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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete har formats genom en kvalitativ intervjustudie med en dokumentanalys 

av likabehandlingsplaner som ytterligare datainsamlingsmetod. Syftet var att öka kunskapen 

om vilken betydelse begreppen tolerans och normkritik har i utformandet av 

fritidshemsverksamhetens värdegrundsarbete och två övergripande frågeställningarna 

formulerades: Hur förhåller sig fritidslärare till begreppen normkritik respektive tolerans i 

talet om sitt värdegrundsarbete? Används begreppen i likabehandlingsplaner och i så fall hur?  

Resultatet synliggör att begreppen tolerans och normkritik inte alls eller till liten del 

diskuterats på skolorna där de verksamma fritidslärarna arbetar. Diskussion om normer och 

värden är istället det som till något större utsträckning beskrivits förekomma och att det skall 

diskutera inom personalgruppen står även skrivet i flera av likabehandlingsplanerna som 

studien granskat. Analysen synliggör emellanåt att innebörden för de centrala begreppen och 

normkreativitet indirekt berörs i informanternas beskrivna aktiviteter, situationer och 

förhållningssätt. Detta skapar förståelse för att begreppen är komplexa och slutsatsen för 

studien är därför att begreppens betydelse för värdegrundsarbetet kräver medvetenhet för att 

fritidslärarna tydligare och mer direkt ska kunna beskriva hur de förhåller sig till begreppen. 

Vid somliga tillfällen synliggörs också i studien informanternas tal om hur de anser att det 

borde vara snarare är hur det är.  

 

 

 

Nyckelord: Normkritik, Toleransperspektivet, Likabehandling, Normkreativitet, 

Diskriminering och trakasserier 
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Inledning 
 

”Tolerans skapar mobbning” lyder rubriken på en artikeln som fångat vårt intresse. Artikeln 

går att läsa i Lärarförbundets tidning - för alla förskolelärare och är skriven 2015 av Karin 

Salmson. Hon är expert inom normkritik, utbildare och författare på Olika förlag.  Hon inleder 

artikeln med en tanke att vi vuxna lägger grunden för mobbning på förskola och skola genom 

att lära ut tolerans. Hon klargör en förståelse till att detta sker med goda intentioner men 

menar att det är denna tolerans som skapar normer och idéer att vissa är normala och andra 

avvikande. Tolerans beskrivs läras ut genom ett genomsyrande toleransperspektiv som hon 

menar att vi kan finna till stor del i skolans antimobbning och värdegrundsarbete. Salmson 

förespråkar i artikeln normkreativitet som metod för att komma ifrån problematiken. 

 

Vad är då toleransperspektivet och vad är normkreativitet? Vad grundar Salmson dessa tankar 

i? Intresset hos oss väcktes genom hennes vis att låta säker i sina påståenden och i vår känsla 

kring okunskap. Vi läser 6:e terminen på Grundlärarprogrammet med inriktning till 

fritidshem. Varför har vi inte hört talas om ett toleransperspektiv i vår utbildning? Varför kan 

vi trots okunskap kring begreppet med lätthet relatera till detta inom skolans värld? Hur och 

varför kan diskussionen låta så självklart men ändå så ny? 

 

Salmson har tillsammans med Johanna Ivarsson skrivit boken Normkreativitet i förskolan – 

om normkreativitet och vägar till likabehandling. Där fastslår de att normsystemet leder till 

mobbning och diskriminering. Detta med stöd av Skolverket som i sin rapport Diskriminerad, 

trakasserad och kränkt? från 2009 finner att diskrimineringar, trakasserier och kränkningar 

kan spåras till de normer som finns inom skolans värld. Salmson och Ivarsson (2015) 

ifrågasätter med stöd av Skolverket toleransperspektivet och främst toleransens vis att skapa 

en toleransmakt. Hur ska vi då förhålla oss till det rådande toleransperspektivet? Har 

Skolverkets rapport fått något genomslag i skolans verksamhet och hur förhåller sig lärare 

inom fritidshem till normkritik i deras arbete med värdegrund?  
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Syfte och forskningsfrågor 

 

Syfte med detta arbete är att öka kunskapen om vilken betydelse begreppen tolerans och 

normkritik har för fritidshemsverksamhetens värdegrundsarbete. 
 

Studiens frågeställningar blir således: 

 

 Hur förhåller sig fritidslärare till begreppen normkritik respektive tolerans i talet om 

sitt värdegrundsarbete? 

 

 Används begreppen i likabehandlingsplanerna och i så fall hur? 
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Bakgrund 
Här redogörs kort för hur man i skolor har arbetat för jämställdhet, likabehandling och förbud 

mot diskriminering och kränkande behandling. Normer och tolerans är studiens centrala 

begrepp, deras definitioner och deras betydelse för värdegrundsarbetet ges i bakgrundens del 

forskning kring studiens centrala begrepp.  

Historik   

 

Skolan ska… “förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och 

likaberättigande mellan kön, nationer och folkgrupper” 

(Ur grundskolans läroplan 1962, refererat i Berg, 2004 s.16).       

  

Texten ovan har Berg (2004) hämtat från grundskolans första läroplan, Lgr62, för att vara en 

del i kartläggningen om hur jämställdhet historiskt har arbetats med i skolan. Hon menar att 

genom texten kan en rådande föreställning av jämställdhet mellan kvinnor och män utläsas. 

Berg (2004) beskriver sedan i sin kartläggning hur jämställdhet beskrivits tydligare i 

kommande läroplanen för grundskolan och redogör exempelvis att det i Lgr69 står skrivet att 

eleverna bör debattera och ifrågasätta rådande könsrollsfrågor och förhållanden. I Lgr80 

beskrivs sedan jämställdhet mellan könen som metod för att skapa fria och självständiga 

individer. I Lgr94 formuleras skolans ansvar för att erbjuda alla elever samma möjligheter 

oavsett kön och att det traditionella könsmönstret ska motverkas. De grundläggande värden 

som beskrivs är alla människors lika värde, människolivets okränkbarhet och solidaritet med 

de svaga och utsatta (Berg, 2004). 

