undersöker människors uppfattningar av ett fenomen är fenomenologin. Till 

skillnad mot fenomenografin fokuserar fenomenologin på det gemensamma i de olika 

uppfattningarna (Szklarski, 2009). Eftersom syftet med studien i denna uppsats är att ta reda 

på lärares olika föreställningar om och bemötande av kränkande behandling passade 

fenomenografisk analysmetod bättre än fenomenologisk analysmetod.  

Vid användningen av den fenomenografiska analysmetoden är det viktigt att se både 

likheterna och skillnaderna mellan intervjupersonernas svar, men det är framför allt 

variationen som är i fokus. För att kunna använda en fenomenografisk analysmetod måste 

intervjuerna spelas in, och sedan transkriberas i sin helhet. Det är genom transkriberingarna 

som man sedan kan upptäcka likheter och skillnader mellan intervjusvaren (Dahlgren & 

Johansson, 2009). Fenomenografiska analysmetoder kan se ut på olika sätt. Modellen som har 

använts i denna uppsats består av sju steg där de transkriberade intervjusvaren sönderdelas 

och de viktigaste passagerna, för varje tema eller fråga som har ställts i intervjun, plockas ut. 

Dessa textstycken delas sedan in i olika kategorier. Kategorierna skapas utifrån temana i 

intervjun samt de olika svaren från intervjupersonerna. När kategorierna sedan jämförs kan 

likheter och skillnader mellan intervjusvaren urskiljas (Dahlgren & Johansson, 2009). För 

bearbetningen av datainsamlingen utifrån de sju stegen se Bilaga 6. 

3. Teori 
I denna studie har jag valt att kombinera två teoretiska utgångspunkter; Pierre Bourdieus 

handlingsfilosofi samt Urban Dahllöf och Ulf P Lundgrens ramfaktorteori. Eftersom syftet 

med studien är att undersöka likabehandling i gymnasieskolan har de delar av teorierna valts 

ut som är relevanta för detta fokus. Således har de begrepp som inte funnits användbara valts 

bort. Till exempel har Bourdieus begrepp ekonomiskt kapital valts bort eftersom det inte har 

någon betydelse för denna studie.  

Eftersom studien i huvudsak har ett lärarperspektiv har de delar av ramfaktorteorin valts ut 

som berör lärarnas arbete. Det blir därför de ramfaktorer som begränsar och styr 

undervisningen som får relevans för min studie. På grund av att undersökningen inte har 

riktats in på enskilda klasser eller program, utan istället berör hela skolan, är det svårt att 

undersöka hur elevernas möjligheter att nå målen för utbildningen eventuellt påverkas av 

deras beteende mot och bemötande av andra elever på skolan. Därför har de delar av 

ramfaktorteorin som berör elevernas inlärning valts bort.   

3.1 Bourdieus handlingsfilosofi  
Den första av de teoretiska utgångspunkterna som kommer att användas i denna studie är 

Pierre Bourdieus handlingsfilosofi om hur individer agerar och samverkar inom den sociala 

världen, utifrån bakgrund, erfarenheter och sociala maktpositioner (Bourdieu, 1999). Enligt 

teorin, som har sin bas inom kultursociologin, är den sociala världen indelad i olika sociala 

rum. Inom dessa sociala rum interagerar individer, för vilka Bourdieu använder begreppet 

agenter, med varandra samtidigt som det pågår en maktkamp mellan agenterna. Det sociala 

rummet kan ses som ett kraftfält av olika maktpositioner. Denna struktur påtvingas alla 

agenter som befinner sig i ett socialt rum. När en ny agent träder in i ett socialt rum ges denne 

en position utifrån vilka tillgångar och erfarenheter som han eller hon besitter. Dessa 

tillgångar och erfarenheter kallar Bourdieu en agents kapital, och det kan innefatta både 

materiella och symboliska tillgångar (Bourdieu, 1999). 

Bourdieu (1999) delar in kapitalen i olika kapitalarter. De som är relevanta i denna studie är 

symboliskt, kulturellt och socialt kapital. Symboliskt kapital kan till exempel vara olika titlar 
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eller att agenten har ett gott rykte bland andra agenter. Det symboliska kapitalets värde beror 

således på vilken prestige eller status agenten tilldelas av andra agenter. Det symboliska 

kapitalet kan innefatta flera av de andra kapitalarterna. Kulturellt kapital innebär vilka 

kulturella tillgångar en agent besitter. Detta kan till exempel innefatta kunskaper om något 

som anses ha ett högt kulturellt värde. Till exempel kan olika utbildningar inom skolan ha 

olika högt kulturellt värde. Här kan även det symboliska kapitalet ha betydelse, eftersom till 

exempel en yrkestitel inom ett högt värderat kulturellt område kan medföra högt kulturellt 

kapital. Det sociala kapitalet kan också hänga ihop med en agents symboliska kapital. Det 

sociala kapitalet, menar Bourdieu, omfattar agentens sociala nätverk. En agent med ett utbrett 

socialt nätverk kan ha ett större socialt kapital än en agent med ett smalt socialt nätverk. De 

elever som känner många andra elever på skolan eller i klasen har således ett större socialt 

kapital än de som inte känner så många. 

Enligt Bourdieu (1999) pågår det hela tiden en maktkamp mellan agenterna inom det sociala 

rummet. Det sammanlagda värdet av de olika kapitalarterna hos en agent avgör vilken 

maktposition denne har inom det sociala rummet. När en agent utökar sitt kapital, inom någon 

av kapitalarterna, kan dennes maktposition höjas. Bourdieu menar att det inom varje socialt 

rum finns vissa principer som de olika kapitalarterna värderas efter. Vissa kapitalarter 

värderas högre än andra och de agenter som innehar mest av dessa kapital får de högsta 

maktpositionerna inom det sociala rummet. Enligt Bourdieu (1985) har agenterna med mest 

makt också rätten att utöva makt över agenterna med lägre positioner.  

En agents kapital inom de olika kapitalarterna har också betydelse för dennes habitus. 

Bourdieu (1999) använder begreppet habitus för att beteckna en agents personlighet; hans 

eller hennes individuella erfarenheter, upplevelser och kunskaper. En agents habitus formas 

av den miljö hon växer upp i, vilka erfarenheter och värderingar som finns inom familjen, 

utbildning, yrke och det samhälle hon lever i. Eftersom familjen för de flesta utgör den första 

sociala interaktionen med andra personer, formas en agents habitus och första kapital utifrån 

de kapital som finns inom familjen. Habitus styr hur agenten tänker, värderar och agerar i 

olika situationer. På så sätt har alla elever på skolan egna individuella habitus som har formats 

av deras uppväxt, arv och erfarenheter. Bourdieu (1999) menar också att precis som kapital är 

habitus föränderligt och det omformas allt eftersom agenten skaffar sig nya erfarenheter, till 

exempel i skolan. 

Enligt Bourdieu (1985) finns det en närhet mellan agenter som har liknande positioner inom 

det sociala rummet. På så sätt ger det sociala rummets konstruktion möjligheter till 

gruppbildningar. Det förekommer dock även grupper som består av agenter med vitt skilda 

maktpositioner. Bourdieu (1999) menar också att det är vanligt att agenter som har liknande 

habitus och kapital dras till varandra. Det går således att finna egenskaper, erfarenheter och 

värderingar som är gemensamma för gruppmedlemmarna och som på så sätt blir utmärkande 

för gruppen. Det som är utmärkande för varje grupp blir samtidigt det som utgör skillnaderna 

mellan grupperna. Bourdieu (1985) påpekar också att det ofta finns en ledare inom varje 

grupp. Ledarrollen utgörs av agenten med högst maktposition. De övriga agenterna i gruppen 

stöttar ledaren och låter ofta denne vara den som representerar hela gruppen.  

Samtidigt som olika egenskaper kan förknippas med olika maktpositioner kan det finnas 

förväntningar på agenterna inom de olika maktpositionerna vad gäller vilka egenskaper, 

erfarenheter och värderingar de ska ha, samt hur de ska agera utifrån dessa (Bourdieu, 1985). 

De egenskaper och värderingar som är utmärkande för en viss grupp eller förknippade med en 

viss maktposition inom det sociala rummet kan dock förändras över tid, menar Bourdieu 

(1999). Till exempel kan aktiviteter som först förknippas med agenter som tillhör en viss 
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maktposition så småningom anammas av andra agenter som innehar andra positioner inom det 

sociala rummet. På så vis kan olika aktiviteter stiga eller sjunka i värde, beroende på om de 

anammas av de högre eller de lägre maktpositionerna (Bourdieu, 1999).  

Enligt Bourdieu (1999) är utbildningssystemet på många sätt ett typiskt exempel på hur 

strukturen inom det sociala rummet upprätthålls och återskapas. Ett exempel är de 

urvalsmekanismer där eleverna kategoriseras efter sina färdigheter. Skolan kan ses som ett 

socialt rum där agenterna utgörs av elever och skolpersonal. Då eleverna är i majoritet bland 

agenterna är det också framför allt mellan dem som det pågår en maktkamp. En agents 

kapital, inom samtliga kapitalarter, beror på hur mycket kapital agenten har ärvt eller lyckats 

förvärva innan han eller hon träder in i det sociala rummet. Enligt Bourdieu är kapitalen en 

del av en agents habitus och alla agenter har egna individuella habitus, som skiljer sig från 

andra agenters habitus. På så sätt är det inte bara kapital utan även habitus som skiljer sig 

mellan eleverna på en och samma skola.   

Lärarna är också agenter inom det sociala rummet som skolan utgör och därför är de även en 

del av maktkampen som pågår där. Om en lärare innehar stort symboliskt och kulturellt 

kapital ger det honom eller henne en hög maktposition inom det sociala rummet. På så sätt 

kan dessa lärare ha makt att påverka den strid som pågår mellan andra agenter inom det 

sociala rummet. Lärarnas arbete påverkas dock av yttre faktorer. Enligt Bourdieu innehar 

staten de största symboliska och materiella resurserna i ett samhälle. Genom dessa kan de 

också påverka och styra andra områden i samhället, till exempel skolan (Bourdieu, 1999). 

3.2 Ramfaktorteori  
Eftersom syftet med denna studie är att analysera och jämföra gymnasielärares arbete med 

likabehandling i undervisningen är det relevant att undersöka vilka faktorer som påverkar 

detta. Därför har jag valt att kombinera Bourdieus handlingsfilosofi med ramfaktorteorin. 

Trots att den första teorin om ramfaktorer lades fram för drygt 40 år sedan är den aktuell än i 

dag. Teorin har utvecklats under åren och använts av många pedagogikforskare, som har 

tolkat och kombinerat den med andra teorier. Viss kritik har riktats mot ramfaktorteorin då 

den kan tyckas förminska lärarnas möjligheter att själva bestämma om sin undervisning. 

Enligt en del kritiker framställs undervisningen som helt styrd av yttre faktorer där lärarna 

inte behöver reflektera över sina undervisningsmetoder (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999). 

Detta kommer dock inte utgöra något problem i min undersökning eftersom jag i 

undersökningsmetoden kommer att använda mig av intervjuer. Genom intervjuerna kommer 

lärarnas egna reflektioner om det praktiska arbetet att framhävas. Lärarna kommer att få ge 

sina egna perspektiv på hur deras arbete påverkas och begränsas av olika ramfaktorer.  

Ramfaktorteorin arbetades först fram av pedagogikforskaren Urban Dahllöf på 1960-talet och 

fortsatte sedan att utvecklas av Ulf P Lundgren i början av 1970-talet. Ramfaktorteorin 

handlar om hur undervisningen och lärandeprocesserna styrs och begränsas av olika faktorer. 

Detta innefattar alla faktorer som blir begränsande genom tid, rum och de berörda aktörerna 

(Lundgren, 1981). Dessa begränsningar som finns utgör en mängd gränser inom skolan. De 

här gränserna kallas inom teorin för ramar. Genom att upptäcka dessa ramar och deras 

påverkan kan man förklara undervisningens utformning och de resultat som detta leder fram 

till, menar Lundgren (Lundgren, 1994).  

Enligt Lundgren (1981) kan inte ramfaktorteorin isoleras till skolan utan måste kunna ses ur 

ett större samhälleligt perspektiv. Ramfaktorerna har uppstått ur sociala, politiska och 

ekonomiska strukturer i samhället. Detta avspeglas i läroplanen och ämnesplanerna. Även 

olika kulturella drag som finns i samhället har en viktig plats i undervisningen i skolan. 

Utformningen av undervisningen påverkas också mycket av arbetsmarknaden och hur den 
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sociala välfärden ser ut i samhället. Målen med elevernas utbildning är bland annat att de ska 

bli goda samhällsmedborgare och att utbildningen ska ge dem möjligheter till arbete.  

Förklaringen att ramarna omfattar alla faktorer som påverkar resultatet av undervisningen är 

dock allt för bred, menar Lundgren (1981). Därför avgränsar han teorin till att endast beröra 

de faktorer som finns utanför själva undervisningen och som lärare och elever således inte kan 

kontrollera. Lundgren delar in faktorerna i tre grupper, som i sin tur utgör ett ramsystem. De 

tre grupperna är undervisningens mål, skolans regelsystem samt övriga faktorer som styr 

undervisningens utformning och som bestäms utanför undervisningsprocessen. Dessa övriga 

faktorer kan till exempel bestå av klassernas storlek och vilken genomsnittlig nivå eleverna i 

en klass ligger på. Till denna grupp hör även undervisningsmiljöerna som eleverna befinner 

sig i och den tid som finns till förfogande för undervisningen. Även om lärarna förmodligen 

har möjlighet att till viss del påverka vissa av faktorerna tas besluten om dessa på en högre 

administrativ nivå, förklarar Lundgren. I de andra två grupperna finns faktorer som 

kursplanen och läromedel, som bestämmer målen för undervisningen, samt regelsystemet i 

form av skollagen och andra regler som berör lärarna och eleverna på skolan. En viktig faktor 

som berör alla tre grupperna är läroplanen. Läroplanen och många andra bestämmelser för 

skolan och undervisningen kan inte lärarna och eleverna påverka. Besluten om dessa tas på en 

högre administrativ nivå där synen på ramfaktorerna kan vara en annan. Lundgren (1981) 

menar att konsekvenserna av vissa ramfaktorer kan visa sig först i själva 

undervisningssituationen vilket gör att ramarnas begränsningar blir synliga endast för lärarna. 

Tiden som läggs på undervisningen är en av de ramfaktorer som enligt Lundgren (1981) styr 

och begränsar undervisningen. Läraren tilldelas ett visst antal undervisningstimmar för varje 

klass inom ett ämne. Utifrån den tiden ska läraren sedan planera undervisningen så att klassen 

hinner gå igenom allt som tas upp i ämnesplanen. Något av det viktigaste i undervisningen är 

att så många elever som möjligt ska kunna nå målen. Därför måste detta prioriteras i lärarnas 

tidsplanering och således kan det vara andra saker som inte ges så mycket tid i 

undervisningen, förklarar Lundgren. 

Tidsbegränsningen är enligt Dahllöf och Lundgren en rörlig faktor. De rörliga faktorerna kan 

förändras och ser inte likadana ut för hela skolan. Det finns även fasta ramfaktorer, vilka 

framför allt utgörs av läroplanen och skolans regelsystem. Dessa ramfaktorer har samma 

betydelse för alla elever och lärare på hela skolan (Lundgren, 1981). Precis som de fysiska 

undervisningsmiljöerna kan påverka lärandeprocessen utgör, enligt Dahllöf (1999), 

karaktärsdragen hos lärare och elever ramfaktorer som har betydelse för undervisningen och 

klimatet i klassrummet. Karaktärsdragen hos läraren blir avgörande för hur undervisningen 

utformas och elevernas olika karaktärer påverkar relationerna i klassen.  

Detta hänger ihop med Bourdieus teori om hur varje individ innehar en egen habitus och 

personlig uppsättning av kapital, som i sin tur påverkar hur individen handlar i olika 

situationer och vilka relationer den har till andra individer inom det sociala rummet. Det är 

inom det sociala rummet som skolan utgör som ramfaktorerna finns och därför får dessa 

också betydelse för den maktkamp som enligt Bourdieu pågår mellan agenterna. Eftersom det 

i studien är lärarnas arbete som undersöks hamnar störst fokus på de ramfaktorer som 

begränsar lärarnas möjligheter att påverka maktkampen som pågår mellan eleverna. Lärarna 

måste i sin undervisning förhålla sig till vad som står i läroplanen och ämnesplanerna samt 

målen som eleverna ska klara. Tidsramarna kan således bli begränsande för lärarnas arbete 

med likabehandling på skolan.  
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4. Tidigare forskning 
I mycket av den tidigare forskningen som gjorts inom området för likabehandling har fokus 

legat på barn i yngre åldrar, på ungefär lågstadienivå. Studien i denna uppsats har genomförts 

på en gymnasieskola och det är således gymnasieelevers beteenden och bemötande av 

varandra som här har undersökts. Därför har jag framför allt försökt att hitta tidigare forskning 

som är inriktad på lite äldre elever. Det mesta av den tidigare forskningen har också haft fokus 

på hur eleverna beter sig illa mot varandra och vad det kan finnas för bakomliggande orsaker 

till detta. En del tidigare forskning handlar om vilka olika metoder skolor har använt för att 

skapa en trygg skolmiljö och förhindra att elever behandlar varandra illa, men det finns ytterst 

få studier där lärarnas praktiska metoder har undersökts. Flera forskare påpekar också att mer 

fokus behöver läggas på just lärarnas praktiska arbete med likabehandling.  

I de internationella artiklarna används fortfarande begreppet mobbing. Eftersom mobbing i 

dag har bytts ut mot likabehandling, inom de svenska skolorna, är det begreppet 

likabehandling som används i denna uppsats. I de internationella artiklarna är det således det 

som har med likabehandling att göra som är relevant för den här uppsatsen.  

Chris Lee (2006) har genom intervjuer med 14 lärare på en lågstadieskola i England 

undersökt lärares syn på vilka beteenden som inte accepteras i skolan samt hur lärarna agerar i 

situationer där elever beter sig på ett oacceptabelt sätt. Lärarna var överens om att allt 

beteende, såväl fysiskt, verbalt eller mentalt, som på något sätt skadar en annan elev måste 

motarbetas. Flera av lärarna tyckte också att ett bra samarbete mellan skolans lärare var en 

mycket viktig del arbetet för att skapa en trygg skolmiljö för eleverna.  

Craig, Pepler & Atlas (2000) har undersökt hur elevers beteende mot varandra påverkas av 

interaktion med lärare och andra elever. Studien utgörs av observationer gjorda på en låg- och 

mellanstadieskola i Kanada. Eleverna observerades både i klassrummet och på skolgården. På 

båda ställena hände det att de betedde sig illa mot varandra, men det var mer öppet och tydligt 

på skolgården. I klassrummet fanns läraren som övervakade eleverna, vilket ses som den 

största orsaken till att de betedde sig på ett annat sätt där. En slutsats som dras utifrån studien 

är att elever anpassar sitt beteende efter skolmiljön och efter de regler som finns där. På 

skolgården finns det inte lika tydliga regler som i klassrummet, och där finns heller inte alltid 

en lärare som övervakar eleverna, vilket gör att eleverna beter sig på ett sätt som annars inte 

skulle varit accepterat. 

Thornberg (2010) har genom kvalitativa intervjuer undersökt hur 56 svenska elever i åldrarna 

10 till 13 år förklarar att en del elever beter sig illa mot andra i skolan. Flest elever angav 

avvikande beteende som en bakomliggande orsak till att en del elever blir behandlade på ett 

oacceptabelt sätt. En liknande studie gjordes två år senare av Thornberg, Rosenqvist & 

Johansson (2012). Där undersöktes 215 svenska gymnasieungdomars förklaringar till varför 

elever beter sig illa mot varandra i skolan, och både kvalitativ och kvantitativ metod 

användes. Svaren från eleverna delades sedan in i fyra kategorier. Den första handlade om att 

de elever som behandlar andra på skolan illa själva kan må dåligt, ha dålig självkänsla eller 

problematiska familjeförhållanden. Den andra kategorin handlade om att det finns olika 

maktpositioner mellan eleverna och att vissa elever känner sig tvungna att hävda sig i sin 

maktposition. Detta kan då ske genom att de beter sig illa mot elever i en lägre maktposition. 