 

Rosén (2010) skriver också att svenska skolor under lång tid tillbaka har haft ett uppdrag att 

arbeta med jämställdhet och jämlikhetsfrågor. Begreppet värdegrund redogör hon införas 

under Läroplanskommitténs utredning Skola för bildning år 1992 och att det år 1994 etableras 

i de nya läroplanerna. Syftet bakom etableringen beskrivs som värnandet om allas lika värde 

och utredningens formulering av begreppet fick stöd av alla politiska partier i riksdagen. Som 

följd av etableringen startade ett arbete kring diskrimineringsgrunderna och enligt Rosén 

(2010) lyfts särskilt kön och etnicitet fram som diskrimineringsgrunder i styrdokument för 

skolan.   

 

I april 2006 träder Barn- och elevskyddslagen i kraft. Det innebär förbud mot diskriminering 

och annan kränkande behandling av barn eller elev (Eek-Karlsson & Elmeroth, 2012). Det är 

den första lag som står för rättsligt skydd för mänskliga rättigheter skrivet för barn och elever 

och Rosén (2010) beskriver lagen som en stor och viktig del i människorättshistorien. 

Lagen slås år 2009 ihop med andra diskrimineringslagar och ingår sedan dess i 

diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja 

lika rättigheter och möjligheter. Det ska gälla oavsett de sju diskrimineringsgrunderna; kön, 

könsöverstridande identitet, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, sexuell läggning, 

funktionsnedsättning och ålder. 
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Uppdraget i enlighet med styrdokumenten 

Att stödja utvecklingen av normer och värden är en del av skolan och fritidshemmets uppdrag 

(Skolverket, 2011). Verksamheten ska därför innehålla arbeten med fokus på normer och 

värdegrund. En beskrivning av skolans grundläggande värden ges i Läroplanen 2011 för 

grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet del 1: 

 

“Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överrensstämmelse 

med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker 

detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande” (Skolverket, 2011 s.7).   

 

Förmedlandet och förankrandet av respekt för mänskliga rättigheter beskrivs även som ett av 

utbildningens syfte i Skollagen (Skollagen, SFS:800). Ytterligare syften med utbildningen är 

livslång lust att lära och främjandet av elevernas utveckling. Övergripande beskrivs detta 

göras genom erhållande och utvecklande av kunskap och värden som är speglade av normer 

och värden som vilar på skolans värdegrund och uppdrag. Förståelse och medmänsklighet 

beskrivs alltså vara grundläggande i gällande läroplan och i Skollagen. I Skollagen skapas 

också förståelse för att rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som 

gäller ska vara de som hela det svenska samhället vilar på (Skollagen, SFS:800). 

 

Samhällets gemensamma värderingar ska skolan aktivt och medvetet låta komma till uttryck i 

verksamhetens vardagliga handlingar (Skolverket, 2014a). Målet är att eleverna ska 

respektera andra människors egenvärde, hjälpa andra människor och ta avstånd från att de 

utsätts för kränkande behandling. De ska även kunna göra etiska ställningstaganden som 

grundar sig på de mänskliga rättigheterna och demokratiska värderingar. I enlighet med 

Skollagen (SFS:800) ska ingen i skolan utsättas för diskriminering eller kränkande 

behandling. All personal på skolan ska därför, och för att främja målen för eleverna, bidra till 

att forma en verksamhet byggd på solidaritet mellan människor och ständigt motverka 

diskrimineringar och kränkande behandling. 

 

”Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser.”(Skolverket, 2011 s.8). 

 

De två sistnämnda begreppen i föregående stycke; diskriminering och kränkande behandling, 

används istället för begreppet mobbning i Skollagen (SFS:800). Mobbning definieras 

nämligen som upprepande kränkningar eller trakasserier i avseende att göra någon illa. 

Skollagen har valt att inte använda begreppet då de menar att alla handlingar som är 

kränkande eller diskriminerande ska motverkas, även när de sker som engångshandlingar. 
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Som en sista redogörelse för uppdraget enligt styrdokumenten återges här vad läraren ska göra 

för att hjälpa eleverna utveckla de normer och värden de bör ha när de lämnar grundskolan. 

Dessa återges direkt taget ur läroplanen för förskoleklass, grundskola och fritidshem 2011: 

 

Läraren ska... 

 

… klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhället värdegrund och 

dess konsekvenser för det personliga handlandet, 

… öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och 

problem, 

… uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga 

åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och 

kränkande behandling 

… tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den 

egna gruppen, och samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra 

skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete. 

(Skolverket, 2011 s.12,13). 
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Forskning kring studiens centrala begrepp 

 

Här beskrivs de centrala begreppen normer och tolerans. Genom tidigare forskning beskrivs 

olika sätt att förklara dessa och hur de förekommer i olika sammanhang. Största fokus har 

varit att framhäva hur begreppen blivit och är väsentliga inom skolans värdegrundsarbete för 

att öka begreppsförståelsen och uppfylla studiens syfte; att öka kunskapen om vilken 

betydelse begreppen tolerans och normkritik har för fritidshemsverksamhetens 

värdegrundsarbete. Avslutningsvis beskrivs andra centrala begrepp för studien. 

 

Del 1: Normer  

Normers dubbelhet 

Normer är något vi inte klarar oss utan, samtidigt finns det en problematik i normernas vis att 

begränsa oss. Normer skapar ett samhälle och en miljö där vi kan samtala med varandra 

genom allmänt delade förståelser för hur vi beter oss. Normer kan alltså ses som vägledande 

enligt Butler (2006, referat i Dolk, 2013) och hon menar att normer faktiskt är viktiga och att 

de kan verka beskyddande, speciellt för de utsatta. Det som normer dock riskerar att göra och 

vad som beskrivs som problematiskt och skapar en dubbelhet är dess vis att kränka oss genom 

begränsningar (Butler, 2006, referat i Dolk, 2013). 

Vad är normer? 

Normer beskrivs ofta som oskrivna regler, något att rätta sig efter eller som det normala. 

Nordenmark och Rosén (2008) anser att normer kan förstås som det godtagbara i en grupp 

och att det i grunden handlar om det som anses vara ”normalt”.  Martinson och Reimers 

(2014) menar att normer kan utläsas i skolans värdegrund och att de avspeglar samhället samt 

att normer kan vara självklara likväl som de kan vara osynliga. Salmson och Ivarsson (2015) 

beskriver normer som oskrivna regler och menar att dessa regler påverkar vad, hur och varför 

vi gör vissa saker. Martinson och Reimers (2014) beskriver även att normer är ett ord som 

med dess innebörd möjliggör för makt och ojämlikhet. Relationen mellan normer och makt 

beskriver de genom insikten i att för att finna det normala måste det finnas något icke-normalt 

och makten finns i bestämmandet att avgöra vad som är vad. 

Nordenmark och Rosén (2008) konstaterar att normer beskriver det som är eftersträvat och 

har högt värde. Faktorer av högt och lågt värde skapas genom föreställningar och 

förväntningar om hur någon ska vara för att befinna sig inom normen beskriver Salmson och 

Ivarsson (2015) och som följd skapar det hierarkier och gränser. Gränser menar de skapar 

skillnader på olika vis att vara och att det finns någon/något innanför gränsen och någon/något 

utanför gränsen. De inom gränsen är ”normala” och de utanför är ”onormala”. Maktaspekten 

ser de genom att titta på hur de innanför gränsen ställer sig till de utanför gränsen. De 

benämner det för toleransmakt och begreppet kommer att beskrivas utförligare längre fram i 

arbetet. I relationen mellan normer och makt uttrycker Lundin (2012) att det är 

konsekvenserna av normer som kräver uppmärksamhet och vaksamhet. Han tydliggör även att 
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sociala normer i sig varken är något positivt eller negativt och att de kan ha såväl positiva som 

negativa konsekvenser. 

 

Det Lundin (2012) beskriver i sitt uttalande om uppmärksamhet och vaksamhet på 

konsekvenserna är det som benämns normkritik. Innan det begreppet förklaras tydligare 

behöver vi dock klargöra hur normer skapas. Som ovan nämnts kan normer vara självklara 

likväl som de kan vara osynliga. Oavsett vilket så skapas de i möten, situationer och i samspel 

med andra (Martinsson & Reimers, 2014). De kan sedan förändras genom att nya möten 

skapar nya perspektiv och ifrågasättanden. Salmson och Ivarsson (2015) beskriver att normer 

byggs av upprepningar och menar att förändringen sker genom att nya byggstenar kommer 

till. En annan viktig aspekt är att normer kan vara sådant vi föds in i eller sådant som vi väljer. 

Exempelvis kan vår hudfärg ge oss en position i en norm antingen vi vill det eller inte medan 

vi själva väljer om eller hur vi vill placera oss i exempelvis en rådande norm att äta kött 

(Salmson & Ivarsson, 2015). 

Normkritik 

 

Vad är då normkritik mer än uppmärksamhet och vaksamhet på konsekvenser? Ifrågasättande 

varför ett visst vis att leva anses normalt beskriver Eek-Karlsson och Elmeroth (2012) vara 

kärnan i normkritik. Det är alltså normen som ska utmanas istället för att fokusera på tolerans 

för de utanför normen. Salmson och Ivarsson (2015) beskriver vikten av detta genom att påstå 

att tolerans, trots välmenande, riskerar att förstärka normer. Ett arbete inom skolan med 

normkritik beskriver Eek-Karlsson och Elmeroth (2012) syftar till att utmana ojämlika normer 

som strider mot värdegrunden och vidga elevernas möjligheter för trivsel och känsla av 

trygghet. 

 

Eek-Karlsson och Elmeroth (2012) beskriver diskrimineringar som en följd av föreställningar 

om vad som anses normalt och att det grundas på ojämlikheter. Detta genom att de inom 

en normposition har ett överläge och en makt att diskriminera och makten menar de kommer 

till uttryck i diskurser som styr vår verklighetsuppfattning. Diskurserna skapas genom 

förgivettagna sanningar som har fått tillåtelse att vara vårt vis att förstå världen. De finns i alla 

sociala praktiker, i samhället och i skolan. Normkritik finner Eek-Karlsson och Elmeroth 

(2012) vara ett nödvändigt perspektiv för att kunna se diskrimineringar och bör vara en 

utgångspunkt vid arbetet att skapa fungerande planer mot diskriminering. Normkritik ska 

enligt dem alltså handla om att titta på hur “sanningar” blir sanning snarare än förståelse för 

vad som är sanning. 

Normer och samhället 

 

Ifrågasättandet hur ”sanningar” blir sanningar drar fokus till samhället och Eek-Karlsson 

(2012) påstår att allt som sker i samhället påverkar skolans uppdrag och hur eleverna 

förväntas vara. När dessa förväntningar följs rekonstruerar eleverna normerna. Påståendet 

påminner om Salmson och Ivarssons (2015) tanke att upprepningar bygger normer och 
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sociologiprofessorn Ulf Himmelstrand (2009) beskriver hur samhället även under 40- 50-talet 

var byggt på sociala normer. Han förklarar att ett normenligt beteende belönades och ett 

motstridigt och avvikande beteende bestraffades. Sociala normer kunde därför definieras som 

uppmaningar eller bud som inte bör ifrågasättas. Det var socialisation. Barn lärdes snabbt in i 

förståelsen att göra som de blir tillsagda av de sociala normerna. 