Den tredje kategorin handlar om att en del elever kan vara avundsjuka eller rent av roas av att 

skada andra elever, och inom den sista kategorin svarade eleverna att vissa elever inte är 

medvetna om konsekvenserna av sina handlingar.  
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En studie som gjorts av Isling Poromaa, Holmlund & Hult (2012) har undersökt orsakerna till 

elevers beteende och hur dessa beteenden bemöts i skolan. Observationer, intervjuer och 

dokumentgranskning har använts för att studera hur högstadieelever behandlas i skolan av 

andra elever och lärare utifrån sina sociala positioner inom klassen. I artikeln har Bourdieus 

begrepp habitus använts för att analysera hur överensstämmelsen mellan elevernas olika 

habitus och de habitus som skolan eftersträvar påverkar elevernas sociala positioner. Tydliga 

skillnader upptäcktes mellan eleverna då elever i mer framträdande positioner fick mer 

uppmärksamhet och bekräftelse av både lärare och andra elever, än elever i lägre positioner 

inom klassen. Carney & Merrell (2001) har också studerat elevers beteende i skolan, med 

syftet att undersöka vilken betydelse skolmiljön har för elevers lärande. Resultatet av studien 

visade att en skolmiljö som eleverna trivs och känner sig trygga i har stor positiv effekt för 

elevers lärande. Därför måste lärare i skolan arbeta med att skapa en bra gruppdynamik i 

klasserna och alltid försöka förhindra att elever beter sig illa mot varandra.  

Två studier som fokuserar på lärares arbete för att förhindra att elever blir illa behandlade i 

skolan har gjorts av Marshall, Varjas, Meyers, Graybill & Skoczylas (2009) och Sairanen & 

Pfeffer (2011). Marshall, Varjas, Meyers, Graybill & Skoczylas (2009) har intervjuat 30 

amerikanska lärare som undervisar elever i åldern 10 till 15 år, för att ta reda på deras 

personliga erfarenheter, metoder och strategier för att förhindra att elever beter sig illa mot 

varandra. Lärarna använde sig av både konstruktiva och bestraffande metoder som kunde vara 

direkta, genom till exempel samtal med de inblandade eleverna, eller indirekta, genom att till 

exempel skicka eleven som har betett sig illa till rektorn. Lärarna jobbade också mycket med 

klassrumsplacering, samarbete med andra lärare, gruppdynamiken och att skapa gemenskap i 

klasserna. Sairanen & Pfeffer (2011) har undersökt hur lärare agerar när elever beter sig illa 

mot varandra. Studien gjordes i Finland där 136 högstadielärare medverkade i en enkätstudie. 

Enligt lärarna var det främst verbalt och socialt, genom till exempel utanförskap, som 

eleverna betedde sig illa mot varandra och de flesta lärarna var överens om att man måste 

agera i varje sådan situation. Samtal med inblandade elever och samarbete med annan 

skolpersonal tyckte flera av lärarna var viktiga delar i det här arbetet. I studien upptäcktes 

också att lärare som gått en utbildning om hur de kan arbeta för att skapa en trygg skolmiljö 

för eleverna i större utsträckning skulle agera i situationer där någon elev blir illa behandlad. 

Bland lärarna som inte gått någon liknande utbildning var risken större att de skulle ignorera 

vissa händelser, vilket kan bero på att de saknar kunskaper om hur de ska agera.  

Rigby (2004) har däremot fokuserat på hela skolan och det arbete som är gemensamt för hela 

skolan. Han har studerat och jämfört olika skolors utgångspunkter för att skapa en bra 

skolmiljö och förhindra att elever beter sig illa mot varandra. De undersökta utgångspunkterna 

är sammanlagt fem stycken och de rör olika bakomliggande orsaker till elevernas beteende. 

Den första utgångspunkten handlar om att elevers olika personligheter bidrar till att det skapas 

olika maktpositioner inom klasserna. Den andra utgångspunkten fokuserar elevernas 

utvecklingsprocess. Där anses eleverna ha olika beteenden i olika utvecklingsfaser. Enligt den 

tredje utgångspunkten kan elevernas beteenden ses som ett sociokulturellt fenomen där det 

bildas grupper som intar olika maktpositioner. Här ligger fokus på genus, kön, etnicitet och 

social klass. Den fjärde utgångspunkten utgår också från att det uppstår grupperingar av 

elever som till exempel har liknande intressen. Inom dessa grupper kan det uppstå grupptryck, 

som styr elevernas beteende. Den femte och sista utgångspunkten handlar om att elever som 

beter sig illa själva har blivit utsatta för illa behandling. Deras beteende är således, ur elevens 

synpunkt, ett sätt att skapa rättvisa. Alla dessa fem utgångspunkter visade sig vara användbara 

för skolornas arbete för likabehandling, men de passade olika bra för olika elevgrupper. Det 

gick således inte att se att någon utgångspunkt över lag var bättre än någon annan, utan det 
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varierade mellan olika elevgrupper. Utgångspunkterna behövde heller inte hållas isär utan 

kombinerades ofta för att hitta det bästa arbetssättet för att skapa en bra skolmiljö. 

Allen (2010a) har undersökt en amerikansk skolas metoder för att stoppa att elever behandlar 

varandra illa i skolan. Då en elev upprepade gånger uppvisar ett oacceptabelt beteende mot 

andra elever ska detta rapporteras till skoladministrationen, som i sin tur använder rapporterna 

för att lägga fram ett förslag på hur skolpersonalen ska agera för att få eleven att förändra sitt 

beteende. Arbetet med detta ska kontinuerligt följas upp för att se vilka förbättringar som 

sker. Metoden visade sig fungera bäst då elevens beteende var återkommande och mindre bra 

då det rörde sig om enstaka händelser. Lärarnas sätt att agera, genom bland annat samtal med 

eleven, menar författaren ändå är en användbar strategi även vid enstaka fall av oacceptabelt 

beteende. I ytterligare en studie av Allen (2010b) har en annan amerikansk skola undersökts. 

Den här skolan använde ett speciellt system, Social Support System, för att förbättra 

skolmiljön och för att utbilda lärarna inom hur de ska agera i situationer där en elev behandlar 

någon annan illa. Systemet går ut på att hela skolan involveras och alla hjälps åt för att 

förhindra att elever blir illa behandlade. Efter att systemet infördes tyckte lärarna på skolan att 

det blev lättare att upptäcka dessa beteenden bland eleverna och att de kände sig säkrare på 

hur de skulle ta tag i de här situationerna. Alla lärarna på skolan arbetade här efter Social 

Support System, och en slutsats som dras utifrån studien är att ett gemensamt system är en 

effektiv metod för att skapa en trivsam och trygg skolmiljö.  

Ytterligare en metod för att sätta stopp för att elever behandlar varandra illa Shared Concern-

metoden. Rigby & Griffiths (2011) har fokuserat på just Shared Concern-metoden när de har 

undersökt i vilken utsträckning skolors strategier för att sätta stopp för att elever behandlar 

varandra illa har hjälpt. Studien har genomförts i 17 australiska skolor med olika årskurser. 

Shared Concern-metoden går ut på att ingen elev ska bestraffas utan istället ska alla 

inblandade elever tillsammans arbeta med det som har hänt och komma fram till en lösning 

som alla är nöjda med. På så sätt får eleverna insikt i vilka konsekvenser deras handlingar haft 

för andra elever, vilket i sin tur kan hjälpa eleverna att förändra sitt beteende. Metoden visade 

sig ha positiv effekt i de undersökta skolorna.  

Den tidigare forskningen som här har presenterats anses vara relevant för uppsatsen på grund 

av att det finns flera likheter, i både metod och resultat, med studien som gjorts i denna 

uppsats. Artiklarna berör samtliga forskningsfrågor och således de flesta delarna i 

resultatdelen. Det finns även skillnader mellan studien och den tidigare forskningen vilket 

bidrar till att en diskussion kan föras om orsakerna till skillnaderna och möjligheterna att dra 

slutsatser. De likheter som finns mellan studien och den tidigare forskningen medför dock att 

vissa väl underbyggda slutsatser kan dras.   

5. Resultat 
Av de åtta lärarna som intervjuades i den här studien undervisade fem på yrkesförberedande 

program, två på studieförberedande program och en på skolans introduktionsprogram. Båda 

de manliga lärarna undervisade på yrkesförberedande program. Hälften av lärarna hade 

arbetat på andra skolor innan de kom till gymnasieskolan i denna fallstudie och andra hälften 

hade varit på den här gymnasieskolan under hela sin verksamma tid som lärare. Eftersom hela 

studien är anonym har jag gett lärarna andra namn då resultatet av intervjuerna presenteras. 

De fem lärarna på yrkesförberedande program kallar jag för Mattias, Peter, Anna, Sofia och 

Lina, de två på studieförberedande program för Katrin och Ida, och läraren på 

introduktionsprogrammet får här heta Martina. En jämförelse mellan lärarna kommer att göras 

senare under Diskussion, där lärarnas olika sätt att arbeta med likabehandling kommer att 
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jämföras utifrån de olika programmen de undervisar på. För att det ska bli lätt att hålla reda på 

vem som undervisar på vilket program har jag valt att skriva ut Yrkes-, Studie- eller Intro- 

framför varje lärares namn. Lärarna kommer alltså att presenteras som YrkesMattias, 

StudieKatrin, IntroMartina osv. För att fokus i resultatredovisningen inte ska hamna på de 

enskilda lärarna utan på innehållet från intervjuerna kommer namnen fungera som referenser, 

inom parantes efter varje stycke. 

Eftersom intervjuerna var strukturerade som ett samtal kring fyra teman, och inte utgjordes av 

fasta intervjufrågor, blev intervjuresultaten från de åtta lärarna ganska olika. Följdfrågorna 

som ställdes av intervjuaren utgick hela tiden från vad läraren själv berättade om och på så 

sätt styrdes intervjun av lärarens svar, så länge dessa föll inom något av de fyra temana. Att 

intervjuresultaten blev så olika var dock inget negativt för analysen eftersom analysmodellen 

som användes framför allt fokuserar på skillnaderna mellan svaren. I denna del kommer 

lärarnas svar att jämföras både vad gäller skillnader och likheter. Resultatredovisningen är 

strukturerad efter de fyra forskningsfrågorna, och under den sista forskningsfrågan kommer 

även resultatet från enkätundersökningen att presenteras. Citaten från lärarna är direkta 

transkriberingar från datainsamlingen.  

På skolan finns en likabehandlingsgrupp, berättar flera lärare under intervjuerna. Det 

framkommer att det är likabehandlingsgruppen som har arbetat fram de riktlinjer för 

likabehandling som finns på skolan (IntroMartina, YrkesAnna).  De utvärderar emellanåt 

likabehandlingsarbetet på skolan och de har gjort undersökningar bland eleverna om hur 

trivseln är på skolan (IntroMartina). En av lärarna berättar att en negativ effekt av att det finns 

en likabehandlingsgrupp är att de ibland förväntas ta för mycket ansvar (YrkesAnna). 

Många lägger över det [frågor som rör likabehandling, min anmärkning] på 

likabehandlingsgruppen. Men det är väl varje lärares ansvar, tänker jag. Det går ju inte 

bara att skicka till någon annan. (YrkesAnna)  

5.1 Oacceptabelt beteende i form av språkbruk och utanförskap  
Alla lärarna nämner under intervjuns gång att de tycker att det är ett bra klimat på deras skola 

och att det inte händer speciellt ofta att eleverna behandlar varandra illa. Fem av lärarna säger 

att eleverna har mognat mer när de kommer till gymnasiet och att de därför beter sig mer 

vuxet än vad de kanske gjorde i grundskolan (YrkesPeter, YrkesLina, StudieIda, YrkesKatrin, 

YrkesSofia). Fysiska angrepp förekommer nästan aldrig och om det gör det är det bara på skoj 

(YrkesPeter och YrkesLina).  

Alla lärarna berättar att det istället är framför allt genom den språkliga kommunikationen som 

eleverna beter sig illa mot varandra. Det händer att eleverna säger elaka saker till varandra 

eller kallar varandra för något som inte är acceptabelt. ”De kan slänga ur sig fula saker eller 

pika varandra. Det kan vara hård jargong” (YrkesLina). Eleverna använder ibland ett språk 

som lärarna inte accepterar. Det förekommer många könsord och även en del rasism 

(StudieIda, YrkesAnna, YrkesSofia, YrkesLina). Könsord är en del av jargongen i vissa 

grupper och det är vanligare bland pojkar än flickor. Till exempel är jargongen ofta ganska 

hård på de yrkesförberedande programmen där majoriteten av eleverna är pojkar (StudieIda, 

YrkesLina). I introduktionsklasserna förekommer däremot nästan aldrig att eleverna använder 

ett språk som inte accepteras av lärarna. Det har aldrig hänt att de eleverna har använt könsord 

mot varandra, framför allt inte mellan pojkarna och flickorna (IntroMartina). En hård jargong 

är heller inte lika vanlig på de studieförberedande programmen. Eleverna i de flesta 

studieförberedande klasserna uppfattas ibland av lärarna som mer väluppfostrade. Men detta 

är inte enbart positivt, har en av lärarna uppmärksammat. Ofta vet eleverna exakt vad de ska 

säga när läraren är närvarande. På så sätt får läraren bilden av att eleverna är trevliga och 
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väluppfostrade samtidigt som de med andra medel kan frysa ut eller behandla andra elever 

illa. Detta kan ske genom till exempel kroppsspråk eller blickar, och detta beteende brukar 

vara vanligare bland flickor än bland pojkar (StudieIda).  

Utanförskap är enligt tre av lärarna en annan form av oacceptabelt beteende bland eleverna 

(YrkesMattias, YrkesAnna, StudieIda). Utanförskap innebär att en elev stängs ute från 

gemenskapen. Det kan märkas då eleverna ska arbeta tillsammans på lektionerna och en elev 

inte automatiskt har någon kompis att arbeta med (YrkesSofia). Detta brukar vara vanligast i 

början då klassen är ny. Alla elever har ännu inte lärt känna de andra i klassen och de kan vara 

lite blyga inför varandra. Efter en tid brukar det ha skapats en gemenskap i klassen, som 

omfattar alla eleverna (StudieIda). En av lärarna har också varit med om att en elev själv har 

valt att vara ensam och trivs med det. ”[…] vi har pratat med dem eller med kurator och så är 

det ”ah, jag trivs med det, jag vill inte ha med någon annan att göra” eller så. Det är ett aktivt 

val de har gjort” (YrkesMattias). 

Eleverna kan bete sig lite annorlunda utanför klassrummet än de gör inne i klassrummet, 

berättar fem av lärarna (YrkesMattias, YrkesSofia, YrkesAnna, StudieKatrin, YrkesLina). 

Eleverna kan ha kompisar från andra klasser som de umgås med på rasterna och i den gruppen 

kanske de har en tuffare roll än de har i sin egen klass. Där kan de då också bete sig på ett lite 

tuffare sätt och använda ett annat språkbruk än de gör i klassrummet (YrkesMattias, 

YrkesSofia). Eleverna kan också våga ha en tuffare attityd när de inte är övervakade av 

läraren, men de brukar skärpa till sig när läraren är närvarande (YrkesAnna, StudieKatrin, 

YrkesLina). Lärarna träffar dock inte sina elever så ofta utanför klassrummet. Ibland kan de 

möta dem i korridoren eller på skolgården men det sker då oftast i all hast när läraren är på 

väg till nästa lektion, förklarar två av lärarna. På så sätt kan det vara svårt för lärarna att 

upptäcka om någon elev beter sig illa mot någon annan utanför klassrummet (YrkesLina, 

YrkesSofia). 

5.2 Bakomliggande orsaker till oacceptabelt beteende bland eleverna   
En viktig orsak till att elever behandlar varandra illa, som sju av lärarna berättar om, är att de 

inte alltid förstår eller tänker på vad konsekvenserna av deras handlingar kan bli. Eleverna kan 

ha svårt att se var gränsen går. Det som från början bara var på skoj kan till slut leda till att 

någon tar åt sig och blir ledsen (YrkesMattias, YrkesAnna, YrkesPeter, StudieKatrin, 

YrkesSofia, YrkesLina, StudieIda). (Citatet nedan är representativt för alla de sju lärarna.) 

Jag tror väldigt ofta att de inte tänker på konsekvenserna, ungdomar är ju ganska 

korttänkta ibland. Jag tror att väldigt många saker görs helt i oförstånd […] att man inte 

känner att nu har jag gått över gränsen. (StudieIda)  

Det kan ibland vara så att eleverna inte heller vet vilka regler som gäller på skolan och vad de 

får och inte får göra. Två av lärarna menar att eleverna därför inte alltid är fullt medvetna om 

att de handlar på ett felaktigt sätt (YrkesLina, YrkesMattias). Eleverna kan också sakna 

kunskaper om andra personers bakgrund och situation, och därför bete sig mot varandra på ett 

sätt som inte accepteras av lärarna (YrkesMattias, YrkesPeter, YrkesLina). Det som de saknar 

kunskaper om kan de också ha en väldigt negativ inställning till (YrkesPeter). Till exempel 

främlingsfientliga åsikter kan många gånger bero på att eleven inte känner någon som har en 

annan kulturell bakgrund eller annan religionstillhörighet (YrkesLina).  

Att man drar sådana här lite främlingsfientliga eller rasistiska skämt det kan ju helt enkelt 

bero på att man aldrig har lärt känna någon som kommer någon annanstans ifrån. Och gör 

man det på ett eller annat sätt så, lär man känna en invandrare så får man kanske 

förståelse för alla invandrare, eller minoritetsgrupper av olika slag. (YrkesLina)  
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Något som anses vanligt förekommande i klasserna är att det bildas grupperingar. Enligt vad 

sex av lärarna har märkt brukar det vara bra stämning mellan de olika grupperna (YrkesAnna, 

YrkesMattias, StudieKatrin, IntroMartina, YrkesSofia, YrkesLina). En av lärarna har dock 

varit med om att det uppstod fientlighet mellan två grupper i en av hennes klasser. Detta 

påverkade stämningen i hela klassen och läraren fick arbeta mycket med att få eleverna i de 

två grupperna att acceptera varandra (StudieIda). Även om just denna situation inte uppstår så 

ofta kan gruppbildningar ändå ha en negativ effekt. Till exempel kan gruppbildningar vara en 

bidragande orsak till att någon elev hamnar utanför (YrkesAnna, YrkesMattias, StudieKatrin, 

IntroMartina, YrkesSofia, YrkesLina).  

Gruppbildningarna uppstår oftast i början när klassen är helt ny och det är då oftast eleverna 

som kommer från samma högstadieskola som håller ihop. Eleverna kan vara lite blyga inför 

de andra i den nya klassen och finns det då någon som de känner igen sedan tidigare tyr de sig 

ofta till den (YrkesMattias, StudieKatrin, YrkesSofia, YrkesLina). ”Alla är ju ganska osäkra 

när man kommer till gymnasiet och då kanske man söker sig till de från samma klass eller 

samma skola även om man inte har direkt umgåtts med dem tidigare” (YrkesLina). Om någon 

elev däremot har kommit ensam från sin tidigare klass eller högstadieskola, och således inte 

känner någon i den nya klassen, finns det risk för att den eleven hamnar utanför 

grupperingarna som kan uppstå (YrkesSofia, YrkesPeter, YrkesLina, YrkesMattias). En av 

lärarna tycker dock inte att det brukar uppstå gruppbildningar mellan dem som kommit från 

samma skola, utan hon upplever att eleverna blandas direkt och att det sedan bildas grupper 

utifrån de nya konstellationerna (YrkesAnna). 

En annan negativ konsekvens av gruppbildningar kan vara att det skapas grupptryck. 

Grupptryck kan vara en orsak till att eleverna beter sig illa mot varandra på så sätt att de 

känner sig pressade av de andra i gruppen att bete sig på ett visst sätt, berättar en av lärarna. 

Inom gruppen kan det finnas olika positioner bland eleverna. Den tuffaste eleven har oftast en 

ledarroll och stöttas av de andra i gruppen. Det är detta stöd som kan utgöra grupptryck. 

Eleven i ledarrollen kan känna sig pressad att agera på det sätt som de andra i gruppen 

förväntar sig att han eller hon ska agera (StudieIda). ”Jag tror att det kan bli lite sådana 

tendenser att är man dum mot någon då är det svansen, alltså de andra i gruppen, som skrattar 

åt en. Att man får någon form av uppmärksamhet” (StudieIda). Att eleverna får olika 

positioner i gruppen kan bero på att de av de andra eleverna tilldelas en viss status. Vilken 

status eleverna har kan bero på vilka egenskaper och färdigheter de besitter. En av lärarna på 

ett av de yrkesförberedande programmen har uppmärksammat att hans elever ofta dömer de 

andra utifrån vilka färdigheter de har (YrkesPeter). ”Är du bättre på någonting i den här 

gruppen så har du en högre status” (YrkesPeter). Det kan även finnas en viss positionering 

mellan grupperna i klassen. Om till exempel de mest studiemotiverade eleverna med högst 

betyg i klassen bildar en grupp kan den gruppen tilldelas högst status av de övriga eleverna 

(YrkesSofia). Två av lärarna har också märkt att eleverna ofta ger olika program olika status. 