 

Vad var då godtagbart och vad bestraffades? De sociala normerna inom en krets av människor 

intresserade Himmelstrand (2009) och han undersökte i sin forskning vilken krets av 

människor en given social norm gäller. Han tittade på familjekretsar, etniska kretsar, 

bygemenskapen mm. Vidare tittade han på hur sociala normer inom en krets påverkar en 

annan krets. Hans intresse till detta beskriver han ha funnit i en berättelse där Jesus beskriver 

hur etniska avstånd mellan människor kan minskas med barmhärtiga handlingar. I berättelsen 

beskrivs exempelvis en samarier visar barmhärtighet mot en jude. Himmelstrand (2009) 

frågar sig om ett etniskt socialt avstånd mellan individer och kretsar kan vara sociologiskt 

mätbara. För att finna svar tar han del av en mätmetod, utformad av en Amerikansk sociolog 

(E Bogardur) som mäter socialt avstånd: Social distance scale. Denna syftar till att visa hur 

nära en människokrets kan tänka sig komma en annan grupp människor genom att de inom 

kretsen ombeds svara på frågor angående acceptans på olika nivåer. Skulle de acceptera 

någon från den andra gruppen att besöka deras land, få medborgarskap, bosätta sig och till sist 

gifta sig med en anhörig? 

 

Sammanfattning del 1: Normer 

 

Sammanfattningsvis har det nu redogjorts för olika förklaringar och sätt att se på normer. 

Enligt Butler (2006) är normer något vi inte klarar oss utan men samtidigt beskrivs en 

problematik i normers vis att begränsa oss. Makt har beskrivits som en aspekt i relation till 

normer och som följd har diskrimineringar uttryckts vara en möjlig konsekvens. Att vara 

uppmärksam på konsekvenserna beskriver Lundin (2012) viktigt och normkritiskt. 

Ifrågasättande varför ett visst vis att leva anses normalt är vad Eek-Karlsson och Elmeroth 

(2012) menar är kärnan i normkritik. Av Himmelstrand (2009) ges en insikt i att normer har 

följt människan och varit en del av samhället och att människan kategoriserat sin omvärld 

genom vad som anses normalt och avvikande och genom vad individen eller gruppen 

accepterar inom sina gränser. Hans sätt att fundera kring normer i en kontext till acceptans av 

avvikelse skapar funderingar kring om hans forskning indirekt kan vara en beskrivelse av 

begreppet tolerans?   

 

Del 2: Tolerans 

Toleransens dubbelhet 

Tolerans är ett komplicerat begrepp och historiskt har betydelsen och innebörden av 

begreppet förändrats menar Bredsdorff och Kjældgaard (2012). Ibland har begreppet 
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beskrivits som en nödvändighet och emellanåt som något naivt att vädja om, något förkastligt 

och sedan återigen som något positivt och eftersträvandevärt. Historien, invandring, olika 

religiösa övertygelser och olika etniska identiteter beskrivs som några av de många orsakerna 

till att tolerans idag blivit ett internationellt begrepp. 

Bredsdorff & Kjældgaard (2012) beskriver att det finns olika slags tolerans och att 

uppfattningar finns för olika syften. Genom Rainer Frosts (2003) redogör för de fyra olika vis 

som människan uppfattar tolerans på. Den första är tolerans-som-tillåtelse, inom den finns en 

maktaspekt där majoriteten eller en myndighet har makten att tolerera minoriteten eller det 

som uppfattas avvikande. Tolerans-som-samexistens är istället en ömsesidig tolerans där de 

som tolererar också blir tolererade. Det kan handla om två lika starka grupper som sluter fred 

och arbetar tillsammans. Tolerans-som-respekt beskriver tolerans som etiskt värdefullt och 

uppfattningen är att samhället måste ge plats för olikheter och olika föreställningar. Dessa 

olikheter behöver inte nödvändigtvis förstås eller sympatiseras med. Tolerans-som-

värdesättande uppfattar tolerans som respekt för andra religiösa eller kulturella grupper, det är 

dock viktigt att ta respekten ett steg längre och även uppskatta de andra med deras olikheter 

och se det som något värdefullt för samhället (Rainer Frosts, 2003 referat i Bredsdorff & 

Kjældgaard (2012). 

Toleransens uppkomst   

Det är inom religionens område de tidigaste tankarna om tolerans är tänkta som följd av att 

intolerans inträtt (Bredsdorff & Kjældgaard (2012). Intolerans och tolerans hänger alltså ihop 

med kristendomen som är den religion som historiskt varit dominerande. Religionskrig förstås 

som det som skapade funderingar kring om det endast kan finnas en sann religion och hur 

dessa funderingar skapade tankar om tolerans eller intolerans för en annan trosuppfattning. 

Bredsdorff & Kjældgaard (2012) redogör för historien kring tolerans genom två män, en 

fransman och en engelsman, som anonymt gav ut skrifter om tolerans år 1686 respektive 

1689. De två männen, Pierre Bayle och John Locke skrev alternativ för människan att hantera 

faktorn att människor har olika föreställningar om religion på och de skapar förståelse för 

toleransens uppkomst inom religion. Alternativ ett var ateism, alltså religionslöshet. 

Alternativ två var att ge upp föreställningen om en enda sann religion och alternativ tre var att 

tolerera andra religioner utan att behöva ge upp sin egen tro. Tolerans för andra 

religionsuppfattningar valde John Locke och visade det genom att exempelvis i skrift inte 

benämna vad kyrkan avser utan istället skriva vad en kyrka avser och Bayle argumenterade 

för toleransens nödvändighet genom att markera intoleransens orimlighet (Bredsdorff & 

Kjældgaard (2012). Deras skrifter är fokuserade på konflikter som finns mellan diverse 

kristna inriktningar och de berör människan och människans rättigheter.  Det skapar en 

förståelse för att tolerans länge har varit ett väsentligt begrepp i samtal om människans 

rättigheter.   
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Tolerans och mänskliga rättigheter 

Tolerans och mänskliga rättigheter beskrivs som varandras kontrast och varandras 

komplement (Bredsdorff & Kjældgaard (2012). De mänskliga rättigheterna handlar om 

rättigheterna för jämlik behandling och i sitt sammanhang om tolerans till rättigheten att vara 

annorlunda. Tolerans beskrivs alltså inte som en mänsklig rättighet utan snarare som ett 

eftersträvansvärt mål men de två begreppen hör ihop genom faktorn att när de mänskliga 

rättigheterna utökas blir tolerans viktigare. Bredsdorff & Kjældgaard (2012) menar dock att 

det viktiga med framväxten av mänskliga rättigheter har varit det faktum att de blivit utsagda 

till större del än deras innehåll. De frågar sig sedan om de kan beskriva tolerans på samma vis, 

alltså att det viktiga inte är vad som ska tolereras utan att det tolereras? 

Amerikanska filosofen Michael Walzer ger en definition som också kan skapa en förståelse 

för hur mänskliga rättigheter och tolerans finns i varandras sammanhang: “Tolerans gör det 

annorlunda möjlig, det annorlunda gör tolerans nödvändigt.” (refererat i Bredsdorff & 

Kjældgaard, 2012 s.80). En annan definition ges genom Nationalencyklopedin för tolerans, 

den berör människans rätt till en åsikt och lyder: ”(…) accepterandet av andras rätt att anta 

och försvara åsikter som står i strid med ens egna, särskilt i de fall då grunden är svag eller 

saknas för ett avgörande av vilken åsikt som är den rätta” (Dick A.R. Haglund, (2016) 

Tolerans Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tolerans 

(hämtad 2016-04-01).  

Tolerans i skolan 

Enligt Salmson och Ivarsson (2015) lär vi ut tolerans och de menar att toleransperspektivet är 

det som generellt gäller på skolor och förskolor idag. Som ovan nämnts har tolerans emellanåt 

historiskt beskrivits som något positivt (Bredsdorff & Kjældgaard, 2012). I nutid beskriver 

såväl Rosén (2010), Reimers (2014), Gruber (2008) och Salmson och Ivarsson (2015) att 

tolerans kan ses som positivt men de uttrycker alla en pedagogisk problematik med att lära ut 

tolerans i skolan. Salmson och Ivarsson (2015) menar att tolerans riskerar att förstärka normer 

och att det därför blir problematiskt trots att syftet egentligen är välmenande. Rosén (2010) 

menar att såväl tolerans som empati har lärts ut i skolan som ett slags botemedel mot elevers 

fördomar. Hon menar att elever blir erbjudna ett val att tåla eller inte tåla någon eller något 

och att denna valmöjlighet direkt eller indirekt gör tolerans till ett lärande om att utöva makt. 

Gruber (2008) och Reimers (2014) ser också en problematik i maktaspekten. Gruber (2008) 

beskriver dock inte empati i en negativbemärkelse som Rosén (2010) för Skolverket (2009) 

beskriver nämligen att Gruber (2008) finner att empati och ökad förståelse för variationer hos 

elever är motsats till vad toleransperspektivet bidrar med; att vidmakthålla normer. 

Hur och om tolerans lärs ut medvetet eller omedvetet har varit svårt att finna entydiga svar på. 

Gruber (2008) och Reimers (2014) beskriver båda hur skolor genom temadagar lärt ut tolerans 

genom att befästa normalitet och fokuserat på det avvikande. Skolverket (2009) redogör i 

rapporten Diskriminerad, trakasserad, kränkt? för toleranspedagogikens begränsningar och 

refererar till Grubers (2008) och Reimers (2014) tankar som beskrivits ovan. Kartläggning av 

toleranspedagogikens begränsningar i rapporten beskrivs vara en del inom Skolverkets 
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uppdrag att undersöka uppfattningar och upplevelser av situationer där diskrimineringar och 

trakasserier förekommer (Skolverket, 2009). 

En kritisk blick på tolerans    

Möjlig problematik med tolerans har ovan beskrivits genom flera aktörer. Salmson och 

Ivarsson (2015) är två av dessa och i deras bok ber de sina läsare att tänka sig in i en situation 

där de ska skapa förståelse hos elever i en förskoleklass att familjer där en mamma och en 

pappa lever ihop är lika mycket värda som andra familjer. De väljer alltså att beskriva vad 

som ska tolereras genom att vända på normen i syfte att synliggöra en problematik med 

tolerans genom att makten till vad som ska tolereras finns hos de inom normen. I Skolverkets 

rapport (2009) beskrivs det även att något ifrågasättande varför majoriteter blir det ”normala” 

eller norm oftast inte förkommer inom toleransperspektivet.  

En annan problematik finner Salmson och Ivarsson (2015) i att toleransperspektivet resulterar 

i att inkludering blir de avvikandes förpliktelse. De avvikande, ofta minoriteten, ska alltså 

anpassa sig till majoritetens normer eller förklara sig och sin identitet för att uppnå acceptans. 

De frågar sig sedan vem som har rätten eller makten att bestämma vad som är annorlunda och 

vad som ska tolereras? De menar att tolerans och makt går hand i hand och de har valt att 

beskriva denna relation genom begreppen toleransmakt och toleransrum. Toleransrummet är 

det rum som de genom förpliktelse hamnar i, alltså inte innanför normens gränser utan i ett 

rum som också kan förändras eftersom tolerans inte är något ständigt. Genom denna teori 

menar Salmson och Ivarsson (2015) att tolerans inte inkluderar. Salmson och Ivarsson (2015) 

och Skolverket (2009) ifrågasätter det rådande toleransperspektivet och främst genom 

toleransens vis att skapa toleransmakt.  

 

Sammanfattning del 2: Tolerans 

 

Tolerans har som normer en dubbelhet och begreppet är i behov av att beskrivas i relation till 

dess syfte. Fyra sätt att uppfatta tolerans på beskrivs utifrån Rainer Frosts (2003) avhandling 

och genom den skapas förståelse för att tolerans kan innehålla en maktaspekt eller vara en 

överenskommelse mellan parter, det kan också beskrivas som ett sätt att visa respekt eller som 

ett sätt att värdesätta olikheter. Religion står för toleransens historia och långt tillbaka finns 

spår av tankar kring intolerans och tolerans av andra människors föreställningar. Det skapar 

förståelse för att tolerans är ett väsentligt begrepp i samtal om mänskliga rättigheter. 