De yrkesförberedande programmen anses oftast ha en lägre status än de studieförberedande 

programmen. På så sätt ges också eleverna på skolan olika status utifrån vilket program de 

tillhör (YrkesAnna, StudieIda).  

En elev som är lite annorlunda eller har ett annorlunda beteende kan ha svårt att komma in i 

gemenskapen i klassen, menar två av lärarna. Till exempel en elev som har en diagnos kan 

bete sig lite annorlunda och därför inte riktigt accepteras av de andra eleverna (StudieKatrin, 

YrkesAnna). En av lärarna tycker att det är viktigt att prata om avvikande beteende i 

klasserna. Eleverna måste förstå att även om en del beter sig lite annorlunda måste ändå alla 

accepteras (YrkesAnna). En annan orsak till att en elev inte riktigt kommer in i gemenskapen 

kan vara att eleven känner sig underlägsen de andra i klassen och därför inte känner att hon 
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eller han passar in i gruppen. Denna känsla av underlägsenhet kan vara såväl kunskapsmässigt 

som socialt. Om eleven är väldigt blyg kan det ta längre tid för den, än för de andra, att lära 

känna alla i klassen (StudieIda). En av lärarna förklarar att det också finns de elever som på 

ett väldigt diskret sätt är dominanta, och bara genom sin närvaro kan göra andra elever lite 

nervösa. Detta kan bero på elevernas rykte på skolan, att de är sådana som alla andra elever 

vet vem det är, eller att de här eleverna kunskapsmässigt dominerar i klassen (StudieIda).  

Enligt fyra av lärarna kan vissa elever bete sig på ett oacceptabelt sätt för att få 

uppmärksamhet eller för att provocera läraren (YrkesPeter, YrkesLina, YrkesSofia, 

StudieIda). De här elevernas behov av att få uppmärksamhet kanske inte tillfredsställs på 

något annat sätt i skolan. En del elever kan också använda ett sådant beteende för att försöka 

dölja att de har problem med skolarbetet. Genom att få läraren att hela tiden fokusera på 

elevens beteende läggs mindre fokus på elevens prestationer inom skolarbetet (YrkesLina).  

Även den uppfostran eleverna har fått under sin uppväxt har betydelse för hur eleverna beter 

sig mot andra i skolan och kan således vara en bakomliggande orsak till att vissa elever beter 

sig på ett oacceptabelt sätt, menar tre av lärarna (StudieKatrin, IntroMartina, YrkesLina). 

”Under vår uppväxt så har vi ju fått lära oss vad föräldrarna tycker är bra eller inte bra 

beteenden” (YrkesLina). Det är dock inte endast föräldrarna som anses påverka vilka 

beteenden barnen lär sig, utan även kompisar och andra viktiga personer i barnets omgivning 

(YrkesLina). En del barn anses få en uppfostran i vad som är rätt och fel, hur de ska behandla 

andra och vad som inte är acceptabelt, men inte alla (StudieKatrin). Läraren på 

introduktionsprogrammet tycker att eleverna där behandlar varandra med större respekt än 

vad eleverna i vad man kan kalla svenska klasser gör (IntroMartina). Detta tror läraren beror 

på att de här eleverna har en annan kulturell bakgrund och därför kan ha fått en lite annan 

uppfostran. Till exempel har mamman ofta en särskild ställning i deras familjer och detta kan 

vara en orsak till att pojkarna visar så stor respekt för flickorna (IntroMartina).  

För pojkarna har också en viss fostran med sig hemifrån där mamman har en viss roll i 

familjen och mamman har en speciell ställning, så att säga, i familjen, och det tar de med 

sig in i klassrummet också […] Så jag har nästan aldrig varit med om att pojkarna har 

sagt något nedlåtande om flickorna eller behandla dem illa. Och det tror jag har att göra 

med deras bakgrund att de har en annan respekt för flickorna än vad vi är vana vid att 

svenska elever har. Och de skulle ju aldrig komma sig för att säga några könsord eller 

fula saker. Det finns inte tänkbart hos dem, utan flickorna har en viss särställning i 

klassrummet så. (IntroMartina)  

Avundsjuka, händelser under tidigare skolår och osäkerhet är ytterligare orsaker till 

oacceptabelt beteende, som lärarna har uppmärksammat. Tre av lärarna har också märkt att de 

elever som behandlar andra illa ofta själva mår dåligt. De eleverna har ofta även väldigt dåligt 

självförtroende och kan därför känna ett behov av att hävda sig och försvara sig mot andra 

elever. Detta kan då ta sig uttryck i beteenden som inte accepteras av lärarna (YrkesMattias, 

YrkesSofia, StudieKatrin). 

5.3 Lärarnas olika metoder och strategier för att främja likabehandling 
Att likabehandlingsarbetet på skolan är viktigt är alla lärarna överens om och alla lärarna 

anser att det viktigt att reagerar så fort en elev beter sig på ett oacceptabelt sätt. Lärarna 

nämner dock att det inte behöver vara så uttalat att det är just likabehandling som läraren 

jobbar med under en viss lektion. (Citatet nedan är representativt för alla lärarna.) 

Det svåra kan jag tycka som lärare så att när det handlar om klasser och grupper och 

elever och så, att det skulle nästan stjälpa mer om jag gick in och sa att nu ska vi jobba 

med likabehandling för att Nisse får inte vara med. Så jag känner att man mycket mer får 
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jobba förtäckt eller dolt med likabehandlingsjobbet med eleverna på något sätt. 

(StudieIda) 

Även om det finns någon i klassen som blir illa behandlad av någon annan är det viktigt som 

lärare att inte peka ut någon särskild elev (StudieIda, YrkesSofia, YrkesAnna). Det som har 

hänt kan ändå ligga som underlag för en diskussion eller ett samtal i klassen, menar en av 

lärarna. Upplägget på diskussionen måste dock vara mer allmänt, kring det aktuella ämnet, så 

att eleven som har blivit illa behandlad inte känner sig ännu mer utsatt (YrkesSofia). En annan 

av lärarna brukar i sådana fall använda en dilemmametod där hon låter hela klassen arbeta 

med ett problem som berör den aktuella händelsen, men utan att peka ut någon särskild elev 

(YrkesAnna). 

Man lyfter fram att vi har ett dilemma. Vi har ett problem som vi tillsammans måste lösa. 

Det är en bra utgångspunkt, så man inte pekar ut någon. Alla får säga vad de tycker och 

ingen, varken offer eller förövare, blir utpekad. Den som har utsatt någon annan elev 

kanske inte heller har förstått vad det ledde till, utan vi har bara någon här som inte mår 

bra och vi måste hitta ett sätt att lösa det. Det tycker jag är ett bra sätt, att vi ser det 

tillsammans. (YrkesAnna) 

Likabehandling måste finnas med hela tiden, överallt i skolans arbete, och det ska vara 

återkommande i undervisningen, anser fem av lärarna (YrkesSofia, StudieKatrin, YrkesLina, 

IntroMartina, YrkesAnna).   

Jag tycker att det här ska vara någonting som man alltid jobbar med. Likabehandling ska 

ju finnas i allt man gör. Om det händer något i klassrummet eller det handlar om att hälsa 

på personer som man möter i korridoren. För mig är det så självklart att man har det med 

sig. (StudieKatrin)  

Ett sätt att arbeta med likabehandling i klasserna är att samtala och diskutera mycket kring 

frågorna som berör likabehandling, berättar tre av lärarna. Det kan bland annat vara genus, 

jämställdhet, utanförskap och att visa varandra respekt (StudieKatrin, YrkesAnna, 

YrkesSofia). En av lärarna brukar låta sina elever göra ett skriftligt arbete om diskriminering. 

Där får eleverna berätta om de har varit med om att någon har blivit diskriminerad eller om de 

själva har blivit diskriminerade någon gång. Eftersom det kan vara ett känsligt ämne är det 

bara läraren som läser arbetet, vilket eleverna är medvetna om. Detta arbetssätt gör det också 

möjligt att upptäcka om det är någon i klassen som känner sig diskriminerad (YrkesSofia). Ett 

annat arbetssätt för att diskutera likabehandling är värderingsövningar. En av lärarna tycker 

att det vid dessa diskussionstillfällen kan vara bra att möblera om i klassrummet så att alla 

eleverna sitter så att de kan se varandra (YrkesAnna).  

Jag kör väldigt mycket sitta i ring. Mycket bra metod tycker jag och jag saknar klassrum 

där vi har så möblerat. Det är så bra att sitta så för då ser man varandra, man kan inte 

gömma sig bakom någonting, alla kommer på samma nivå, alla ser alla och lyssnar på 

varandra på ett helt annat sätt. Man kan inte sitta så och snacka bakom eller någonting. 

Det blir en helt annan stämning, ett helt annat fokus och det är bra när man ska prata om 

sådana här saker och diskutera överhuvudtaget. (YrkesAnna)  

Under dessa diskussioner måste alla elever få komma till tals. På så sätt blir allas röst lika 

mycket värd och allas åsikter ses som lika viktiga (YrkesAnna). 

Att försöka få alla elever att ta lika stor plats i klassrummet är en viktig del i 

likabehandlingsarbetet. Något som två av lärarna arbetar mycket med är att få de blyga och 

tysta eleverna att våga ta mer plats (YrkesAnna, YrkesSofia).  
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Att man är ganska öppen med vissa saker och att man är tydlig med att man låter alla 

prata och att man försöker att ta fram de här som inte är så aktiva men att de ändå vet att 

de blir sedda och man vet att de finns och vad de går för och att man har sett dem. Det 

tror jag är jätteviktigt. (YrkesSofia) 

För att hjälpa eleverna att våga ta plats måste läraren vara medveten om hur hon eller han 

agerar i klassrummet. Då kan det vara bra att reflektera över vilken makt lärarrollen medför. 

Bland annat är det läraren som bestämmer hur det ska fungera i klassrummet (YrkesAnna). 

Till exempel kan läraren bestämma elevernas placering i klassrummet, och det kan vara ett 

bra sätt för att synliggöra alla elever (StudieIda). I en av lärarnas klasser har det hänt att de 

duktigaste eleverna sätter sig tillsammans. Läraren har märkt att mest fokus, både från läraren 

och de andra eleverna, då hamnar på den här gruppen och att de andra eleverna inte vågar ta 

så mycket plats under lektionen. Läraren tror att det skulle bli bättre om eleverna blandades, 

så att de inte hamnade i sådana grupperingar. Läraren tror att åtminstone hon då skulle få ett 

större fokus på hela klassrummet (StudieIda). Vid grupparbeten är det viktigt att det är läraren 

som bestämmer grupperna, anser tre av lärarna (YrkesLina, YrkesAnna, YrkesPeter). Är det 

någon som är lite utanför i klassen är det risk för att den eleven inte blir vald om eleverna får 

bestämma grupper själva (YrkesAnna). 

Det är nog viktigt där att man som lärare står på sig och säger att nu är det jag som 

bestämmer grupperna här. Jag tror inte alls att man ska låta dem bestämma grupperingar 

själva. Det gör de ju ändå på raster men i klassrummet så kan vi ju faktiskt plocka runt 

dem. (YrkesLina)  

Eleverna på introduktionsprogrammet kommer från många olika kulturer och bakgrunder 

därför jobbar lärarna där mycket med att skapa en gemensam norm för hur det ska fungera i 

klassrummet. De arbetar bland annat mycket med att eleverna ska visa respekt för den som 

har ordet (IntroMartina).  

Det kan vara svårt att få dem att lyssna på varandra, för är det någon som berättar och en 

annan elev tycker att det inte har med den att göra då slutar den eleven att lyssna. Och det 

där måste vi hela tiden träna på, att visa respekt för varandra. (IntroMartina) 

Läraren på introduktionsprogrammet har märkt att eleverna i introduktionsklasserna ofta intar 

särskilda roller i gruppen beroende på om de är flicka eller pojke. Därför pratar lärarna ofta 

om jämställdhet med eleverna, att alla har samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön 

(IntroMartina).  

Som tidigare nämndes kan en orsak till att eleverna beter sig på ett oacceptabelt sätt vara att 

de inte är medvetna om vilka regler som gäller. Därför är det mycket viktigt i 

likabehandlingsarbetet att lärarna gör eleverna medvetna om detta, tycker en av lärarna. Då 

läraren säger till om vilka regler som gäller bör det också ske tillsammans med hela klassen. 

Om en elev inte vet vilka regler som gäller är det inte säkert att de andra eleverna i klassen 

heller vet det (YrkesPeter). ”Jag tror att alla ska bli medvetna om det för man lär sig mycket 

av andras misstag också” (YrkesPeter). Två av lärarna har uppmärksammat att eleverna ofta 

inte förstår att samma regler som gäller för språkbruk och uttryckssätt i muntlig 

kommunikation även gäller i skriftlig kommunikation. Det har förekommit att elever på 

skolan har blivit trakasserade genom SMS eller genom andra sociala medier. Lärarna förklarar 

att eleverna måste förstå att det som inte är accepterat att säga till någon inte heller är 

accepterat att skriva. (YrkesAnna, StudieKatrin).   

Eleverna pratar ju ganska öppet om vad som skrivs på nätet och då tycker jag att då måste 

ju jag tala om för dem vad som gäller rent lagligt och hur ska man tänka det här att skriv 
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inget som du inte kan säga. Du ska kunna stå för det och vikten av att kunna stå för det 

man skriver och säger och sådär. Att man tar ett samtal kring det och då är det många som 

tänker efter och kanske någon som i alla fall nästa gång de skriver något tänker efter 

ordentligt. (StudieKatrin) 

5.3.1 Samtal med berörda elever 
Under intervjuerna ger lärarna några exempel på hur de brukar agera då en elev beter sig illa i 

klassrummet. Då en elev uttrycker sig på ett oacceptabelt sätt tycker fyra av lärarna att det är 

bra att fråga eleven varför han eller hon sa så (IntroMartina, StudieKatrin, YrkesPeter, 

YrkesMattias). Att be eleven upprepa det den just sa eller att själv som lärare upprepa vad 

eleven sa kan vara ett bra sätt att markera att ett sådant språkbruk inte är accepterat, menar två 

av lärarna. De har märkt att eleven då ofta skäms och tar åt sig av tillsägelsen (StudieKatrin, 

YrkesPeter). En av lärarna brukar också be eleven som har betett sig illa att stanna kvar efter 

lektionen. Då kan läraren ta ett enskilt samtal med eleven om den aktuella händelsen. Detta 

kan vara en bra strategi då samtalet berör endast den eleven (YrkesMattias).  

Om det däremot uppstår en situation som på något sätt berör eller påverkar hela klassen har 

flera av lärarna upptäckt att det är bättre att istället ta ett samtal med hela klassen 

(IntroMartina, YrkesSofia, YrkesAnna, StudieKatrin, YrkesPeter ). ”Jag tycker man ska ta det 

med hela klassen. Om det sägs i en situation där alla är med då ska det också redas ut i den 

situationen” (IntroMartina). Även de eleverna som bara varit åskådare kan behöva prata om 

det som hände (StudieKatrin). Att ta samtalet med hela klassen är också ett sätt att visa för 

alla eleverna att läraren verkligen tar tag i situationen (IntroMartina).  

Att ta ett samtal med den utsatta eleven och visa att hon eller han har blivit sedd och att 

läraren bryr sig om den här eleven är också en viktig del i likabehandlingsarbetet 

(IntroMartina, YrkesMattias, StudieIda). Ett samtal med den som har blivit utsatt gör också att 

läraren får bättre insikt i vad som har hänt (YrkesMattias). En av lärarna tycker att det också 

kan vara bra att ta ett gemensamt samtal med både eleven som har betett sig illa och eleven 

som har blivit utsatt. Detta är framför allt vid konflikter en bra strategi eftersom det i de fallen 

ofta kan röra sig om ett missförstånd mellan eleverna. Då är det bra att diskutera tillsammans, 

både de inblandade eleverna och läraren, för att hitta en gemensam lösning (YrkesAnna).  

5.3.2 Skapa gemenskap 
Att skapa gemenskap är en del av lika behandlingsarbetet, berättar sju av lärarna. Det innebär 

både att skapa gemenskap mellan eleverna, men även mellan elever och lärare (YrkesMattias, 

YrkesPeter, YrkesAnna, IntroMartina, YrkesSofia, YrkesLina, StudieIda). Ett bra förtroende 

mellan elever och lärare är viktigt inom hela skolans verksamhet (YrkesMattias, YrkesAnna, 

IntroMartina). Att skapa gemenskap, både mellan eleverna och mellan eleverna och läraren, 

brukar inte vara några problem för lärarna i vissa praktiska ämnen, eftersom de träffar sina 

klasser många timmar i veckan (YrkesPeter, YrkesMattias).  

Jag undervisar ju på yrkesprogrammet här och vi har ju förmånen att ha hela yrkesdagar 

med våra elever. Och eftersom jag träffar dem så mycket, har dem två hela dagar i veckan 

så lär jag känna dem och de lär känna varandra ganska mycket där. Så det blir en liten 

gemenskap. (YrkesMattias)  

En av lärarna har uppmärksammat att relationen mellan lärare och elever kan se ut på olika 

sätt. Läraren menar att alla lärare på skolan vill att eleverna ska visa respekt för dem i deras 

yrkesroll och därför anses det viktigt att eleverna inte ser läraren som en kompis. I en 

kompisrelation mellan lärare och elever blir det svårare för läraren att säga ifrån då eleverna 

beter sig på ett oacceptabelt sätt (YrkesMattias).  
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Om man är för mycket åt kompishållet i de här relationerna då är det ju svårare att sedan 

sätta stopp och säga till eleven att du kan inte säga så här till honom. Så det är ju också en 

liten balansgång. Samtidigt som eleverna kanske har ett större förtroende för dig om du 

har en mer kompisrelation till dem eller så. Men man ska nog akta sig. Jag tror inte att det 

är bra att vara för mycket, då blir det nästan som att man är elev själv. (YrkesMattias)  

Grupparbeten är en bra metod för att skapa gemenskap i klassen. Vid grupparbeten behöver 

läraren tänka på att hela tiden göra nya grupper så att eleverna tvingas samarbeta med alla i 

klassen. Det är genom att eleverna lär känna varandra som det skapas en gemenskap 

(YrkesSofia, StudieIda, YrkesLina). Eleverna är ofta lite blyga inför varandra i början när 

klassen är ny. Då är olika lära-känna-övningar ett bra sätt för att tona ner nervositeten 

(YrkesSofia, YrkesLina). På gymnasiet skapas nya klasser med elever från flera olika 

högstadieskolor. Detta tycker fyra av lärarna är positivt (YrkesPeter, StudieKatrin, 

YrkesSofia, YrkesLina). Två av lärarna berättar att eleverna ofta intar olika roller i klassen. 

Det är dock inte säkert att eleven alltid trivs med den roll som hon eller han har. En ny klass 

ger eleverna möjlighet att inta en annan roll än den de haft i sin tidigare klass (YrkesPeter, 

YrkesSofia).  

Jag tror att det kan påverka positivt, för på grundskolan så kanske man har varit en viss 

person i klassen och fått den stämpeln på sig [alltså intagit en viss roll, min anmärkning] 

och de andra förväntar sig hur man ska vara, men egentligen kanske man inte är den 

personen och kommer man då i en ny konstellation med nya klasskamrater så brukar det 

brytas. Och då kan man kanske helt plötsligt vara den man egentligen vill vara. 

(YrkesSofia) 

För en elev som varit utanför eller på annat vis blivit utsatt under sin tidigare skolgång kan det 

också vara bra att komma till en helt ny klass. Eftersom ingen av de andra eleverna vet hur 

den här eleven har blivit behandlad tidigare finns det heller inga förväntningar på att han eller 

hon ska behandlas på samma sätt även på gymnasiet (YrkesLina).  

På skolan brukar det finnas en slags nollning eller inspark för de nya eleverna i början av 

höstterminen. Då är det de äldre eleverna som hittar på aktiviteter för de nykomna 

(YrkesAnna, StudieIda). En av lärarna tycker att insparken är väldigt bra för att få eleverna att 

lära känna varandra. Att de får göra saker tillsammans utanför klassrummet tror läraren har 

stor betydelse för att eleverna ska känna en gemenskap i klassen. Genom att det är andra 

elever som anordnar insparken får de nykomna eleverna också möjlighet att lära känna fler 

elever på skolan än bara de i sin egen klass (StudieIda). En annan av lärarna tycker att tanken 

bakom insparken är god men att det i dagsläget är allt för ostrukturerat (YrkesAnna).  