Bredsdorff och Kjældgaard (2012) frågar sig om fokus bör ligga på att de mänskliga 

rättigheterna tolereras, snarare än vad som ska tolereras och Salmson och Ivarsson (2015) 

frågar sig vem som har rätten eller makten att tolerera. Toleransperspektivet beskrivs som det 

rådande i förskolan och skolan enligt Salmson och Ivarsson (2015) och de finner det 

problematiskt då de menar att det förstärker normer. De menar även att tolerans inte verkar 

inkluderande utan endast placerar de som tolereras i ett toleransrum. 



 

12 
 

Studiens övriga begrepp 

Likabehandlingsplan  

 

Enligt diskrimineringslagen åligger det varje skola att varje år upprätta en 

likabehandlingsplan. Denna plan ska ge en översikt på de åtgärder som ska främja lika 

rättigheter och förebygga och förhindra trakasserier (Eek-Karlsson & Elmeroth, 2012). Innan 

det blev en bestämmelse inom lagen förekom det på flertalet skolor liknande handlingsplaner 

och modeller att följa. Idag ska en likabehandlingsplan innehålla mål för de främjade och 

förebyggande insatserna mot diskrimineringar och kränkningar. Dessa insatser ska utvecklas 

genom analys och utvärdering av tidigare års arbeten. Elevers delaktighet i planen, vilka 

rutiner som gäller och vilket arbete som planeras ska också redogöras för. Alla som arbetar i 

verksamheten, samt alla elever och vårdnadshavare ska ha kännedom om planen (Skolverket, 

2016). Salmson och Ivarsson (2015) beskriver att eleverna bör göras delaktiga i 

likabehandlingsplanens alla delar genom enskilda samtal, gruppsamtal samt vardagliga 

samtal. 

Delaktighet och ett gott skolklimat 

 

Delaktighet i likabehandlingsplanerna är enligt Salmson och Ivarsson (2015) viktigt för att 

inte riskera att styra eleverna till jämställda val utan deras förståelse för varför. Delaktighet är 

även ett begrepp som framställs viktigt vid formandet av ett gott skolklimat och i ett 

fungerande värdegrundsarbete (Granström 2007; Nordenmark och Rosén 2008; Skolverket 

2011). Skolverket (2011) redovisar att de vid utvärdering sett en positiv effekt av hög 

delaktighet hos eleverna. Effekterna har varit minskad mängd diskriminering och kränkande 

behandling samt högre skolresultat. Delaktighet ska finnas i aktiviteterna och i dess 

utformning och i framtagandet av skolans regler. Det ska skapa ett högre engagemang och ge 

uttryck för ett demokratiskt förhållningssätt. Eleverna ska dock inte tilldelas ansvar för att 

upptäcka eller hantera kränkande behandlingar (Skolverket, 2011). Utöver delaktighet 

beskrivs gemensamma normer, värderingar och attityder som viktiga faktorer för att skapa ett 

gott skolklimat (Granström 2007; Nordenmark och Rosén 2008; Skolverket 2011). 

Medvetenhet 

Medvetenhet om vilka normer och värden som förmedlas av lärarna beskrivs av Eek-Karlsson 

och Elmeroth (2012) som viktigt och Skolverket (2009) redogör för i rapporten 

Diskriminerad, trakasserad, kränkt? att omedvetenhet av vilka normer och värden som 

lärarna förmedlar skapar brister i likabehandlingsarbetet. Det uttrycks även i rapporten att 

diskrimineringslagen brister i sitt genomförande som följd av detta. Diskrimineringslagen 

ställer enligt Eek-Karlsson och Elmeroth (2012) krav på alla som arbetar inom skolan men de 

inser med stöd av Skolverket (2009) att information om lagen inte räcker till. För att lagen ska 

tillämpas på skolorna menar de att det behövs en medvetenhet om vilka normer som orsakar 

diskrimineringar och trakasserier. Hägglund (2007) skapar förståelse för medvetenhet som 

vikten av insikt i vilka sociala villkor och värden som råder i en skolklass för att förhindra 
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kränkningar och diskrimineringar. Granström (2007) beskriver det liknande och menar att ett 

aktivt arbete med värdegrunden är viktigt för att inte riskera att fördomar, främlingsfientlighet 

och rasism utvecklas. Det är alltså viktigt med en medvetenhet för att skapa en tydlig 

värdegrund och inse att varje skolklass är en del av samhället och påverkas därför av de 

normer och värden som förmedlas (Granström, 2007). 

Barn och elever är ofta tidigt medvetna om rådande normer och de vet vad som anses vara rätt 

och fel enligt vår omvärld beskriver Salmson och Ivarsson (2015). De uttrycker även 

normkreativitet är ett ständigt arbete i vardagen som skapar förändring och kan verka 

normvidgande. Det är dock viktigt menar de att låta barnen och eleverna vara omedvetna om 

normer så länge de kan. Exempelvis bör ett samtal om färgen rosa i termer som tjej eller 

killfärg inte diskuteras om barnen själva inte uppmärksammat normen. 

Normkreativitet 

 

Normkritik har ovan beskrivits handla om att synliggöra normernas konsekvenser och 

normkreativitet är det som sedan genom handling ska förändra normerna (Salmson & 

Ivarsson, 2015).  Syftet är att göra normerna större och bredare för att skapa plats för alla. Det 

ska skapa möjligheten för alla att vara olika utan att någon ska uppleva negativa effekter av 

det. Olikheter ska värderas och Salmson och Ivarsson (2015) menar att varje individ ska ses 

som en resurs med sina egenskaper.   
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Metod 

Metod delen består av metodval, urval, datainsamlingsmetod och procedur, de 

forskningsetiska principerna, analysmetod och avslutningsvis studiens validitet och 

tillförlitlighet. I diskussionsdelen ligger avsnittet metoddiskussion.  