På introduktionsprogrammet brukar lärarna ha svårt att skapa gemenskap bland eleverna. En 

del elever visar inte något intresse för att lära känna de andra i klassen. Läraren på 

introduktionsprogrammet har också märkt att vissa elever bara håller sig till de personer som 

tillhör deras egen familj, eller som kommer från samma hemland. Detta utgör ett hinder för 

likabehandlingsarbetet och lärarna arbetar dagligen med att försöka skapa bättre gemenskap i 

introduktionsklasserna (IntroMartina).  

En del håller sig då också bara till sin familj eller de som kommer från samma land och 

det påverkar då hur öppna de är för att bli integrerade i skolan. Det är en av våra stora 

stötestenar som vi jobbar med dagligen. (IntroMartina)  

5.3.3 Lärarnas möjligheter att arbeta med likabehandling i undervisningen 
Tiden är den största faktorn som påverkar lärarnas möjligheter att arbeta med likabehandling i 

undervisningen. Fem av lärarna tycker att tiden inte räcker till för allt som de vill hinna med i 
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undervisningen (YrkesPeter, IntroMartina, YrkesSofia, YrkesLina, StudieIda). Det är många 

moment som ska hinnas med i kurserna och som ska ligga som underlag för elevernas betyg. 

Därför styrs tidsplaneringen av ämnesplanerna och kunskapskraven. Lärare koncentrerar sig 

först och främst på vad som står i ämnesplanerna och kunskapskraven, menar fem av lärarna, 

och om likabehandling inte nämns där kan lärare känna att det inte är lika viktigt att hinna 

med i undervisningen (IntroMartina, YrkesLina, StudieIda, YrkesAnna, YrkesSofia).  

Lärarna känner sig också stressade för om det finns elever som inte har gjort de här 

momenten som de ska göra för att uppfylla kriterierna, så är de rädda för att de ska få en 

anmälan på sig för att de inte har gjort det som de ska. Och då är det jätteviktigt att känna 

att man hinner med de här kurserna. Och då kan det vara att man blir så stressad att man 

inte lägger in det här då, och inte tar tid till det. (IntroMartina)  

Hur mycket tid som måste läggas på de olika momenten varierar också mellan olika 

elevgrupper. I en del grupper kan läraren inte hålla ett lika högt arbetstempo som i andra 

grupper, och då blir det ännu mindre tid över för sådant som inte står i kunskapskraven 

(YrkesSofia). En av lärarna tror dock att det ändå ofta är läraren själv som avgör hur mycket 

tid som läggs på likabehandling (YrkesSofia). ”Men sedan är det nog en prioriteringsfråga. 

Tycker man att det här [likabehandling, min anmärkning] är viktigt så ser man nog till att man 

får in det i sin undervisning” (YrkesSofia). 

Vissa kurser har dock ett innehåll som hör ihop med likabehandling och då faller det sig 

naturligt att arbeta med det i undervisningen. En av lärarna förklarar att likabehandling på så 

sätt blir lättare att arbeta med inom vissa ämnen än inom andra (YrkesSofia). ”Jag har det i 

mina kurser så på så sätt är det ju lättare kanske. Liksom alla ska ju jobba med det men har 

man det specifikt i kursen så är det ju på något sätt lättare att jobba med det” (YrkesSofia). 

Inom olika ämnen kan lärarna arbeta på olika sätt och arbetssätten som passar inom vissa 

ämnen kan underlätta arbetet med likabehandling i undervisningen (StudieKatrin). Inom en 

del ämnen kan lärarna bland annat arbeta med olika teman, som de själva väljer, och där kan 

de då välja att arbeta med ett tema som hör till likabehandling (YrkesAnna, StudieKatrin).  

Även de fysiska miljöerna på skolan har betydelse för likabehandlingsarbetet. En av lärarna 

nämner att hon brukar låta sina elever sitt i ring när de ska diskutera i klassen. I flera av 

hennes nuvarande klassrum fungerar dock inte möbleringen för det här arbetssättet. Detta 

känner läraren begränsar hennes sätt att arbeta med likabehandling (YrkesAnna).   

5.4 Skolans gemensamma arbete för likabehandling 
Det likabehandlingsarbete som i dagsläget finns på skolan behöver förbättras, anser alla åtta 

lärarna. Bland annat skulle det behövas ett bättre samarbete mellan lärarna på de olika 

programmen. I intervjuerna berättar fyra av lärarna att de har ett bra samarbete med sina 

kollegor inom arbetslaget (StudieIda, YrkesSofia, IntroMartina, YrkesMattias). Med 

kollegorna kan de prata om olika elever och hur de ska agera i olika situationer. Detta kan 

vara väldigt givande eftersom kollegorna kan ha samma elever och ha samma problem även 

under sina lektioner (StudieIda, IntroMartina). Utöver kollegorna i arbetslaget tycker fem av 

lärarna att de inte har så stor inblick i hur andra lärare på skolan arbetar med bland annat 

likabehandling (StudieIda, YrkesSofia, IntroMartina, YrkesMattias, YrkesLina). Två av de 

intervjuade lärarna har märkt att det dessutom finns lärare som inte vill ha så mycket 

samarbete med andra, utan vill sköta sin undervisning själva (IntroMartina, YrkesLina). ”Jag 

tror många lärare är rädda för visa upp sina fel men det behöver man ju inte göra, man kan ju 

visa upp det som är bra” (YrkesLina). 
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Fyra av lärarna nämner att det framför allt är samarbetet mellan lärare inom praktiska ämnen 

och lärare inom teoretiska ämnen som behöver förbättras. I dag är det väldigt uppdelat och 

lärarna i de två grupperna har inte någon inblick i varandras arbete (YrkesSofia, YrkesLina, 

StudieIda, YrkesPeter). ”Men framför allt så måste ju vi, som våran yrkesgrupp här som 

yrkeslärare, ha mer förståelse för de teoretiska grupperna. Likaväl som det är åt andra hållet” 

(YrkesPeter). På skolan hålls emellanåt personaldagar och två av lärarna föreslår under 

intervjun att det under dessa personaldagar skulle kunna bildas arbetsgrupper som består av 

lärare från olika program. I dessa grupper kan lärarna sedan diskutera till exempel 

likabehandling, och på så sätt få höra lite om hur lärare på andra program arbetar (YrkesSofia, 

YrkesLina). En av lärarna tycker också att personalen på skolan behöver arbeta mer med att 

involvera eleverna i likabehandlingsarbetet. Eftersom likabehandlingsarbetet handlar om att 

skapa en trygg skolmiljö för eleverna tycker läraren att det är viktigt att eleverna känner sig 

delaktiga i skolans gemensamma arbete för likabehandling (YrkesMattias).  

5.4.1 Temadagarna  
På skolan genomförs emellanåt temadagar, vilka är en del i skolans gemensamma arbete för 

likabehandling. De har till exempel en filmdag för alla elever i årskurs två (YrkesMattias, 

YrkesAnna, IntroMartina). Två av lärarna tycker att filmdagarna är bra eftersom filmerna kan 

behandla olika teman som berör likabehandling. Detta kan lärarna sedan använda för 

diskussioner i klasserna (IntroMartina, YrkesMattias).  

Då kan man välja ut en film som har ett speciellt tema som bygger på bland annat 

likabehandling. Och då jobbar man efteråt med filmen i klasserna i form av 

frågeställningar och då blir det att man pratar om de här frågorna men man pratar utifrån 

filmen. (IntroMartina) 

En problematik kring temadagarna, som tre av lärarna har uppmärksammat, är att de lätt blir 

som en egen del, som inte är en del av det vardagliga arbetet med likabehandling (StudieIda, 

YrkesLina, YrkesAnna). För att få temadagarna att bättre hänga ihop med det övriga 

likabehandlingsarbetet anser en av lärarna att arbetet före och efter temadagarna behöver 

förbättras (YrkesAnna). 

Men jag tycker vi skulle ha en mer långsiktig plan i det. Jag tycker att man ska förbereda 

det här i många olika kurser innan och diskutera det mer efteråt. Då tror jag eleverna 

skulle få ut mycket mer av det. (YrkesAnna) 

Temadagarna tar också dock från undervisningen, vilket en av lärarna tror kan medföra en 

negativ inställning bland lärarna på skolan (YrkesLina). Att det är något som ligger utanför 

undervisningen kan skapa en negativ inställning även hos eleverna. När de vet att det inte 

kommer att bedömas eller påverka betygen är det inte säkert att de orkar engagera sig 

(YrkesMattias).  

En av lärarna har en mycket negativ inställning till temadagarna och tror inte att de har någon 

större påverkan på elevernas förståelse för likabehandling. Läraren tycker istället att det 

viktigaste är att varje lärare kontinuerligt arbetar med likabehandling i sin undervisning 

(StudieKatrin). 

Jag tror inte på det här med temadagar eller att man ska isolera likabehandling som att nu 

jobba vi väldigt intensivt med det, utan det måste ju genomsyra allt som vi gör. Likadant 

som när vi jobbar med genus, vi kan inte ha en genusdag bara för att fylla ett mål utan det 

ska också alltid finnas. Ett miljötänk ska väl också alltid finnas, och jag tycker att det här 

är samma fråga egentligen. Och det löser man inte med temadagar och så. (StudieKatrin) 
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5.4.2 Kurator och skolsköterska 
En grupp inom personalen som två av lärarna tycker har stor betydelse för 

likabehandlingsarbetet är kuratorn och skolsköterskan. Kuratorn är på skolan på heltid och 

hon har också varit med i gruppen som arbetade fram likabehandlingsplanen (YrkesSofia). 

Kuratorn är mycket ute i undervisningen och lärarna känner att de har ett bra stöd av både 

kuratorn och skolsköterskan när det gäller frågor om elevernas trivsel och välbefinnande 

(YrkesSofia, YrkesMattias). ”De är så med i verksamheten. Så det tycker jag att det har aldrig 

varit någon tvekan vart man ska gå om man behöver hjälp” (YrkesSofia). 

Då lärarna känner att de inte har tillräckliga kunskaper om hur de ska agera i en i en situation 

där en elev blir illa behandlad kan de vända sig till kuratorn. Hon har mer erfarenhet och 

kompetens vad gäller sådana situationer (YrkesSofia, YrkesMattias).  

Om det är en konflikt mellan två elever till exempel så är hon [kuratorn, min anmärkning] 

mycket bättre på att ta det än vad jag är. Hon är utbildad för det och är bättre utrustad för 

det. (YrkesMattias) 

Om elever från flera olika klasser är inblandade i en situation kan det vara svårt för en lärare 

att agera om läraren inte känner alla eleverna. Då kan det vara bättre att kontakta kuratorn och 

låta henne ta ett samtal med eleverna (YrkesAnna). En av lärarna berättar att hon väldigt 

sällan är i kontakt med kuratorn. Det brukar endast vara då hon behöver få råd om hur hon ska 

agera i en viss situation (YrkesLina). 

5.4.3 Enkät elevrådet 
För att bredda perspektivet på denna sista frågeställning gjordes även en enkätundersökning i 

elevrådet (för sammanställning av enkäten se Bilaga 4). Fem av de åtta elevrådsmedlemmarna 

var närvarande vid genomförandet av enkäten. Då elevrådsmedlemmarna ombads ge två 

exempel på vad elevrådet arbetar med angavs ett antal olika arbetsuppgifter, vilka har 

sammanställts i fem kategorier: 

- att framföra elevernas åsikter till skolpersonalen  

- att skapa en bättre skolmiljö för eleverna  

- att värna om elevernas inlärning 

- att förbättra elevernas uppfattning om skolan  

- att öka elevernas inflytande i skolan  

Elevrådets funktion i kommunikationen mellan elever och personal tror samtliga 

elevrådsmedlemmar att skolans elever är ganska medvetna om. Däremot tror ingen av 

elevrådsmedlemmarna att eleverna på skolan har något förtroende för elevrådets arbete. 

Majoriteten av elevrådsmedlemmarna tycker heller inte att skolans övriga elever är 

engagerade i elevrådets arbete.   

Trots funktionen som elevrådet har på skolan känner inte någon av elevrådsmedlemmarna att 

de är delaktiga i skolans gemensamma arbete för likabehandling. Samtliga medlemmar har 

ändå kännedom om innehållet i skolans likabehandlingsplan och alla fem svarade att det 

förekommer att elever på skolan beter sig illa mot andra elever. Elevrådsmedlemmarnas 

exempel på hur detta kan förekomma på skolan är rasism, skitsnack, ironi, att någon tittar 

snett och skrattar samt fördomar och olika behandling på grund av utseende. I enkäten 

framkommer det att eleverna som blir utsatta för sådan behandling inte tar kontakt med 

elevrådet. Om detta ändå skulle hända svarar elevrådsmedlemmarna att de skulle föra det 

vidare till lärare eller annan personal och att de skulle försöka stötta eleven som blivit utsatt. 

En av elevrådsmedlemmarna föreslår också att de skulle kunna föra det vidare till 
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likabehandlingsgruppen. Samtliga elevrådsmedlemmar svarar dock att elevrådet inte har 

något samarbete med likabehandlingsgruppen.  

Eleverna ombads gradera hur bra de tycker att skolans gemensamma arbete för likabehandling 

fungerar. På en skala där 1 var mycket dåligt och 5 var mycket bra svarade alla eleverna 3. 

Elevrådsmedlemmarna ombads i enkäten att ge förslag på hur skolans gemensamma arbete 

för likabehandling kan förbättras. Svaren har sammanställts i fyra kategorier:  

- utöka samarbetet mellan lärarna och mellan lärare och elever 

- lägga mer ansvar på eleverna  

- arbeta mer för att göra eleverna medvetna om att deras beteende sårar andra  

- omarbeta likabehandlingsplanen   

6. Analys  
I detta kapitel analyseras först lärarnas erfarenheter av elevernas beteende utifrån Bourdieus 

handlingsfilosofi, och sedan lärarnas arbete med likabehandling utifrån ramfaktorteorin.  

De av Bourdieus begrepp som är relevanta inom denna uppsats är socialt rum, habitus, 

kulturellt kapital, socialt kapital och symboliskt kapital. Skolan ses här som det sociala 

rummet vars agenter utgörs främst av elever men även av lärare och annan skolpersonal. 

Enligt Bourdieu har alla agenter en egen habitus och ett personligt kapitalinnehav. Således 

innehar olika agenter olika mycket kapital av de olika kapitalarterna. Det kulturella kapitalet 

utgörs enligt Bourdieu till stor del av agentens kunskaper inom olika områden. Kunskaper 

inom områden som anses ha ett högt kulturellt värde medför ett stort kulturellt kapital. 

Agentens sociala kapital utgörs av agentens sociala nätverk. En agent med ett stort socialt 

nätverk har ett större socialt kapital än en agent med ett mindre socialt nätverk. Även 

maktpositionerna bland agenterna som ingår i det sociala nätverket har betydelse för det 

sociala kapitalet. Det symboliska kapitalet hänger ihop med kulturellt och socialt kapital. En 

agents kunskaper, inom ett område som värderas högt av majoriteten av agenterna inom det 

sociala rummet, kan ge agenten en status som i sin tur utgör ett symboliskt kapital. För det 

symboliska kapitalet har också agentens rykte bland andra agenter betydelse (Bourdieu, 

1999).  

Eftersom Bourdieu (1999) menar att alla agenter har en egen unik habitus har således alla 

elever på skolan en egen unik habitus. Det är agentens habitus som styr hur han eller hon 

tänker och agerar i olika situationer. Habitus har således betydelse för hur eleverna beter sig 

mot varandra i skolan. Agentens habitus har formats utifrån dennes uppfostran, miljön och 

kulturen som agenten har vuxit upp i, händelser som agenten har varit med om och 

skolmiljöer som eleven vistats i, menar Bourdieu. Tre av lärarna nämner just uppfostran som 

en bakomliggande orsak till att elever beter sig illa mot varandra i skolan (IntroMartina, 

YrkesLina, StudieKatrin). De menar att eleverna under sin uppfostran har lärt sig av andra 

personer i sin omgivning vilka beteende som anses vara rätt och fel. Dessa värderingar har 

således format elevens habitus. De kunskaper som eleven har inom de områden som skolans 

regler berör utgör också en del av elevens kulturella kapital. Dessa regler kan röra bland annat 

moral och etik, vilket en av lärarna har märkt att alla elever inte har fått lära sig om under sin 

uppfostran (StudieKatrin). Dessa elever har på så sätt ett mindre, eller ett annorlunda, 

kulturellt kapital än de elever som har kunskaper om moral och etik. Kapitalskillnaderna 

mellan eleverna kan bidra till att de beter sig på olika sätt. Hela sju av de åtta lärarna har 

uppmärksammat att eleverna många gånger inte reflekterar över vilka konsekvenser deras 

handlingar kan få (YrkesMattias, YrkesAnna, YrkesPeter, StudieKatrin, YrkesSofia, 
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YrkesLina, StudieIda). Två av dessa lärare märker också ibland att en del elever saknar 

kunskaper om vilka regler som gäller på skolan (YrkesLina, YrkesMattias). Att vissa elever 

beter sig på ett oacceptabelt sätt kan således bero på att de, utifrån det här perspektivet, har ett 

kulturellt kapital som inte stämmer överens med det som förväntas i skolan. Eftersom dessa 

elever inte alltid förstår att de beter sig på ett sätt som inte accepteras i skolan menar en av 

lärarna att en viktig del i likabehandlingsarbetet är att göra eleverna medvetna om vad som 

accepteras och vad som inte accepteras (YrkesPeter). Genom dessa kunskaper utökas 

elevernas kulturella kapital och deras habitus kan således förändras.  

Enligt Bourdieu (1985) är det vanligt att agenter med liknande habitus och kapital dras till 

varandra. Till gymnasieskolan söker eleverna in på olika program och klasserna som sedan 

bildas består av elever som tidigare gått på flera olika högstadieskolor. Alla eleverna inom 

samma program har således gjort samma val då de sökte in till just det programmet. Dessa 

elever kan således antas ha ett gemensamt intresse för sitt program och således liknande 

habitus. Inom klasserna brukar det dock uppstå grupperingar, menar sex av lärarna 

(YrkesAnna, YrkesMattias, StudieKatrin, IntroMartina, YrkesSofia, YrkesLina). Grupperna 

brukar oftast uppstå i början när eleverna är nya i klassen och består då oftast av elever som 

kommit från samma högstadieskola. De här eleverna känner många gånger redan någon i den 

nya klassen och eleverna inom grupperna har således ett gemensamt socialt kapital 

(YrkesMattias, StudieKatrin, YrkesSofia, YrkesLina). Lärarna har märkt att eleverna brukar 

känna sig ganska osäkra i början i den nya klassen och att de därför dras till de elever som de 

känner sedan tidigare. Eleverna som kommer från samma högstadieskola har också en 

gemensam skolbakgrund vilket kan ha bidragit till att eleverna fått ett liknande kulturellt 

kapital. Det gemensamma kulturella kapitalet kan också vara en orsak till att det bildas 

grupper. En av lärarna på ett studieförberedande program har varit med om att de 

kunskapsmässigt starkaste eleverna i vissa av hennes klasser har bildat en grupp inom klassen 

(YrkesSofia). De grupperna utgörs således av elever med liknande kulturellt kapital.  

I den nya gymnasieklassen kan det också finnas elever som är ensamma från sin tidigare 

högstadieskola. De eleverna kanske inte känner någon av de andra eleverna sedan tidigare, 

vilket betyder att de har ett mindre socialt kapital än de eleverna som kommer från samma 

högstadieskola. Fyra av lärarna har uppmärksammat att detta kan utgöra en svårighet för vissa 

elever att komma in i gruppbildningarna (YrkesSofia, YrkesPeter, YrkesLina, YrkesMattias). 

Här finns således en risk för att eleverna med mindre socialt kapital ska hamna utanför. För att 

förhindra detta och samtidigt utöka elevernas sociala kapital tycker tre av lärarna att det är 

viktigt att arbeta med att skapa gemenskap i klasserna och få alla eleverna inom klassen att 

lära känna varandra (YrkesSofia, StudieIda, YrkesLina). Det kan finnas elever som är väldigt 

blyga och på grund av det inte har så utbrett och användbart socialt kapital, och därför heller 

inte har så lätt att komma in i gemenskapen (StudieIda). Elevernas olika habitus kan också 

vara en bakomliggande orsak till utanförskap. Två av lärarna har märkt att de elever som har 

ett ganska annorlunda beteende kan ha svårt att bli accepterade av andra elever (StudieKatrin, 

YrkesAnna).  

Risken för utanförskap är således en negativ konsekvens av gruppbildningar i skolan. 

Ytterligare en negativ konsekvens, som en av lärarna har uppmärksammat, är grupptryck. 

Läraren upplever ibland att eleven som beter sig på ett oacceptabelt sätt stöttas av de andra 

eleverna i gruppen (StudieIda). Bourdieu (1985) menar att det ofta finns en ledare inom varje 

grupp som stöttas av de andra agenterna. Det är agenten med högst position som innehar 

ledarrollen och här finns det ofta förväntningar från de övriga agenterna på hur ledaren ska 

agera. På så sätt kan en elevs oacceptabla beteende vara en följd av de förväntningar som 

finns på eleven från de andra gruppmedlemmarna.   



27 

 

Enligt en av lärarna beter sig eleverna på introduktionsprogrammet i vissa avseenden lite 

annorlunda i förhållande till elever på andra program (IntroMartina). Eleverna på 

introduktionsprogrammet visar till exempel varandra mer respekt, framför allt mellan pojkar 

och flickor, än vad elever på andra program brukar göra. Detta menar läraren beror på att 

introduktionseleverna kommer från en annan kulturell bakgrund och därför har annorlunda 

habitus och kulturellt kapital än de flesta andra eleverna på gymnasieskolan. Eleverna på 

introduktionsprogrammet kan också ha ett mer begränsat socialt kapital inom det sociala 

rummet som skolan utgör, berättar läraren. Läraren har varit med om att en del elever bara 

håller sig till de personer som tillhör deras familj, eller som kommer från samma hemland 

som eleven själv. Detta har utgjort ett stort hinder i lärarens arbete med att skapa gemenskap i 

klassen (IntroMartina).  

Enligt Bourdieu (1999) har varje agent ett symboliskt kapital som påverkas av agentens 

kulturella och sociala kapital. Det symboliska kapitalet utgörs av den status som agenten 

tilldelas av andra agenter, utifrån de överenskomna värden som finns inom det sociala 

rummet. På så sätt har eleverna på gymnasieskolan även olika symboliska kapital, som utgörs 

av den status som de tilldelas av andra elever på skolan. Tre av lärarna har uppmärksammat 

att elever med stort kulturellt kapital inom de ämnen som har ett högt värde tilldelas en hög 

status, och således ett stort symboliskt kapital, av andra elever (StudieIda, YrkesSofia, 

YrkesPeter). Även olika gymnasieprogram har olika status vilket medför att eleverna på de 

olika programmen får olika symboliskt kapital (YrkesAnna, StudieIda). Bourdieu (1999) 

menar att detta kommer av de urvalsprocesser som finns inom utbildningssystemet. Eleverna 

inom utbildningar som har hög intagningspoäng har ett större kulturellt kapital än eleverna 

inom utbildningar som har låg intagningspoäng. 

Inom det sociala rummet, som här utgörs av skolan, pågår det enligt Bourdieu (1999) hela 

tiden en maktkamp mellan agenterna om de olika positionerna. En agents position avgörs av 

agentens totala kapitalinnehav i förhållande till de andra agenternas kapitalinnehav. Den agent 

som innehar störst kapital har också den högsta maktpositionen. Således har elevernas 

kulturella, sociala och symboliska kapital betydelse för vilken maktposition de får. Att 

eleverna har olika positioner eller roller inom klasserna har tre lärare uppmärksammat 

(StudieIda, YrkesSofia, YrkesPeter). I början när eleverna är nya både på gymnasieskolan och 

i klassen har de ännu inga speciella roller. Dessa roller uppger lärarna uppstår vartefter 

eleverna lär känna varandra i klassen. Under den här tiden pågår det alltså enligt Bourdieu 

(1999) en strid mellan eleverna om vilka roller eller positioner de ska ha. Positionerna som 

agenterna innehar inom det sociala rummet är dock föränderliga och kan ändras om det 

tillkommer en ny agent eller om agenterna utökar sitt kapitalinnehav. Två av lärarna har märkt 

att en del elever inte trivs i den roll de har (YrkesSofia, YrkesPeter). Eftersom det finns 

förväntningar på hur elever i olika positioner ska bete sig kan det vara svårt för eleverna att 

ändra sitt beteende utan att förlora sin position. På så sätt kan en elev bete sig på ett 

oacceptabelt sätt för att det förväntas av andra elever, även om eleven själv egentligen inte 

trivs med sitt beteende. När den här eleven byter skola, när han eller hon till exempel börjar 

på gymnasiet och på så sätt hamnar i ett nytt socialt rum, har eleven möjlighet att förändra sitt 

beteende och på så sätt inta en annan roll som han eller hon trivs bättre i (YrkesSofia, 

YrkesPeter). Detta gäller både elever i höga maktpositioner och elever i låga maktpositioner. 

En elev som varit utanför i sin förra klass kan här, bland annat genom lärarnas arbete med att 

skapa gemenskap, utöka sitt sociala kapital och på så sätt bli accepterad av de andra i den nya 

klassen (YrkesLina).   

Enligt ramfaktorteorin finns det flera faktorer inom skolan som påverkar lärarnas 

undervisning. En av dessa är tiden. Lundgren (1981) menar att den undervisningstid som 
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tilldelas varje lärare påverkar hur mycket tid läraren hinner lägga på varje moment i kurserna. 

Därför måste läraren prioritera vilka moment som är viktigast och som ska ges mest tid. Fem 

av de intervjuade lärarna känner ofta att tiden inte räcker till för allt som de vill hinna med i 

undervisningen (YrkesPeter, IntroMartina, YrkesSofia, YrkesLina, StudieIda). Således utgör 

tiden en begränsande faktor i dessa lärares undervisning. Flera av lärarna känner att de måste 

lägga mest tid på de moment som måste hinnas med i kurserna. Om likabehandling inte ingår 

i dessa moment är risken stor att likabehandlingsarbetet inte ges så mycket tid (IntroMartina, 

YrkesLina, StudieIda, YrkesAnna, YrkesSofia). En av lärarna tycker dock att hur mycket tid 

som läggs på likabehandling ofta beror på läraren. De lärare som vill ge likabehandling 

utrymme i undervisningen ser också till att hinna med det (YrkesSofia). Här är det, enligt 

Dahllöf (1999), lärarens personlighet och karaktär som styr likabehandlingsarbetet.  

Både Lundgren och Dahllöf menar att tiden är en rörlig faktor. Med det menas att tiden inte är 

lika begränsad för alla lärare (Lundgren, 1981). Av de åtta intervjuade lärarna är det fem som 

nämner tidsbegränsningen. Detta kan således tyda på att inte alla åtta lärarna känner sig lika 

begränsade av tiden. De tre som inte nämner tiden kanske har mer undervisningstid än de 

övriga lärarna. En av lärarna berättar att tidsbegränsningen också kan vara olika i olika 

elevgrupper. I en del grupper går det att hålla ett högre arbetstempo och då blir det mer tid 

över till sådant som inte står i målen för kursen, till exempel likabehandling (YrkesSofia). 

Lärarnas tidsplanering styrs mycket av målen för kurserna, menar Lundgren. En viktig del 

med undervisningen är att eleverna ska ges de kunskaper som krävs för att de ska uppnå 

målen. Målen för kursen blir således en faktor som både påverkar innehållet i undervisningen 

och tidsplaneringen (Lundgren, 1981). Fem av lärarna berättar att de främst koncentrerar sig 

på ämnesplanerna och målen vid utformningen av sin undervisning. Störst fokus läggs på att 

få alla elever att nå målen för kursen. Om likabehandling inte nämns i ämnesplanen eller 

målen är risken att det ses som mindre viktigt (IntroMartina, YrkesLina, StudieIda, 

YrkesAnna, YrkesSofia). Inom vissa kurser finns dock likabehandling med i ämnesplanen och 

blir då en naturlig del i undervisningen (YrkesSofia). I dessa fall utgör ämnesplanen en positiv 

ramfaktor för likabehandlingsarbetet. En av lärarna förklarar att olika arbetssätt eller metoder 

i undervisningen passar olika bra i olika ämnen. Läraren menar också att en del arbetssätt gör 

det lättare att arbeta med likabehandling i undervisningen, än andra. Därmed blir 

likabehandlingsarbetet lättare inom vissa ämnen än inom andra (StudieKatrin). Således utgör 

även de olika arbetssätten ramfaktorer som påverkar lärarnas möjligheter att arbeta med 

likabehandling.  

Lärarnas arbetssätt påverkas också av de fysiska miljöerna på skolan, menar Lundgren (1981). 

En av de intervjuade lärarna berättar att hennes sätt att arbeta med likabehandling genom att 

låta eleverna sitta i ring när de ska diskutera i klassen inte fungerar i alla klassrum 

(YrkesAnna). Möbleringen i klassrummen utgör i det här fallet en ramfaktor som begränsar 

lärarens likabehandlingsarbete.  

För att förbättra skolans gemensamma arbete för likabehandling tycker flera av lärarna att 

samarbetet mellan lärarna behöver förbättras. Det gäller framför allt samarbetet mellan lärare 

på praktiska ämnen och lärare på teoretiska ämnen. I dagsläget är det väldigt uppdelat mellan 

de två ämnesgrupperna (YrkesSofia, YrkesLina, StudieIda, YrkesPeter). Det verkar även 

finnas vissa svårigheter i samarbetet mellan skolpersonalen och elevrådet. Enligt 

elevrådsmedlemmarna är två av elevrådets arbetsuppgifter att framföra elevernas åsikter till 

skolpersonalen och att skapa en bättre skolmiljö för eleverna. Ändå känner ingen av 

elevrådsmedlemmarna att de är delaktiga i skolans gemensamma arbete för likabehandling, 

trots att samtliga elevrådsmedlemmar har märkt att det förekommer att en del elever beter sig 
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illa mot andra. För att förbättra likabehandlingsarbetet tycker fyra av elevrådsmedlemmarna 

att just samarbetet mellan lärare och elever måste utökas. Svårigheterna som här finns i 

samarbetet mellan lärare och mellan lärare och elever kan bero på en tydlig uppdelning 

mellan olika grupper inom skolan. Denna uppdelning utgör i sådana fall en ramfaktor som 

begränsar skolans gemensamma arbete för likabehandling.  

Sammanfattningsvis påverkas elevernas beteende av deras habitus, kapital och 

maktpositioner. Varje elev har en unik habitus som styr hur eleven agerar i olika situationer. 

Elevens habitus har bland annat formats efter den uppfostran eleven har fått. De kunskaper 

eleven har fått med sig under sin uppväxt och sin skolgång utgör elevens kulturella kapital. 

Dessa kunskaper påverkar både elevens beteende och vilken maktposition eleven har bland 

andra elever i klassen och på skolan. Även det sociala kapitalet har här betydelse. Både det 

sociala och det kulturella kapitalet har betydelse för hur eleven accepteras av andra elever. En 

elev som har ett begränsat socialt kapital kan ha problem att komma in någon av 

gruppbildningarna som ofta uppstår i klasserna. Att gruppbildningar uppstår kan bero på att 

elever med liknande habitus och kapital dras till varandra. Här arbetar lärarna mycket med att 

skapa gemenskap i klassen och på så sätt undvika att någon elev hamnar utanför.  

En elevs kulturella och sociala kapital utgör tillsammans ett symboliskt kapital. Även det 

symboliska kapitalet påverkar vilken maktposition eleven har inom det sociala rummet. Det 

kan finnas förväntningar på hur elever i vissa maktpositioner ska agera. Enligt Bourdieu pågår 

det hela tiden en kamp om vilken agent som ska inneha vilken maktposition. För att inte 

riskera att förlora sin maktposition kan vissa elever känna sig tvungna att uppfylla 

förväntningarna från andra elever. Att en elev beter sig på ett oacceptabelt sätt kan således 

vara en följd av den maktposition eleven har. Enligt läraren på introduktionsprogrammet finns 

det ofta där en tydlig uppdelning mellan eleverna, framför allt mellan flickor och pojkar. 

Samtidigt visar eleverna där större respekt för varandra än elever på andra program. Detta tror 

läraren främst beror på att eleverna i introduktionsklasserna har ett annorlunda kulturellt 

kapital.  

Flera av de intervjuade lärarna känner att undervisningstiden ofta är så begränsad att de inte 

hinner med allt som de skulle vilja. Störst fokus läggs på det som står i ämnesplanerna och 

kunskapskraven. Likabehandling tas upp när det finns tid över och således utgör tiden och 

styrdokumenten ramfaktorer för lärarnas möjligheter att arbeta med likabehandling. Hur 

mycket tid som måste läggas på de olika momenten i undervisningen kan vara olika i olika 

elevgrupper och i olika ämnen. Således är det inte säkert att alla lärare känner sig lika 

begränsade av tiden. Arbetssätten som används inom vissa ämnen kan också ge bra 

möjligheter för läraren att kunna behandla likabehandling. Inom vissa ämnen tas också 

likabehandling upp i ämnesplanen. Här blir ämnesplanen således en positiv ramfaktor för 

likabehandlingsarbetet. Samarbetet mellan olika grupper, av både lärare och elever inom till 

exempel elevrådet, verkar inte fungera så bra på skolan. Att det finns en tydlig uppdelning 

mellan grupperna blir ett problem för skolans gemensamma arbete för likabehandling och 

uppdelningen kan således ses som en begränsande ramfaktor.  

7. Diskussion 
Här kommer resultatet av studien att diskuteras utifrån tidigare forskning och teori. Kapitlet är 

strukturerat utifrån frågeställningarna och i slutet av kapitlet jämförs de olika lärarnas sätt att 

arbeta med likabehandling. En sammanfattning av slutsatserna och några förslag till fortsatt 

forskning avslutar avsnittet.  



30 

 

Enligt de intervjuade lärarna är det framför allt på två olika sätt som eleverna på 

gymnasieskolan beter sig illa mot varandra. Det ena är att eleverna använder ett språkbruk 

mot varandra som inte accepteras av lärarna. Ett oacceptabelt språkbruk och verbala angrepp 

bland eleverna har även Lee (2006), Craig, Pepler & Atlas (2000), Sairanen & Pfeffer (2011) 

och Carney & Merrell (2001) uppmärksammat som vanligt förekommande. 

Enkätundersökningen i elevrådet visar också att det främst är verbalt som eleverna beter sig 

illa mot varandra. Enligt Carney & Merrell (2001) blir sexuella trakasserier och könsord 

vanligare när eleverna blir äldre. Just könsord tycker en av lärarna på studieförberedande och 

tre på yrkesförberedande program är vanligt förekommande på gymnasieskolan. Enligt lärare 

från båda programinriktningarna kan könsord vara en del av jargongen i en del elevgrupper. 

Samma lärare och flera av eleverna i elevrådsstyrelsen har märkt att det också förekommer en 

del rasism. Rasistiska uttryck har dock inte påträffats i den tidigare forskningen. Det andra 

sättet på vilket en del elever beter sig illa mot varandra på gymnasieskolan är genom att 

stänga ute andra från gemenskapen. Även Lee (2006) och Sairanen & Pfeffer (2011) har 

uppmärksammat att det händer att en del elever hamnar utanför. Utanförskap förekommer 

således även på andra skolor än gymnasieskolan som har undersökts i denna studie.  

Enligt de intervjuade lärarna är fysiska angrepp ytterst ovanliga på gymnasieskolan. Detta var 

också mycket ovanligt på skolan som undersöktes i en studie av Allen (2010b). I studier 

gjorda av Lee (2006) och Craig, Pepler & Atlas (2000) förekom dock fysiska angrepp bland 

eleverna. Dessa forskare gjorde dock sina undersökningar på låg- och mellanstadieskolor. 

Skillnaden här skulle kunna bero på att eleverna på gymnasieskolan är äldre. Enligt Bourdieu 

(1999) förändras agenternas habitus och kapital allteftersom de får nya kunskaper och är med 

om nya händelser. På så sätt kan elever på högstadiet och gymnasiet ha mer utvecklade 

habitus och kapital som gör att de beter sig på ett annat sätt än elever i lägre årskurser.  

Flera av lärarna, från både yrkesförberedande och studieförberedande program, har 

uppmärksammat att eleverna beter sig på olika sätt i och utanför klassrummet. De tror att 

eleverna tänker mer på hur de beter sig när läraren är närvarande. Craig, Pepler & Atlas 

(2000) har i sin studie uppmärksammat att elever är mer benägna att bete sig illa mot varandra 

på skolgården än i klassrummet. Detta menar de beror på att läraren har kontroll över eleverna 

i klassrummet och kan agera om det händer något. Den här kontrollen finns däremot inte på 

skolgården. De intervjuade lärarna berättar att de sällan träffar sina elever utanför 

klassrummet och därför blir det svårt att upptäcka om eleverna beter sig illa mot varandra 

utanför undervisningssituationerna.  

Lärare, från både studieförberedande och yrkesförberedande program, menar att många elever 

är omedvetna om vilka konsekvenserna av deras handlingar kan bli för andra elever. Eleverna 

förstår således inte att deras beteende kan vara till skada för andra elever. Lee (2006), 

Thornberg, Rosenqvist & Johansson (2012) menar också att det ibland inte finns någon 

intention att skada någon annan, men att eleven inte förstår hur dennes beteende kan uppfattas 

av andra. Eleven har således svårt att sätta sig in i andras situation. Enligt Isling Poromaa, 

Holmlund & Hult (2012) har vissa elever ett habitus som inte stämmer bra överens med de 

beteenden som eftersträvas i skolan. De eleverna kan då till exempel ha svårt att förhålla sig 

till de regler som gäller på skolan. De intervjuade lärarna har uppmärksammat att en del 

elever inte vet vilka regler som gäller på skolan. Detta kan vara en bakomliggande orsak till 

att de beter sig mot andra elever på ett sätt som inte accepteras på skolan. Eleverna som 

saknar kunskaper om detta har således ett annorlunda, och inte lika funktionellt, kulturellt 

kapital som de elever som har kunskaper om skolans regler. För att kunna förändra de här 

elevernas beteende behöver deras kulturella kapital således utökas med dessa kunskaper. Att 

se till att alla elever lär sig vilka regler som gäller blir därför en viktig del i 
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likabehandlingsarbetet, vilket nämns av både en av de intervjuade lärarna och Marshall, 

Varjas, Meyers, Graybill & Skoczylas (2009).  

Det bildas ofta grupper inom klasserna, berättar lärare från alla tre programinriktningarna. 

Oftast är det eleverna som har gått på samma högstadieskola och enligt Bourdieu (1985) på så 

sätt har liknande habitus och kulturellt och socialt kapital som bildar grupper. 

Gruppbildningarna är ofta en bakomliggande orsak till utanförskap eftersom det finns risk att 

vissa elever inte accepteras i grupperna, menar lärarna. Lärarna har också märkt att elever 

som har ett avvikande beteende, och således ett annorlunda habitus, kan ha svårt att bli 

accepterade i grupperna. Även Thornberg (2010) har uppmärksammat att elever som har ett 

lite avvikande beteende ofta löper större risk att bli illa behandlade av andra elever. Eleverna 

kan också ha förutfattade meningar eller föreställningar om andra elever, vilket påverkar deras 

bemötande av dessa elever (Thornberg, 2010). Bakgrunden till de främlingsfientliga åsikter 

som ibland förekommer på den undersökta gymnasieskolan utgörs oftast just av elevernas 

förutfattade meningar. Eleverna uttrycker sig på ett visst sätt på grund av att de saknar 

kunskaper om personer med annan kulturell bakgrund. Även här är det således elevernas 

begränsade kulturella kapital som påverkar deras beteende.  

Även elever som är blyga och inte vågar ta så stor plats i klassrummet riskerar att hamna 

utanför grupperingarna i klasserna, förklarar lärarna. Isling Poromaa, Holmlund & Hult 

(2012) menar att de här elevernas begränsade sociala kapital ofta utgör en svårighet för att de 

här eleverna ska accepteras av sina klasskamrater. Elever som däremot är mer framträdande i 

klassrummet har ofta ett större socialt kapital och därmed också lättare att bli accepterade av 

andra. För att alla elever ska accepteras i klassen tycker lärare från yrkesförberedande 

program och introduktionsprogrammet att en viktig del i likabehandlingsarbetet är att försöka 

få alla eleverna att ta lika stort utrymme i klassrummet. Genom att låta alla elever komma till 

tals blir allas röst lika mycket värd. Bestämda platser i klassrummet kan vara ett bra sätt för 

att synliggöra alla elever, anser en lärare. Läraren menar att när eleverna själva får bestämma 

platser sätter de sig ofta tillsammans i grupperingarna. Då är det lätt hänt att störst fokus, från 

både läraren och andra elever, hamnar på en viss grupp. Placering i klassrummet nämner även 

Allen (2010a) och Marshall, Varjas, Meyers, Graybill & Skoczylas (2009) som ett sätt att 

arbeta för likabehandling. Klassrumsplacering kan också vara ett sätt att bestraffa en elev som 

har betett sig på ett sätt som inte accepteras, genom att till exempel inte låta den eleven sitta 

bredvid sina kompisar (Marshall, Varjas, Meyers, Graybill & Skoczylas, 2009).  