Metodval  

 

För att finna svar på frågeställningarna och skapa ett empiriskt material har denna studie 

gjorts enligt kriterierna för en kvalitativ studie. Enligt Trost (2010) kännetecknas en sådan 

studie av att frågeställningarna är att vilja förstå eller hitta ett mönster. Empiri och data har 

samlats genom intervjuer och dokumentanalys. Totalt har sju intervjuer av verksamma lärare 

och pedagoger i fritidshem genomförts och analys av sju likabehandlingsplaner tillhörande 

olika skolor inom en och samma kommun. Kvalitativ intervju som metod valdes i syfte att 

skapa en vardagsnära bild av hur informanterna arbetar med värdegrunden på skolan och 

fritidshemmet och en fenomenografisk forskningsmetod tillämpas då studien inte söker en 

sanning utan snarare olika förståelser. Fördjupning i hur ett fenomen uppfattas, i denna studie 

de centrala begreppen, av olika personer kan enligt Kroksmark (1994) genom det 

fenomenografiska perspektivet beskrivas som en kvalitativ forskningsmetod och enligt 

Johansson och Svedner (2010) används den kvalitativa intervjun som metod om man syftar 

till att analysera lärares åsikter eller begreppsförståelse. Analys av likabehandlingsplanerna 

genomfördes i syfte för breddad empiri då Johansson och Svedner (2010) menar att vid 

kvalitativ intervju som huvudmetod bör kompletterande information samlas in. Fokus har i 

analysen varit på de relevanta begreppen för studien. Dokumentanalys beskriver Johansson 

och Svedner (2010) som undersökning av innehåll och utveckling i texter och har därför 

genomförts med en kritisk närläsning som metod. Det samlade materialet ligger till grund för 

resultatet. 

 

Urval 

 

Informanter till studien har sökts bland yrkesverksamma fritidspedagoger och lärare i 

fritidshem inom en kommun i Sverige. Totalt skickades ett tjugotal mail med förfrågningar till 

verksamma med behörighet. Sju personer besvarade förfrågan och dessa blev skickade ett 

följebrev (se bilaga 1) med vidare information, samtliga bokades sedan in för intervju.  

 

Informanterna har alla yrkesbenämning fritidspedagog eller lärare i fritidshem, det innebär att 

de alla har en behörig utbildning för arbete inom fritidshemmets verksamhet. I urvalet har det 

varit ett kriterium för att säkerställa att samtliga informanter erhållit kunskap om 

fritidshemmets uppdrag och gällande styrdokument. Titeln skiljer sig för de inom samma 

yrkeskategori på grund av att titeln gjorts om i samband med att utbildning utvecklats. För 

studien är respektives korrekta benämning inte relevant att redovisas. Deras verksamma år i 

yrket kan dock komma att vara relevanta om mönster blir synliga i resultatet utifrån deras 

erfarenhet och anges därför i en tabell i resultat och analysdelen. Studien kommer i 
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fortsättningen att benämna samtliga informanter för fritidslärare. Deras kön redovisas inte 

utförligare än vad som går att tolka utifrån deras fiktiva namn och ett genusperspektiv berörs 

inte inom denna studie.  

 

Likabehandlingsplanerna tillhör skolor inom en kommun i Sverige och totalt har sju planer 

analyserats. Tre av de utvalda planerna tillhör skolor som tre av informanterna arbetar på, 

andra har slumpmässigt valts ut utifrån studiens kriterium. Kriteriet i urvalet för denna studie 

var att samtliga planerna skulle vara den senast reviderade upplagan (2015/2016) och tillhöra 

kommunala skolor. Dessa kriterier bestämdes för att erhålla ett aktuellt och dagsnära material.   

 

Datainsamlingsmetod och procedur  

 

För denna kvalitativa studie har två datainsamlingsmetoder använts för breddad empiri. 

Huvudmetoden har varit att kartlägga genom intervju. Intervjuerna har genomförts som en 

halvstrukturerad intervju som är en del av en kvalitativ studie (Trost, 2010). Det innebär att 

intervjuerna genomförts med enhetliga frågeområden till samtliga informanter, frågorna har 

kunnat varieras men haft en viss utvecklingsföljd för att säkerställa ämnesfokus och svaren 

har fastställts genom varierade följdfrågor (Gillham, 2008).  

 

Sökningen av informanter tog start genom att förfrågningar skickades via mail till verksamma 

pedagoger och lärare i fritidshem. Mailet med förfrågan om medverkan beskrev kort oss 

skribenter utifrån tillhörande universitet samt den kurs som studien skrivs inom. Vidare 

beskrevs studiens forskningsområden och ett tillfälligt syfte som innehöll begreppen tolerans 

och normkritik samt att urvalet bestod av fritidspedagoger och lärare i fritidshem. 

Avslutningsvis var tidsramarna för intervjun och vilka veckor som var aktuella att genomföra 

intervjuerna noterade samt en på förhand tacksamhet för medverkan uttryckt.  

 

Kontaktuppgifter med mailadresser fanns att tillgå till stor del på kommunens skolors 

webbaserade hemsidor. Tre mailadress erhölls genom privat bekantskap. 

Tid och plats för intervju planerades in genom fortsatt mail eller telefonkontakt. Intervjuerna 

skedde inom ett tidsspann på tre veckor och vid fem av dessa deltog vi båda skribenter som 

intervjuare, en utav oss som förste intervjuare och den andre som medverkande intervjuare 

med en mer passiv roll. De andra två intervjuerna har var och en av oss skribenter genomfört 

enskilt.  

 

Samtliga intervjuer är inspelade genom en inspelningsapplikation på en smartphone och den 

metoden har använts för att underlätta vid transkribering samt eftersom att pauser, tonfall och 

avbrutna meningar kan vara viktiga för helhetsförståelsen (Johansson & Svedner, 2010). 

Innan inspelningen startades har samtliga informanter blivit muntligt informerade om vad de 

forskningsetiska principerna innebär i syfte att klargöra och ge informanten chans att ställa 

frågor kring dessa. Informantens frivilliga deltagande, anonymitet, valmöjlighet att avstå en 

fråga och rätten att avbryta intervjun är det som muntligt uttryckts innan start av intervju. 