Att elevernas olika habitus och kapitalinnehav accepteras på olika sätt av andra elever medför 

att det skapas maktskillnader, menar Lee (2006). Bourdieu (1999) talar också om att det finns 

maktskillnader mellan agenterna inom det sociala rummet, utifrån hur mycket kapital 

agenterna besitter. Elevernas kapitalinnehav är således avgörande för vilka maktpositioner de 

får inom det sociala rummet som skolan utgör. Lärare på yrkesförberedande program berättar 

att de kunskapsmässigt duktigaste eleverna oftast får en hög status, av både lärare och andra 

elever. Dessa elevers kapitalinnehav stämmer således bra överens med det som efterfrågas 

inom skolan samtidigt som det ger dem en hög maktposition bland andra elever (Isling 

Poromaa, Holmlund & Hult, 2012).  

Maktpositionerna har betydelse för hur eleverna beter sig, menar Rigby (2004). Enligt 

Bourdieu (1985) finns det ofta förväntningar på hur agenter i olika maktpositioner ska bete 

sig. Om agenterna inte lever upp till dessa förväntningar riskerar de att förlora sin position. 

Thornberg, Rosenqvist & Johansson (2012) har upptäckt att vissa elever kan känna sig 

tvungna att hävda sig i sin maktposition. Ett sätt att visa sin makt över andra kan vara att bete 

sig illa mot elever i lägre maktpositioner. Även Lee (2006) har upptäckt att det ofta är elever i 
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högre maktpositioner som beter sig illa mot elever i lägre maktpositioner. Inom grupperna 

finns det ofta en ledare som stöttas av de andra gruppmedlemmarna, menar Bourdieu (1985). 

Enligt en av de intervjuade lärarna är det oftast är den tuffaste eleven som innehar ledarrollen. 

Positionerna inom gruppen kan dock leda till att det uppstår grupptryck. Läraren tror att 

ledaren i gruppen många gånger kan känna sig tvingad att bete sig på ett visst sätt för att inte 

tappa stödet från de andra eleverna i gruppen. Om en elev beter sig illa mot någon annan kan 

det således bero på just förväntningarna från de andra gruppmedlemmarna. Rigby (2004), 

Craig, Pepler & Atlas (2000) och Thornberg (2010) anger också grupptryck som en orsak till 

att elever beter sig illa mot varandra. En del elever kan också känna sig tvungna att bete sig på 

ett visst sätt för att själva inte bli utsatta för illa behandling av de andra i gruppen, menar 

Thornberg (2010).  

Lärare från alla tre programinriktningarna nämner att elevernas beteende har formats efter den 

uppfostran de fått, och att det kan vara en bakomliggande orsak till att de beter sig på ett sätt 

som inte accepteras i skolan. Även Rigby (2004) har uppmärksammat att elevernas 

oacceptabla beteende kan ha sin grund i den uppfostran de fått. Uppfostran har, enligt 

Bourdieu (1999), stor betydelse för elevens habitus som i sin tur påverkar elevens beteende. 

Att en elev beter sig på ett oacceptabelt sätt i skolan kan således bero på att den uppfostran 

som elevens habitus har formats efter inte stämmer överens med de förväntningar och regler 

som skolan har.  

En annan orsak till att en elev beter sig illa mot andra kan vara att eleven själv mår dåligt. 

Detta har både Thornberg (2010), Thornberg, Rosenqvist & Johansson (2012) och de 

intervjuade lärarna uppmärksammat. Lärarna tror att de här elevernas dåliga självförtroende 

gör att de ibland känner sig tvingade att hävda sig mot andra elever. Dåligt självförtroende 

nämner också Thornberg (2010) samt att eleven kan må dåligt över problem inom familjen. 

Thornberg, Rosenqvist & Johansson (2012) menar att eleven under tidigare skolår själv kan 

ha blivit illa behandlad, vilket har lett till att eleven har börjat behandla andra på samma sätt.  

Enligt Thornberg, Rosenqvist & Johansson (2012) kan elevens beteende mot andra elever 

dessutom bero på att eleven tycker att skolan är tråkig och att bete sig illa mot andra elever 

blir en sysselsättning för att slippa undan skolarbetet. En av lärarna på yrkesprogrammet tror 

också att ett sådant beteende ibland kan användas för att dölja elevens svårigheter att klara av 

olika arbetsuppgifter under lektionerna. En lågpresterande elev kanske heller inte får så 

mycket uppmärksamhet av läraren vad gäller skolarbetet vilket kan leda till att eleven 

använder andra metoder för att bli uppmärksammad och sedd av läraren. Eleven kan till 

exempel försöka provocera läraren genom att bete sig på ett oacceptabelt sätt i klassrummet.  

Ett sätt för att få alla elever att bli accepterade i klassen, och på så sätt jämna ut 

maktskillnaderna mellan eleverna, är att arbeta med att skapa gemenskap i klasserna. Det 

menar både Rigby (2004), Craig, Pepler & Atlas (2000) och de intervjuade lärarna. Lärarna 

menar att genom att skapa gemenskap i klassen kan gruppbildningarna förändras och risken 

för utanförskap minskar. Rigby (2004) anger grupparbeten som ett bra arbetssätt för att skapa 

gemenskap. Detta är en metod som lärarna på yrkesförberedande och studieförberedande 

program brukar använda för att få eleverna att lära känna varandra bättre. På gymnasieskolan 

brukar det också i början av höstterminen finnas aktiviteter för de nykomna eleverna, med 

syftet att skapa gemenskap i de nya klasserna. Dessa aktiviteter ligger utanför undervisningen 

och det är elever från de andra årskurserna inom samma program som håller i dem, berättar 

två av lärarna.  

De intervjuade lärarna tycker att en viktig del i likabehandlingsarbetet är att prata med 

eleverna om olika frågor och ämnen som rör likabehandling. Det kan till exempel vara 
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utanförskap och att man ska visa varandra respekt. Detta nämner även Sairanen & Pfeffer 

(2011) och Allen (2010b) som en viktig del i arbetet för att förhindra att elever beter sig illa 

mot varandra. I Allens (2010b) undersökning visade det sig också att de flesta eleverna 

bättrade sig efter att de hade tagit upp sådana frågor i klasserna. Rigby (2004) menar att under 

samtalen i klasserna är det viktigt att läraren inte pekar ut någon särskild elev. Detta förklarar 

även de intervjuade lärarna. Samtalet i klassen kan ha sin grund i att det är någon elev som har 

blivit illa behandlad av någon annan men för att inte göra situationen värre, för någon av de 

inblandade eleverna, måste samtalet föras på en mer allmän nivå. För att ingen elev ska känna 

sig utpekad brukar en av lärarna på yrkesförberedande program använda en dilemmametod. 

Den går ut på att eleverna i klassen tillsammans får arbeta med att lösa ett problem som berör 

samma tema som den aktuella händelsen. Denna metod liknar metoden shared concern som 

Rigby & Griffiths (2011) har undersökt. Metoden shared concern innebär också att eleverna 

tillsammans får arbeta fram en lösning på ett problem. Skillnaden med den här metoden är 

dock att det här är de inblandade eleverna som tillsammans får diskutera sig fram till en 

lösning på situationen som har uppstått där en elev har blivit illa behandlad av någon annan. 

Den här metoden inbegriper således inte alla eleverna i klassen utan bara de som har varit 

inblandade i den särskilda situationen. Shared concern-metoden visade sig ha mycket positiva 

effekter på skolorna där den användes.  

En bra strategi för att få eleverna att förändra sitt beteende är att ta ett samtal med de berörda 

eleverna när det har uppstått en situation där en elev har betett sig illa mot någon annan, 

menar både Carney & Merrell (2001) och Marshall, Varjas, Meyers, Graybill & Skoczylas 

(2009). Lärare från alla tre programinriktningarna nämner också att de brukar samtala med 

eleverna när det har uppstått en sådan situation. En av lärarna på yrkesförberedande program 

brukar ta ett enskilt samtal med eleven som har betett sig illa. Marshall, Varjas, Meyers, 

Graybill & Skoczylas (2009) menar att om elevens beteende beror på till exempel grupptryck 

kan den bästa metoden vara att ta ett enskilt samtal med den eleven. Det kan annars vara bra 

att låta hela klassen delta i samtalet, menar både Marshall, Varjas, Meyers, Graybill & 

Skoczylas och de intervjuade lärarna. Om situationen på något sätt berör alla eleverna i 

klassen tycker lärarna att alla elever behöver vara med i samtalet kring det som har hänt, även 

de elever som bara varit åskådare. Craig, Pepler & Atlas (2000) samt läraren på 

introduktionsprogrammet förklarar att om läraren tar samtalet med hela klassen får alla 

eleverna lära sig att ett sådant beteende inte accepteras. Samtidigt får också alla eleverna se att 

läraren verkligen tar tag i den aktuella situationen.   

Det är också bra att ta ett samtal med eleven som har blivit utsatt, menar lärarna. På så sätt 

visar lärarna att de verkligen bryr sig om och stöttar eleven. Det här är också ett bra sätt för att 

skapa förtroende mellan lärare och elever. Ett sådant förtroende är en mycket viktig del i 

likabehandlingsarbetet, menar Allen (2010a). När eleverna har förtroende för läraren vågar de 

tala om ifall de har blivit illa behandlade av någon annan elev på skolan. Lärarna nämner 

också förtroendet mellan lärare och elever som en viktig del i hela skolans verksamhet. En av 

lärarna på yrkesförberedande program menar samtidigt att detta förtroende kan skapas genom 

olika slags relationer mellan läraren och eleverna. Läraren tror alla lärare vill att eleverna ska 

visa respekt för dem i deras yrkesroll och detta blir svårare om eleverna ser sin lärare som en 

kompis. I en kompisrelation blir det också svårare för läraren att säga ifrån till eleverna. 

Läraren tror dock att eleverna kan ha lättare att känna förtroende för en lärare som de ser lite 

mer som en kompis.  

Alla de intervjuade lärarna anser att det är viktigt att som lärare agera så fort någon elev blir 

illa behandlad av någon annan. Detta har även Lee (2006) och Sairanen & Pfeffer (2011) 

kommit fram till i sina studier. Enligt Rigby & Griffiths (2011) kan det hända att situationen 
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förvärras för en elev som har blivit illa behandlad när läraren ingriper. Ingen av de intervjuade 

lärarna nämner att de har varit med om detta. En del lärare kan dock känna att de saknar 

kunskaper om hur de på bästa sätt ska handla i situationer där någon elev beter sig illa mot 

någon annan, menar både Marshall, Varjas, Meyers, Graybill & Skoczylas (2009) och 

Sairanen & Pfeffer (2011). Sairanen & Pfeffer (2011) visar att lärare som har fått gå en 

utbildning om hur de ska handskas med elever som beter sig illa mot andra oftare agerar i 

sådana situationer än lärare som inte har gått en sådan utbildning. Lärare som saknar sådan 

utbildning är istället mer benägna att ignorera vissa händelser. Här är således lärarnas 

kulturella kapital avgörande för hur de agerar i sådana situationer. Detta kan även ses ur ett 

ramfaktorteoretiskt perspektiv. Om det finns en utbildning inom området för likabehandling 

kan denna utbildning ses som en ramfaktor eftersom den här utbildningen på så sätt styr 

lärarnas möjligheter att arbeta med likabehandling. Lärarna som har gått utbildningen har 

getts större möjligheter, genom att deras kulturella kapital har utökats med kunskaperna från 

utbildningen, att arbeta med likabehandling än de lärare som inte har gått utbildningen.   

Allen (2010a) menar att eftersom det inom skolan alltid är flera lärare som kommer i kontakt 

med samma elever kan det vara en fördel om det finns ett samarbete mellan de lärare som har 

kontakt med en elev som ofta beter sig på ett oacceptabelt sätt. På så vis kan lärarna se om 

eleven beter sig på samma sätt i olika klassrum. Lärarna på studieförberedande program samt 

introduktionsprogrammet nämner också att de tycker att det är bra att ha ett samarbete med 

andra lärare som har samma elever. På så sätt kan de ta hjälp av varandra om de inte vet hur 

de ska handskas med en situation som har uppstått. Marshall, Varjas, Meyers, Graybill & 

Skoczylas (2009) har även i sin studie visat att lärare ofta vänder sig till andra lärare för att få 

hjälp med elever. Två av de intervjuade lärarna på yrkesförberedande program berättar att de 

däremot brukar ta hjälp av skolans kurator när de inte vet hur de ska agera. Lärarna menar att 

kuratorn är utbildad för att kunna handskas med sådana situationer och således bättre utrustad 

än lärarna själva. Här har alltså kuratorn en annan yrkeskompetens, och således ett annat 

kulturellt kapital, än lärarna. Denna möjlighet att kunna ta hjälp av skolans kurator är inte 

säkert att den finns på alla skolor. På så sätt kan även denna tillgång till en kurator ses som en 

ramfaktor som påverkar lärarnas möjligheter att arbeta med likabehandling. Skolor som har en 

tillgänglig kurator har, ur denna synvinkel, större möjligheter att skapa ett bra 

likabehandlingsarbete än skolor som saknar en tillgänglig kurator.  

De intervjuade lärarna tycker att det är viktigt att agera varje gång någon elev beter sig illa 

mot någon annan, men det kan vara svårt att ingripa i en situation där det är elever som 

läraren inte känner. Marshall, Varjas, Meyers, Graybill & Skoczylas (2009) har också 

uppmärksammat att lärare många gånger tycker att det är svårt att handskas med situationer 

som berör elever som de själva inte har någon relation till. Många lärare väljer då att ta hjälp 

av andra lärare som känner eleverna bättre, till exempel elevernas mentorer. Lärare på 

yrkesprogram nämner att de i sådana fall brukar ta hjälp av kuratorn. Både Sairanen & Pfeffer 

(2011), Marshall, Varjas, Meyers, Graybill & Skoczylas (2009) och Allen (2010a) nämner att 

många lärare väljer att kontakta föräldrarna när någon elev har betett sig illa mot någon annan 

på skolan. Föräldrakontakt verkar dock inte vara så vanligt förekommande på gymnasieskolan 

i den här studien, eftersom ingen av de intervjuade lärarna berättar om det. 

En del av lärarna i studien som gjordes av Marshall, Varjas, Meyers, Graybill & Skoczylas 

(2009) använde vissa bestraffningsmetoder för att få eleverna att förändra sitt beteende. Det 

kunde till exempel vara att eleven i fråga tvingades stanna kvar i klassrummet efter lektionen 

eller att eleven skickades till rektorn. Ingen av lärarna i studien för den här uppsatsen nämnde 

under intervjuerna att de använde bestraffning under sina lektioner. Istället försökte de på ett 
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konstruktivt sätt få eleverna att förstå vilka regler som gäller och vad som inte accepteras i 

skolan, och genom dessa metoder få eleverna att förändra sitt beteende.  

Allen (2010b) visar att ett gemensamt arbete på skolan, med gemensamma metoder och 

strategier för hur skolpersonalen ska agera när någon elev blir illa behandlad, underlättar 

likabehandlingsarbetet. Det kan hjälpa lärarna att upptäcka vilka elever det är som beter sig 

illa mot andra. Även Lee (2006) har upptäckt att en gemensam syn på vilka beteenden som 

inte accepteras på skolan underlättar lärarnas arbete med att skapa en trygg skolmiljö för alla 

elever. I de här fallen blir skolans gemensamma system för hur personalen ska agera en 

positiv ramfaktor för likabehandlingsarbetet. Genom att det inom systemet finns ramar för hur 

lärarna ska arbeta behöver ingen av lärarna känna att de inte vet hur de ska agera i situationer 

där elever behandlar varandra illa. Detta kan också minska risken för att lärare ska ignorera 

vissa händelser.  

Vikten av att likabehandlingsarbetet omfattar alla eleverna påpekar Carney & Merrell (2001). 

Fokus ska inte bara vara på eleverna som beter sig illa mot andra och de elever som blir illa 

behandlade av andra, utan alla elever på skolan. De menar också att det är viktigt att både 

personal och elever är involverade i likabehandlingsarbetet. Även en av de intervjuade lärarna 

tycker att det är viktigt att eleverna känner sig delaktiga i likabehandlingsarbetet. På 

gymnasieskolan finns ett elevråd som ska fungera som en kommunikation mellan eleverna 

och skolpersonalen. De fem elevrådsmedlemmarna var medvetna om att det fanns ett 

likabehandlingsarbete på skolan, men det var ingen av dem som kände sig delaktig i arbetet. 

Detta samarbete mellan lärare och elever tycker flera av dem behöver förbättras, och de tycker 

också att samarbetet mellan lärarna måste förbättras.    

7.1 Likheter och skillnader mellan lärarna på studie- och 
yrkesförberedande program samt introduktionsprogrammet 
En jämförelse mellan lärarna visar på att det finns många likheter mellan lärarna på de olika 

programinriktningarna. Oavsett vilket program de undervisar på anses likabehandling vara en 

viktig del inom skolans verksamhet. Alla lärarna har också märkt att det förekommer att 

elever behandlar varandra på ett sätt som inte accepteras på skolan, och varje gång detta 

upptäcks anser de att de som lärare måste agera. Alla är överens om att det främst är verbalt, 

genom deras språkbruk, som eleverna behandlar varandra illa. Lärare från studieförberedande 

och yrkesförberedande program nämner också att elever kan behandlas illa genom att de 

stängs ute från gemenskapen. Utanförskap kan vara en följd av att det inom de nya klasserna 

ofta uppstår grupperingar mellan eleverna som kommit från samma högstadieskola, menar 

lärare från alla tre programinriktningarna. En av lärarna på yrkesförberedande program tycker 

dock inte att grupperna brukar bestå av elever som kommit från samma högstadieskola, utan 

att de istället brukar vara blandade. Att grupperingarna i den här lärarens klasser ser 

annorlunda ut än i de andra lärarnas klasser kan bero på att den här läraren använder andra 

arbetssätt eller metoder för att blanda eleverna i klassen. Läraren berättar att hon brukar låta 

eleverna sitta i ring när de ska diskutera i klassrummet. På så sätt blir alla elever sedda och 

allas röst värderas lika mycket. Genom det här arbetssättet kan maktskillnaderna mellan 

eleverna minska vilket i sin tur leder till att eleverna respekterar varandra mer. När eleverna 

från de olika högstadieskolorna respekterar varandra kan de känna sig tryggare att umgås med 

alla i klassen, och inte bara de som kommit från samma högstadieskola. En svårighet med det 

här arbetssättet är dock möbleringen i vissa klassrum. Där det inte går att möblera om på det 

här sättet blir möbleringen en begränsande ramfaktor för lärarens arbete med likabehandling. 

Den här problematiken kan också vara en anledning till att det inte är fler lärare som använder 

det här arbetssättet. De klassrum som de undervisar i kanske inte går att möblera om. Genom 

att alla elever blir respekterade av sina klasskamrater och att det skapas en gemenskap i 
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klassen minskar risken för att någon elev ska hamna utanför. Arbetet med att skapa 

gemenskap blir således en viktig del i likabehandlingsarbetet, tycker lärare från alla tre 

programinriktningarna. Grupparbeten är en metod som används på både studieförberedande 

och yrkesförberedande program. 

Lärare från studieförberedande och yrkesförberedande program tycker det är bra att i 

klasserna samtala om sådant som har med likabehandling att göra, framför allt om det är 

någon elev som har betett sig illa mot någon annan. Samtidigt påpekar de hur viktigt det är att 

inte peka ut någon elev, varken den som har betett sig illa eller den som har blivit utsatt. En av 

lärarna på ett yrkesförberedande program använder sig här av en dilemmametod, där läraren 

låter eleverna tillsammans arbeta med ett problem som berör den aktuella händelsen. Genom 

att eleverna här får arbeta tillsammans kan den här metoden också vara bra för att skapa 

gemenskap. Orsaken till att en elev har betett sig illa mot någon annan kan dessutom vara just 

att det inte finns någon bra gemenskap i klassen och att alla elever således inte respekteras. 

Att låta eleverna arbeta med ett problem på det här sättet kan dock tänkas fungera bättre inom 

vissa ämnen än inom andra och det kan vara en orsak till att det inte är fler lärare som 

använder det här arbetssättet. Lärare från alla tre programinriktningarna berättar att en del 

arbetssätt passar bättre på vissa program än på andra. Av de intervjuade lärarna på 

yrkesförberedande program är det två som undervisar i praktiska ämnen. En metod där 

eleverna ska diskutera sig fram till en lösning på ett problem som har med likabehandling att 

göra kan tänkas vara svårare för dessa lärare att använda i sin undervisning, än för lärare i 

teoretiska ämnen. Undervisningsmiljöerna kan också se annorlunda ut för de teoretiska och de 

praktiska ämnena. Undervisningen i teoretiska ämnen kan ske i ett klassrum medan 

undervisningen i praktiska ämnen kan ske till exempel i en verkstad. Även här utgör således 

de fysiska miljöerna ramfaktorer som styr lärarnas arbetssätt.  

En omedvetenhet bland eleverna om vilka konsekvenser deras handlingar kan få för andra 

elever samt vilka regler som gäller på skolan och i klassrummet tror lärare från alla tre 

programinriktningarna kan vara en orsak till att de beter sig på ett oacceptabelt sätt mot 

varandra. Det är dock bara en lärare, från ett av de yrkesförberedande programmen, som 

nämner att det är viktigt att tala om för eleverna vilka regler som gäller på skolan och i 

klassrummet. Det är också bara en lärare som har uppmärksammat att grupptryck kan vara en 

orsak till att vissa elever beter sig illa mot andra. De här skillnaderna mellan lärarna skulle 

kunna bero på att de undervisar på olika program och på så sätt har olika elevgrupper. Olika 

undervisningsmetoder kan också fungera olika bra i olika elevgrupper. På så sätt kan även 

elevgrupperna ses som en ramfaktor som styr lärarnas undervisning.  

En tydlig skillnad mellan olika elevgrupper, som lärare på yrkesförberedande och 

studieförberedande program, har upptäckt är jargongen som kan finnas bland eleverna. 

Jargongen, som utgörs av ett språkbruk som inte accepteras av lärarna, förekommer oftast på 

de yrkesförberedande programmen. Trots att eleverna inom jargongen använder ett 

oacceptabelt språkbruk är det ingen av lärarna som nämner att de arbetar med att få bort den 

här jargongen från de yrkesförberedande programmen. Detta skulle kunna tyda på att den här 

jargongen är något som ses som typiskt eller utmärkande för de här yrkesprogrammen, och 

dess existens accepteras av både lärare och elever. Här kan det också finnas en risk för att 

jargongen hela tiden återskapas när det börjar klasser med nya elever på programmet. Om 

jargongen ses som utmärkande för vissa program kan eleverna känna till detta redan innan de 

börjar på gymnasiet. Vilket gymnasieprogram eleverna söker till påverkas av deras habitus 

och kapital, och eleverna söker ofta till de program vars normer stämmer överens med elevens 

egen habitus. Jargongen som accepteras på vissa program kan utgöra en av de normer som 

finns på programmet. Eleverna som söker till det här programmet har således redan innan 
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accepterat den här normen. På så sätt reproduceras den här normen hela tiden eftersom den 

redan finns bland eleverna i de nybildade klasserna. Den norm som jargongen utgör är således 

en del av elevernas habitus och eftersom den accepteras av lärarna kan den även vara en del 

av lärarnas habitus. I de här fallen kan den här normen vara så fast rotad inom programmet att 

det bir svårt att se problematiken med den. Endast när det har gått för långt och blivit tydligt 

att språkbruket har skadat någon annan elev väljer lärarna att agera. Det kan dock finnas fall 

där lärarna inte upptäcker om jargongen skadar någon elev. Till exempel träffar lärarna inte 

eleverna så ofta utanför klassrummet. Det här utgör således en stor problematik inom 

likabehandlingsarbetet.  

De möjligheter som lärarna har att arbeta med likabehandling i undervisningen påverkas 

mycket av tiden, vilket lärare från alla tre programinriktningarna nämner. De känner att de 

inte hinner ta upp allt som de skulle vilja i undervisningen, och tiden utgör således en 

begränsande ramfaktor. Lärare från alla tre programinriktningarna berättar också att störst 

fokus i undervisningen läggs på det som står i ämnesplanerna och kunskapskraven. Då mest 

tid läggs på att hinna med detta är det inte säkert att det blir någon tid över för samtal kring 

likabehandling. En av lärarna på yrkesförberedande program tror dock att det också beror 

mycket på läraren själv. Om läraren vill arbeta med likabehandling så ser han eller hon till att 

också hinna med detta i undervisningen. På så sätt får lärarens personliga åsikter betydelse för 

hur mycket utrymme likabehandling ges i undervisningen. Vissa kurser har dessutom ett 

innehåll som berör det som likabehandling handlar om, berättar en av lärarna på 

yrkesförberedande program. I det fallet blir ämnesplanen och kunskapsmålen en positiv 

ramfaktor för likabehandlingsarbetet.  

En annan skillnad i arbetssätt mellan lärarna är hur de agerar i en situation där en elev har 

betett sig illa mot någon annan i klassrummet. Endast en av lärarna på yrkesförberedande 

program brukar prata enskilt med eleven som har betett sig illa. Andra lärare, tre från 

yrkesförberedande, en från studieförberedande samt läraren från introduktionsprogrammet, 

tycker att det brukar vara bättre att ta samtalet med hela klassen. På så sätt, menar de, får alla 

elever veta att ett sådant beteende inte accepteras i klassrummet. Tre lärare, från alla tre 

programinriktningarna, brukar också prata med eleven som har blivit utsatt. På så sätt får 

eleven se att läraren bryr sig och verkligen tar tag i situationen. Dessa olikheter mellan hur 

lärarna väljer att prata med eleverna påverkas av både lärarens habitus och kulturella kapital. 

Vissa lärare kanske tycker att det är svårare att ta samtalet i helklass och därför väljer att prata 

endast med eleven som har betett sig illa. I det här fallet kan läraren känna att hon eller han 

saknar kompetens, och således har ett begränsat kulturellt kapital, för att involvera hela 

klassen i samtalet. De lärare som inte brukar prata med den utsatta eleven kan också ha ett 

begränsat kulturellt kapital eftersom de kanske inte förstår vilken betydelse ett sådant samtal 

kan ha för eleven.  

Vad gäller kontakten med skolans kurator syns en tydlig skillnad mellan lärare på de olika 

programinriktningarna. Det är endast lärare från yrkesförberedande program som berättar att 

de ibland väljer att ta hjälp av kuratorn, eftersom lärarna själva saknar kompetens. Lärarna på 

studieförberedande program och introduktionsprogrammet verkar således ha ett mer 

användbart kulturellt kapital för att handskas med situationer där elever beter sig illa mot 

varandra. Detta skulle kunna bero på att lärarna på de olika programinriktningarna har olika 

elevgrupper och dessutom olika syn på vad som accepteras och vad som inte accepteras. Det 

kan vara till exempel jargongen som nämndes tidigare. Enligt lärarna brukar jargongen vara 

hårdare på vissa yrkesförberedande program än på de studieförberedande programmen. Så 

länge det inte är tydligt att någon elev kommer till skada verkar jargongen också accepteras av 

lärarna på de här yrkesförberedande programmen. Lärarna på studieförberedande program 



38 

 

verkar dock vara hårdare när det gäller elevernas språkbruk och mer benägna att säga ifrån. 

Därför kan lärare på studieförberedande program vara mer vana vid, och ha större 

erfarenheter av, att agera i situationer där elever beter sig illa mot varandra, än lärare på vissa 

yrkesförberedande program. På så sätt kan lärare på vissa yrkesförberedande program ha ett 

mindre användbart kulturellt kapital, än lärare på studieförberedande program, och därför 

känna större behov av att få hjälp utifrån.  

Alla lärarna tycker att likabehandlingsarbetet på skolan behöver förbättras. Framför allt är det 

samarbetet mellan lärare inom praktiska och teoretiska ämnen som behöver utökas, menar 

lärare från alla tre programinriktningarna. Utöver kollegorna i arbetslaget tycker ingen från de 

olika programinriktningarna att de har någon insikt i andra lärares arbete med likabehandling. 

Ett utökat samarbete mellan lärarna inom teoretiska och praktiska ämnen skulle utöka lärarnas 

kulturella kapital, eftersom de då kan få ta del av andra lärares erfarenheter och metoder för 

att arbeta med likabehandling. Temadagarna som ibland hålls på skolan ska vara en del i 

likabehandlingsarbetet. Läraren på introduktionsprogrammet och en lärare på 

yrkesförberedande program är positivt inställda till temadagarna, medan andra lärare på 

yrkesförberedande och studieförberedande program tycker att det finns en problematik kring 

temadagarna. Skillnaderna mellan lärarna här skulle kunna bero på att vissa lärare har större 

möjligheter att arbeta med likabehandling i sin undervisning än andra. För de lärare som 

annars inte har så stora möjligheter att kunna ta upp likabehandling i undervisningen kan 

temadagarna ge ett bra tillfälle att i klasserna kunna fortsätta diskutera sådant som hör till 

likabehandling. Även de lärare vars kulturella kapital begränsar dem att arbeta med 

likabehandling kan genom temadagarna få möjlighet att utöka sin kompetens och således 

lättare kunna få in likabehandling i sin undervisning. De olika åsikterna om temadagarna kan 

således bero på lärarnas olika kulturella kapital och de ramfaktorer som påverkar deras 

undervisning.  

Läraren på introduktionsprogrammet skiljer sig på olika sätt från de övriga lärarna. Det beror 

främst på att hennes elevgrupper skiljer sig från elevgrupper på andra program på skolan. 

Läraren påpekar att eleverna på introduktionsprogrammet har en annan kulturell bakgrund än 

de flesta andra eleverna på skolan. Eleverna i introduktionsklasserna har också väldigt olika 

habitus och kapitalinnehav. Det kan bero på att de kommer från flera olika länder och har 

olika skolbakgrunder, men också att de inte har sökt till sitt program på samma sätt som 

eleverna på de andra gymnasieprogrammen. På andra gymnasieprogram går elever som har 

liknande habitus och kulturellt kapital, eftersom de efter eget intresse har fått välja vilket 

program de vill gå på. Eftersom eleverna på introduktionsprogrammet inte hade någon 

valmöjlighet kan det finnas stora skillnader i habitus och kapital mellan eleverna i de 

klasserna. Detta kan vara en bakomliggande orsak till de problem som läraren ofta stöter på i 

introduktionsklasserna. Till exempel brukar läraren ha svårt att skapa gemenskap i sina 

klasser eftersom en del elever inte är intresserade av att lära känna elever vars habitus och 

kapitalinnehav skiljer sig från deras eget. En positiv skillnad mellan introduktionseleverna 

och eleverna på andra program menar läraren är att eleverna i introduktionsklasserna nästan 

aldrig använder ett språkbruk mot varandra som inte accepteras av läraren. Läraren tror att det 

beror på den uppfostran som eleverna har fått, och det är således även här deras annorlunda 

kulturella bakgrund utgör orsaken till skillnaden mot andra gymnasieklasser.  

Läraren på introduktionsprogrammet fokuserar mycket på elevernas kulturella bakgrund i 

förhållande till andra elever på skolan. Det blir något utmärkande för de här klasserna. Att 

läraren anpassar undervisningen till elevernas olika behov kan leda till att läraren lättare 

upptäcker orsakerna till att elever behandlar varandra illa. Ett sådant medvetande om elevers 

olika habitus och kapital verkar inte finnas hos lärarna på yrkesförberedande och 
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studieförberedande program. Att göra alla lärare medvetna om detta skulle kunna vara bra för 

skolans gemensamma arbete för likabehandling. Lärarens syn på introduktionsklasserna i 

jämförelse med andra klasser på skolan medför dock en problematik. Introduktionseleverna 

jämförs hela tiden med eleverna på andra program och det är då framför allt deras olikheter 

som framträder. Om fokus främst ligger på elevernas olikheter kan det här finnas risk för att 

det uppstår särbehandling. Den här särbehandlingen kan ses som nödvändig för att de här 

eleverna ska kunna skolas in i det svenska skolsystemet och få de grundläggande kunskaperna 

i de gymnasiegemensamma ämnena. På så sätt kan särbehandlingen vara positiv, men tanken 

är ju att eleverna på introduktionsprogrammet så småningom ska söka in till ett nationellt 

gymnasieprogram. Om eleverna på introduktionsprogrammet förknippas med den här 

särbehandlingen, och bilden av att de är annorlunda än andra elever, kan det finnas risk för att 

de kommer göra det även efter att de börjat på ett nationellt gymnasieprogram. Den synen 

som läraren på introduktionsprogrammet har på sina elever kan således utgöra en problematik 

inom likabehandlingsarbetet.   

7.2 Metoddiskussion  
Skolan som denna fallstudie gjordes på ansågs vara representativ för övriga gymnasieskolor i 

den här delen av landet, främst på grund av dess storlek men också för att den har flera 

nationella gymnasieprogram. Att skolan har flera olika gymnasieprogram inom både 

yrkesförberedande och studieförberedande områden, samt ett introduktionsprogram, gjorde 

det möjligt att intervjua lärare från alla tre programområdena. Detta gav i sin tur en översiktlig 

bild över hela skolan, vilket ytterligare stärker fallstudiens generaliserbarhet.  

Intervjuerna i denna studie genomfördes som ett icke-standardiserat samtal kring fyra teman, 

vilka utgick från studiens fyra forskningsfrågor. Samma teman användes för varje intervju 

men lärarna berättade om dessa på olika sätt. Eftersom lärarna ombads berätta om temana 

skiljde sig svaren också från lärare till lärare, vad gällde både omfång och innehåll. 

Intervjuformen fungerade mycket bra för denna studie eftersom syftet med intervjuerna var att 

komma åt lärarnas personliga erfarenheter och utifrån det ta reda på på vilka olika sätt lärarna 

ser på likabehandling och genom vilka olika metoder som de arbetar med det i 

undervisningen. För att få så djupgående och välutvecklade svar som möjligt ställdes 

följdfrågor till lärarnas berättelser. Enligt Kvale (1997) är en risk vid intervjuer att 

intervjuaren ställer ledande frågor. Detta försökte undvikas genom att i följdfrågorna hela 

tiden utgå från vad lärarna berättade om och be dem utveckla eller ge ett annat perspektiv på 

det. Eftersom det framför allt var genom följdfrågorna som jag fick de djupgående svaren som 

jag var ute efter hade samma resultat inte kunnat nås genom en enkätstudie bland lärarna.  

Även om lärarna berättade om sina egna uppfattningar och erfarenheter visade det sig under 

analysen av intervjuerna att ungefär samma saker togs upp. Den fenomenografiska 

analysmetoden som har använts i denna uppsats fungerade mycket bra för att urskilja essensen 

i de olika intervjuerna. Både skillnader och likheter var av intresse i studien, men fokus låg 

framför allt på lärarnas olika synsätt och arbetssätt.  

Eftersom flera av lärarna hade en tid att passa efter intervjun försökte jag som intervjuare att 

hålla den utsatta tiden. Detta visade sig dock bli ett problem under tre av intervjuerna. Dessa 

lärare hade väldigt mycket att berätta men för att alla fyra temana skulle hinnas med var jag 

tvungen att begränsa lärarnas svar på vissa punkter. Om vi hade haft mer tid till förfogande 

hade samtalet således kunnat fördjupas ytterligare. Samtalet kring det sista temat blev också, 

under de flesta intervjuerna, mer begränsat än kring de andra temana eftersom vi då inte hade 

så mycket tid kvar.  
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Syftet med enkäten som gjordes i elevrådet var att den skulle ge ett bredare perspektiv på den 

sista forskningsfrågan om skolans gemensamma arbete med likabehandling. Enkäten skulle 

således komplettera det som lärarna berättade om det här temat. I efterhand märkte jag att det 

förmodligen hade gett ett ännu bättre resultat om enkäten hade konstruerats och genomförts 

efter att intervjuerna hade granskats. Då hade frågorna i enkäten bättre passat ihop med det 

som lärarna berättade om. Enkäten är fortfarande relevant för uppsatsen och den tillför det 

önskade elevperspektivet på den sista frågeställningen, men detta perspektiv hade breddats 

ytterligare om frågorna hade utgått från lärarintervjuerna. Det var dessutom bara fem elever 

som svarade på enkäten. Om alla åtta eleverna från elevrådsstyrelsen hade medverkat hade det 

gett ännu bättre underlag för de slutsatser som kunde dras utifrån enkäten.   

7.3 Sammanfattning av slutsatser och förslag på vidare forskning 
De slutsatser som kommit fram i denna uppsats är att det vanligaste sättet som elever 

behandlar varandra illa på är genom verbala angrepp. Även utanförskap verkar förekomma på 

flera skolor och utanförskapet kan vara en följd av att eleven har ett annorlunda beteende och 

därför inte riktigt accepteras av de andra i klassen. Fysiska angrepp verkar endast förekomma 

bland barn i yngre åldrar, inte elever på högstadiet eller gymnasiet. 

Elevernas beteende styrs av deras habitus och kapitalinnehav. Dessa har också betydelse för 

om eleven accepteras av de andra och vilken position eleven får i gruppen. Ett begränsat 

kulturellt kapital i form av att elever saknar kunskaper om skolans regler och vilka 

konsekvenser deras beteende kan få för andra elever är en vanlig bakomliggande orsak till att 

vissa elever beter sig illa mot andra. Maktskillnaderna och elevernas positioner i gruppen har 

också betydelse för hur eleverna beter sig mot varandra. Elever i höga maktpositioner kan 

bete sig illa mot elever i lägre maktpositioner och en del elever kan bete sig illa mot andra 

eftersom de känner sig tvungna att hävda sig i sin maktposition.  

En viktig del i lärares likabehandlingsarbete är att skapa gemenskap i klasserna. På så vis 

minskar risken för utanförskap och maktskillnaderna mellan eleverna kan jämnas ut. En annan 

viktig del i likabehandlingsarbetet är lärares samtal med eleverna när det har uppstått en 

situation där någon har betett sig illa mot någon annan. Samtalen kan ske enskilt med 

inblandade elever men den bästa metoden verkar vara att ta samtalet i helklass. På så sätt visar 

läraren att han eller hon tar tag i situationen och alla elever får lära sig att ett sådant beteende 

inte accepteras. Det kan också vara bra att i klasserna samtala om sådant som likabehandling 

innefattar.  

Lärarnas möjligheter att arbeta med likabehandling påverkas dock av lärarnas olika 

kompetens inom det här området. Lärare som inte har någon utbildning om hur de ska arbeta 

med likabehandling, eller inte så stora erfarenheter av att elever beter sig illa mot varandra, 

kan känna att de inte har kompetens nog att kunna ingripa i situationer där någon elev blir illa 

behandlad. Här finns det en risk att läraren ignorerar vissa händelser.   

Ett bra samarabete mellan lärarna på skolan är positivt för likabehandlingsarbetet eftersom 

lärarna då kan ta hjälp av varandra i situationer där någon elev beter sig illa mot någon annan. 

Också skolans elever behöver involveras och känna sig delaktiga i likabehandlingsarbetet. 

Lärarna på en skola kan ha olika mycket kompetens vad gäller likabehandlingsarbete och för 

att minska risken att lärare blundar för vissa händelser är det positivt om skolan har 

gemensamma metoder för likabehandlingsarbetet. På så sätt blir det tydligt för lärarna hur de 

ska agera i olika situationer. På den undersökta gymnasieskolan behövde samarbetet mellan 

lärare på teoretiska och praktiska ämnen förbättras.  
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Bland de intervjuade lärarna fanns det många likheter mellan de tre programinriktningarna, 

bland annat att verbala angrepp var vanligast och att en vanlig bakomliggande orsak till att 

elever beter sig illa mot varandra är att de inte är medvetana om vilka konsekvenser deras 

handlingar kan få. Flera av lärarna arbetade med att skapa gemenskap och brukade samtala 

med eleverna när det uppstått en situation där någon betett sig illa. Ramfaktorer som 

påverkade flera lärares arbete med likabehandling var tidsbegränsningen och styrdokumenten.  

De skillnader som fanns mellan lärarna på studieförberedande och yrkesförberedande 

program gällde främst elevernas språkbruk, där en viss jargong accepterades av en del lärare 

på yrkesförberedande program men inte av lärare på andra program. Här finns det ett problem 

i likabehandlingsarbetet eftersom lärare som accepterar ett språkbruk som kan skada andra 

elever på så sätt arbetar mot likabehandling. Läraren på introduktionsprogrammet fokuserade 

mycket på introduktionselevernas skillnader i jämförelse med andra elever på skolan. Att 

läraren är medveten om elevernas olikheter kan vara bra för likabehandlingsarbetet, men om 

bara olikheterna fokuseras kan det hända att det uppstår en särbehandling som går emot 

likabehandlingsarbetet. På så sätt finns det även här ett problem inom likabehandlingsarbetet.  

De skillnader som finns i lärarnas arbetssätt kan bero på att de arbetar med olika elevgrupper 

eller att lärarna har olika ämnesplaner att förhålla sig till i undervisningen och olika 

undervisningsmiljöer att vistas i. En del lärare på yrkesförberedande program verkar sakna 

kompetens att själva ta tag i situationer där någon elev beter sig illa mot någon annan och tar 

därför oftare kontakt med kuratorn.  

Eftersom det finns så få studier på likabehandling bland äldre elever behövs det fler 

undersökningar på högstadie- och gymnasienivå. Fler studier om lärares praktiska metoder för 

att arbeta med likabehandling i undervisningen kommer ge mer generaliserande kunskaper om 

hur likabehandling hanteras av lärare och annan skolpersonal i skolan. Även studier med ett 

elevperspektiv skulle ge en bredare bild av hur likabehandlingsarbetet på skolorna fungerar 

och på vilka sätt det behöver förbättras.  
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Bilaga 1 
Informationsbrev till intervjudeltagare 

Jag heter Lisa Svensson och skriver under vårterminen mitt examensarbete inom 

lärarprogrammet vid Umeå universitet. Examensarbetet handlar om likabehandling i skolan 

och hur lärare arbetar i undervisningen för att främja likabehandling. Intervjuer är en av 

undersökningsmetoderna som används. Syftet med intervjuerna är att få lärarnas egen syn på 

hur man kan arbeta i undervisningen för att främja likabehandling i skolan.  

Intervjuerna följer de forskningsetiska principerna. Detta betyder att deltagandet i 

undersökningen är helt frivilligt och du som intervjudeltagare har rätt att avbryta intervjun om 

du så önskar. Undersökningen är helt anonym, inga uppgifter som kan identifiera skolan eller 

intervjupersonerna kommer att finnas med i uppsatsen. Intervjusvaren kommer endast att 

användas i detta examensarbete.  

 

Intervjun genomförs som ett samtal mellan läraren och intervjuaren omkring fyra teman. 

1. Varför behövs likabehandlingsarbete i skolan?  

Anser du att det behövs ett likabehandlingsarbete på den här skolan? Varför?  

2. Orsaker till att eleverna behandlar varandra på ett oacceptabelt sätt 

Vilka orsaker du tror finns till att elever behandlar varandra på ett oacceptabelt sätt? 

3. Hur man som lärare kan agera i situationer där elever behandlar varandra på ett 

oacceptabelt sätt 

Hur agerar du i situationer där elever behandlar varandra på ett oacceptabelt sätt?  

4. Skolans gemensamma arbete för likabehandling  

Hur anser du att din skolas gemensamma arbete för likabehandling fungerar? 

 

Följdfrågor kommer att ställas till intervjudeltagaren under intervjuns gång. Intervjun 

beräknas ta ca 40 minuter. 

 

Tack för din medverkan! 

Lisa Svensson 

lisv0018@student.umu.se  

070-2230928 
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Bilaga 2 

Intervjuguide för lärarintervjuerna 

Intervjuernas syfte 

Då syftet för uppsatsen är att analysera och jämföra gymnasielärares föreställningar om och 

bemötande av kränkande behandling bland eleverna i skolan ansågs intervjuer med lärare vara 

den lämpligaste undersökningsmetoden. Genom intervjuerna tillhandahålles ett 

lärarperspektiv, vilket annars hade varit svårt att komma åt. Syftet med intervjuerna är således 

att få tillgång till lärarnas egen syn på likabehandlingsarbetet i skolan, vilka orsaker som kan 

ligga bakom kränkande behandling bland eleverna samt lärarnas egna erfarenheter av hur 

kränkande behandling kan motverkas.  

Forskningsetiska principer 

Inför intervjuerna har de forskningsetiska principerna utifrån informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet tagits i beaktande. Då lärarna 

först kontaktades angående förfrågan om intervjudeltagande informerades de övergripande 

om syftet med studien, syftet med intervjuerna, intervjugenomförandet samt användningen av 

intervjusvaren. Lärarna som valde att ställa upp på intervjuerna informerades sedan mer 

utförligt om villkoren för deras deltagande, samt fick innan intervjugenomförandet ta del av 

intervjumaterialet. Intervjudeltagandet är helt frivilligt och intervjudeltagaren har rätt att 

avbryta intervjun om så önskas. Intervjudeltagaren bestämmer själv vilka frågor som han eller 

hon vill svara på. Intervjudeltagaren behöver inte ange någon förklaring om denne väljer att 

inte besvara en intervjufråga.  

Intervjuerna ingår i en fallstudie som utgörs av den aktuella gymnasieskolan. Allt material 

från undersökningarna kommer att presenteras anonymt i uppsatsen. Det kommer inte att 

framgå vilken skola som intervjuerna har genomförts på och inga uppgifter som kan 

identifiera någon av intervjudeltagarna kommer att finnas med. Materialet från intervjuerna 

kommer att granskas endast av intervjuaren och det kommer inte att komma till användning 

någon annanstans än i denna uppsats.  

Intervjugenomförande  

Intervjuerna i denna studie är kvalitativa ostrukturerade intervjuer som är uppbyggda utifrån 

fyra teman. Att de är ostrukturerade innebär att intervjuaren för ett samtal med 

intervjudeltagaren som får berätta om sina erfarenheter utifrån de fyra temana. Intervjun 

kommer alltså inte att bygga på fasta intervjufrågor. Dock kommer intervjuaren ställa 

följdfrågor utifrån intervjudeltagarens svar, för att ytterligare fördjupa samtalet inom de olika 

temana. Intervjuerna kommer att genomföras på en plats som intervjudeltagaren bestämmer.  

Intervjun kommer att inledas med två öppningsfrågor:  

- Hur länge har du arbetat som lärare? På denna skola? 

- Vilka program undervisar du i? 

Sedan fortsätter samtalet utifrån de fyra temana: 

1. Varför behövs likabehandlingsarbetet i skolan? 
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Enligt läroplanen (GY11) ska alla elevers olika personligheter, förutsättningar och tidigare 

erfarenheter tas hänsyn till inom skolans verksamhet. På skolan i fallstudien finns ett 

likabehandlingsarbete som omfattar all skolans personal och alla elever. Likabehandling ska 

främjas inom alla områden inom skolans verksamhet. För att få en bakgrund till hur 

likabehandlingsarbetet fungerar vill jag därför ta reda på varför lärarna tycker att det behövs 

ett likabehandlingsarbete på skolan. 

2. Orsaker till att eleverna behandlar varandra på ett oacceptabelt sätt 

Tidigare studier har visat att det på många skolor förekommer att vissa elever blir illa 

behandlade av andra elever. För att kunna förhindra att elever blir utsatta för olika former av 

oacceptabel behandling tror jag att man måste ta reda på vilka orsakerna kan var till att dessa 

situationer uppstår. Eftersom detta tema handlar om oacceptabel behandling inom skolan ska 

det undersökas utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Det är således de pedagogiska orsakerna 

bakom elevernas handlande som jag vill komma åt och detta tror jag görs bäst utifrån ett 

lärarperspektiv. Lärarna får därför berätta vad de tror kan vara orsaker till att eleverna 

behandlar varandra på ett oacceptabelt sätt.  

3. Hur man som lärare kan agera i situationer där elever behandlar varandra på ett 

oacceptabelt sätt 

Enligt skollagen är personalen på skolorna skyldig att skydda eleverna mot diskriminering 

och kränkande behandling. Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur 

lärare praktiskt arbetar genom undervisningen för att främja likabehandling bland eleverna.  

Metoder och strategier för likabehandlingsarbetet kommer jag lättast åt genom ett 

lärarperspektiv. Lärarna får därför själva berätta hur de agerar i situationer där gymnasieelever 

behandlar varandra på ett oacceptabelt sätt.   

4. Skolans gemensamma arbete för likabehandling 

Varje enskild lärares arbete för att främja likabehandling är en del av skolans gemensamma 

likabehandlingsarbete. Detta likabehandlingsarbete omfattar alla som är verksamma inom 

skolan, såväl personal som elever. Resultaten från det gemensamma arbetet har stor betydelse 

för att skapa ett tryggt skolklimat för eleverna. Jag vill därför ta del av lärarnas åsikter om 

hur skolans gemensamma arbete för likabehandling fungerar.  
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Bilaga 3 

Enkätundersökning elevrådet 

 

Kvinna      Man  

Program:__________________________________________________ 

 

1. Ge två exempel på vad elevrådets huvudsakliga arbete består av. 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

2. Känner du att eleverna på skolan är medvetna om elevrådets funktion i 

kommunikationen mellan eleverna och skolans personal? 

  Inte medvetna Ganska medvetna Mycket medvetna 

3. Känner du att eleverna på skolan har förtroende för elevrådets arbete? 

 Ja  Nej 

4. Känner du att eleverna på skolan är engagerade i elevrådets arbete? 

  Inte engagerade Ganska engagerade Mycket engagerade   

5. Upplever du att det förkommer kränkande behandling bland eleverna på skolan? 

 Ja  Nej 

6. Ge två exempel på uttryck för kränkande behandling som du har stött på i skolan. 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

7. Händer det att elever som blivit utsatta för kränkande behandling tar kontakt mer er 

i elevrådet? 

 Ja  Nej 

8a. Om du svarat ”ja” på fråga 7, ge två exempel på hur ni i elevrådet agerar i ett 

sådant fall. 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

b. Om du svarat ”nej” på fråga 7, ge två exempel på hur ni i elevrådet skulle kunna 

agera i ett sådant fall. 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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9. Känner du till innehållet i din skolas likabehandlingsplan? 

 Ja  Nej 

10. Är ni i elevrådet delaktiga i er skolas gemensamma arbete för likabehandling, 

utifrån skolans likabehandlingsplan? 

  Inget delaktiga Ganska delaktiga Mycket delaktiga  

11. Har elevrådet något samarbete med likabehandlingsgruppen på skolan?  

 Ja  Nej 

12. Hur anser du att skolans gemensamma arbete för likabehandling fungerar? 

   Gradera på skalan, där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra. 

  1 2 3 4 5  

13. Ge två exempel på hur skolans gemensamma arbete för likabehandling, utifrån 

skolans likabehandlingsplan, kan förbättras. 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan 
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Bilaga 4 

Sammanställning av enkätundersökningen i elevrådet 

Sammanlagt antal deltagare: 5 

Flickor: 3 

Pojkar: 2 

Gymnasieprogram: Naturvetenskapligt: 3 

  Samhällsvetenskapligt: 2 

1. Ge två exempel på vad elevrådets huvudsakliga arbete består av. 

Sammanställning svar:  

Elev 1: Framföra elevernas åsikter, förbättra skolmiljön för eleverna 

Elev 2: Förbättra skolmiljön, framföra elevernas åsikter 

Elev 3: Öka elevernas inflytande i skolan, framföra elevernas åsikter 

Elev 4: Värna om elevernas inlärning, framföra elevernas åsikter 

Elev 5: Förbättra elevernas uppfattning om skolan, ge en bättre skolmiljö och att skolan känns 

   bra 

2. Känner du att eleverna på skolan är medvetna om elevrådets funktion i 

kommunikationen mellan eleverna och skolans personal? 

Sammanställning svar: 

Inte medvetna:  0 

Ganska medvetna:  5 

Mycket medvetna:  0 

3. Känner du att eleverna på skolan har förtroende för elevrådets arbete? 

Sammanställning svar: 

Ja:  0 

Nej:  5 

4. Känner du att eleverna på skolan är engagerade i elevrådets arbete? 

Sammanställning svar: 

Inte engagerade: 4 

Ganska engagerade:  1 

Mycket engagerade:  0  
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5. Upplever du att det förkommer kränkande behandling bland eleverna på skolan? 

Sammanställning svar: 

Ja:  5 

Nej:  0 

6. Ge två exempel på uttryck för kränkande behandling som du har stött på i skolan. 

Sammanställning svar: 

Elev 1: Tittar snett och skrattar, snackar skit 

Elev 2: Rasism, olika behandling på grund av utseende 

Elev 3: Rasism, skitsnack 

Elev 4: Ironi, rasism 

Elev 5: Skitsnack, rasism 

7. Händer det att elever som blivit utsatta för kränkande behandling tar kontakt mer er 

i elevrådet? 

Sammanställning svar: 

Ja:  0 

Nej:  5 

8a. Om du svarat ”ja” på fråga 7, ge två exempel på hur ni i elevrådet agerar i ett 

sådant fall. 

Sammanställning svar: 

Inga svar. 

8b. Om du svarat ”nej” på fråga 7, ge två exempel på hur ni i elevrådet skulle kunna 

agera i ett sådant fall. 

Sammanställning svar: 

Elev 1: Föra vidare till likabehandlingsgrupp, göra lärare medvetna 

Elev 2: Ge stöd och föra diskussion mellan lärare, göra lärare medvetna 

Elev 3: Göra lärare medvetna, ge stöd 

Elev 4: Stötta dem, föra fram det till läraren och rektorn 

Elev 5: Hjälpa dem genom att göra lärare medvetna, ge stöd 

9. Känner du till innehållet i din skolas likabehandlingsplan? 

Sammanställning svar: 

Ja:  5 
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Nej:  0 

10. Är ni i elevrådet delaktiga i er skolas gemensamma arbete för likabehandling, 

utifrån skolans likabehandlingsplan? 

Sammanställning svar: 

 Inget delaktiga:  5 

Ganska delaktiga:  0 

Mycket delaktiga:  0  

11. Har elevrådet något samarbete med likabehandlingsgruppen på skolan?  

Sammanställning svar: 

Ja:  0 

Nej:  5 

12. Hur anser du att skolans gemensamma arbete för likabehandling fungerar? 

   Gradera på skalan, där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra. 

Sammanställning svar: 

1: 0 

2: 0 

3: 5 

4: 0 

5: 0  

13. Ge två exempel på hur skolans gemensamma arbete för likabehandling, utifrån 

skolans likabehandlingsplan, kan förbättras. 

Sammanställning svar: 

Elev 1: Öka ansvaret, mer samarbete mellan eleverna och lärare 

Elev 2: Öka samarbetet mellan lärare, öka ansvaret på eleverna 

Elev 3: Öka samarbetet mellan lärare och elev, öka ansvaret på elever 

Elev 4: Göra om planen, öka samarbete 

Elev 5: Öka samarbetet mellan elev lärare, göra elever medvetna om att man sårar 
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Bilaga 5 

Sammanfattning av likabehandlingsplanen  

Skolan där studien för denna uppsats har genomförts har en likabehandlingsplan som ska 

genomsyra hela skolans verksamhet. Likabehandlingsplanen som fortfarande gäller i dag är 

från läsåret 2009/2010.  

Likabehandlingsarbetet omfattar både skolans personal och eleverna, men 

likabehandlingsplanen är framför allt inriktad på elevernas välbefinnande. Syftet med 

likabehandlingsplanen är att skapa en skola där varje elev ses som en egen individ med olika 

individuella förutsättningar. Vid planeringen av undervisningen ska lärarna hela tiden ha ett 

likabehandlingsperspektiv i åtanke. I likabehandlingsplanen tas även tidsplanering, 

schemaläggning och betygssättning upp som exempel på faktorer som berör 

likabehandlingsarbetet. Dessa faktorer kan begränsa elevernas möjligheter att uppnå goda 

resultat utifrån sina individuella förutsättningar. Likbehandlingsarbetet syftar till att förhindra 

detta och istället främja elevernas individuella talanger.  

Likabehandlingsplanen är uppbyggd efter skollagen, läroplanen Lpf 94, diskrimineringslagen 

samt barnkonventionens restriktioner och FN:s mänskliga rättigheter. I likabehandlingsplanen 

finns fyra begrepp definierade som berör kränkande behandling och diskriminering; direkt 

diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Dessa 

definitioner är hämtade från diskrimineringslagen och bygger på de sju 

diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller yttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder. 

Direkt diskriminering omfattar alla former av diskriminering utifrån någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering innebär att ingen hänsyn tas till en individs 

individuella förutsättningar. Med trakasserier menas att en individ på skolan känner sig 

kränkt utifrån en eller flera av diskrimineringsgrunderna (här ingår också sexuella 

trakasserier) och annan kränkande behandling innebär att en individ på skolan blir utsatt för 

en form av kränkande behandling som inte står med som en av de sju 

diskrimineringsgrunderna. Varje fall där en individ känner sig diskriminerad, trakasserad eller 

kränkt måste tas på största allvar.  

Inom likabehandlingsarbetet ingår också att det emellanåt genomförs en kartläggning av vilka 

delar inom skolans verksamhet som måste förbättras för att främja likabehandling. Detta kan 

omfatta kommunikationen mellan elever och lärare, elev- och föräldrakontakt, planering och 

olika samarbeten, lika väl som de fysiska miljöerna på och omkring skolan. Det är viktigt att 

konstruera miljöer som eleverna känner sig trygga i. För att eleverna ska kunna vara delaktiga 

i likabehandlingsarbetet är det också viktigt att se till att de är medvetna om vad det innebär. 

Skolans personal måste arbeta för att utveckla elevernas kunskaper inom alla områden som 

berörs av likabehandlingsarbetet samt informera eleverna om vad som står i 

likabehandlingsplanen.  

Så fort någon elev blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska 

detta genast åtgärdas. Likabehandlingsplanen innehåller en handlingsplan i form av en 

blankett som ska fyllas i, för att förhindra att någon liknande situation uppstår i framtiden. 

Mentorn till den utsatta eleven dokumenterar där, i samråd med de inblandade eleverna, 

bakgrunden till händelsen, hur och när situationen uppstod samt vilka förändringar som bör 
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göras för att lösa situationen. Handlingsplanen tas sedan om hand och arkiveras av den 

programansvariga rektorn.  

Likabehandlingsplanen innehåller också en åtgärdsplan för hur alla i skolans personal ska 

agera när de stöter på fall av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Om det 

inte räcker med att upprätta en handlingsplan för att lösa situationen ska mentorn ta kontakt 

med programansvarig rektor, vårdnadshavarna till samtliga inblandade elever samt elevhälsan 

på skolan. Detta gäller främst vid fall av trakasserier och kränkande behandling. Då någon har 

blivit utsatt för diskriminering ska i första hand de berörda parterna försöka att själva komma 

fram till en lösning. Om detta inte är möjligt ska rektorn kontaktas och tillsammans med de 

inblandade eleverna försöka att komma fram till en lösning. Om det visar sig nödvändigt för 

att lösa situationen kan även vårdnadshavarna kontaktas.  

Efter varje avslutat läsår ska likabehandlingsarbetet på skolan utvärderas, för att på så sätt 

kunna förbättras till nästa läsår. Både elever och personal ska delta i utvärderingen. Resultatet 

från utvärderingen ska ligga till grund för en eventuell omarbetning av likabehandlingsplanen 

inför nästa läsår.  
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Bilaga 6 

Databearbetning utifrån fenomenografisk analysmetod 

Nedan följer en redovisning av databearbetningen utifrån de sju stegen inom fenomenografisk 

analysmetod.  

1. Bekanta sig med materialet 
Intervjuerna i denna studie spelades in och transkriberades sedan i sin helhet. Efter 

transkriberingen lästes varje intervju igenom flera gånger. Under tiden gjordes ett fåtal 

noteringar om förslag till kategorier.  

2. Kondensation 

De viktigaste passagerna inom varje tema, som intervjuerna var uppbyggda kring, skiljdes ut 

och allt som inte var relevant i intervjusvaren sållades bort. Eftersom intervjuerna var 

uppbyggda som ett samtal blev det dock väldigt många passager som hade relevans för något 

av de fyra temana.  

3. Jämförelse 

De olika passagerna jämfördes sedan med varandra för att se vilka som till hörde vilket tema 

samt vilka likheter och skillnader det fanns mellan de olika intervjuerna. 

4. Gruppering 

De fyra temana som användes för intervjuerna utgick från de fyra forskningsfrågorna. För att 

enklare kunna urskilja mönster och dra slutsatser i uppsatsens resultatdel och analysdel 

användes sedan forskningsfrågorna för att gruppera de olika passagerna. Inom varje grupp 

samlades de passager, från de åtta intervjuerna, som hade liknande innehåll.  

5. Artikulera/urskilja kategorierna 

Varje grupp studerades sedan för att urskilja likheter och skillnader inom gruppen. Eftersom 

varje grupp innehöll så många passager från de olika intervjuerna skapades ett antal kategorier 

inom varje grupp. Passagerna kunde till exempel kategoriseras efter de olika strategierna 

lärarna använde för att arbeta med likabehandling i sin undervisning. På så sätt framträdde 

skillnaderna mellan de olika lärarna.  

6. Namnge kategorierna 

Kategorierna namngavs sedan utifrån det gemensamma i de olika passagerna inom varje 

kategori. Namnet utgjorde på så sätt det mest signifikanta inom varje kategori.  

7. Kontrastiv fas 

De olika kategorierna får inte överlappa varandra utan innehållet ska vara utmärkande för 

varje kategori. Därför jämfördes åter igen passagerna inom de olika intervjuerna för att se 

eventuella likheter. I de fall passagerna liknade varandra flyttades dessa till samma kategori.  

 

 

 