Intervjuerna har pågått under ett tidsspann på 30 till 60 minuter och samtliga har skett i avskilt 
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rum från verksamheten. Inspelningarna har sedan transkriberats genom att inspelningarna 

lyssnats på och skrivits ner i ett skrivdokument på datorn. Inspelningen har pausat och backats 

tillbaka flertalet gånger för att säkerställa att allt som sägs skrivs ner ordagrant. Detta har varit 

särskilt viktigt eftersom citat varit en del av resultatet. Transkriberingarna har sedan 

analyserats och redovisas enligt viss analysmetod som beskrivs utförligt i avsnittet 

analysmetod.  

 

De områden vi valt att beröra vid intervjun är: 

Likabehandlingsplanen, Värdegrundsarbete, Toleransperspektiv, Normer och normkritik. 

Intervjuguiden ligger som bilaga 2 i rapporten. 

 

Likabehandlingsplanerna är offentliga handlingar och de söktes efter på skolornas 

webbaserade hemsidor. Flertalet skolor hade dock inte planerna tillgängliga på deras hemsida 

och dessa skolor skrevs till via mail med begäran på en bifogad plan. Samtliga skolor 

besvarade med bifogad plan. Tre av planerna har tillhandahållits genom personliga 

bekantskaper. 

 

Likabehandlingsplanerna har analyserats genom dokumentanalys som metod och utförts 

enligt kriterierna Johansson och Svedner (2010) beskriver för kritisk närläsning. Det innebär 

att texterna har lästs grundligt och sedan har det väsentliga i texten fastställts. För att finna det 

väsentliga har vi för studien ställt oss frågor om textens innehåll i relation till vad som har 

tagits med i respektive text och vad som har uteslutits. Fokus har även legat på om något 

område i texten har fått speciellt utrymme eller om någon del har fått mindre utrymme, 

funderingar har då även funnit över om några delar har försökts minskas ner genom att inte ge 

det lika stor plats. I analysen har även frågan om något kan hittas i texten utan att det direkt 

står skrivet funnits. Det väsentliga i texten som fastställts har samlas i ett skrivdokument och 

kategoriserat utifrån de relevanta kategorierna för studien. Detta gjordes för att underlätta vid 

samanställningen för resultatdelen. 

 

De områden vi valt att analysera i likabehandlingsplanerna är: 

Värdegrund, normkritik, toleransperspektivet, elevers delaktighet och 

diskrimineringsgrunderna. 

Sammanställningen av analys ligger som bilaga 3 i rapporten. 

 

Forskningsetiska principer 

 

Intervjuerna har skett inom ramarna för de forskningsetiska principerna. Detta för att värna 

om informantens respekt och förtroende (Johansson & Svedner 2010). De forskningsetiska 

principerna som följts innefattar informationskravet, alltså rätten att bli informerad om 

uppgiftens syfte. Syftet beskrevs i följebrevet och muntligt inför intervju. Samtyckeskravet 

handlar om rätten att bestämma i vilken mån informanten vill medverka och rätten att när som 

helst välja att avsluta intervjun. Detta säkerhetsställdes innan intervjun startade. 
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Konfidentialitetskravet berör förståelse för att informanten kommer vara anonym och det inte 

kommer vara möjligt att utläsa namn eller vilken skola denne tillhör. Detta är syftet bakom 

valet att använda fiktiva namn för informanterna och skolorna. Nyttjandekravet innebär en 

förståelse för att materialet endast kommer användas i arbetet och att arbetet kan komma att 

publiceras och det beskrevs i följebrevet och inför intervjun (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

I följebrevet skickades även en länk med för att erbjuda informanterna lätt tillgänglig vidare 

information om de forskningsetniska principerna.  

Analysmetod 

 

Analysen är en bearbetning av datamaterialet och för denna studie har metoden varit att 

strukturera materialet tematiskt utifrån de frågeområden som också strukturerat 

intervjuguiden. Empirin och data från intervjuerna och dokumentanalysen har redovisats var 

för sig inom respektive frågeområde och en analys för varje område har sedan redovisats i 

syfte att sammankoppla och resoneras kring empirin utifrån litteraturen. De centrala 

begreppen har varit i fokus och för att beskriva mönster och i relation till dessa har empirin i 

resultatet till stor del redovisats med oprecisa mängdbegrepp när namn eller specifika antal 

inte varit i behov att redovisas. Begrepp som majoriteten, några, ett fåtal, ett par är några av 

de begrepp som använts. Utöver syftet att beskriva mönster har detta även gjorts för att vara 

konsekvent till studiens syfte, alltså att skapa förståelse snarare än ett mätbart resultat. De 

oprecisa mängdbegreppen grundas på specifika antal som har funnits genom analys av de 

transkriberade intervjuerna där specifika begrepp eller svar sökts och sammanställts tillfälligt i 

antal. Exempelvis har svaren ja, nej, kanske, vet inte kunnat vara något som sökts. När 

informanten gett otydliga svar redovisas det i resultatet om ett svar kategoriserats genom 

tolkning och då även varför svaret kunnat tolkas som sådant, har en tolkning inte kunnat göras 

beskrivs det att svar inte gått att finna eller att informant inte kunnat ge ett svar.  

Alla svar som erhållits genom intervjuerna har inte redovisats i rapporten, inte heller allt 

material som dokumenteras genom analys av likabehandlingsplanerna. Detta på grund av att 

svaren och materialet inte varit relevanta eller för att utrymme inom studien inte räckt till, ett 

avvägande av relevans för studien har då varit avgörande. Utgångspunkten i studien har varit 

att bidra till en djupare kunskap för hur fritidslärare uppfattar sitt uppdrag och hur de 

beskriver och uppfattar de centrala begreppen normkritik och tolerans i relation till skolans 

värdegrundsarbete. För att kunna analysera mönster och sammanhang har resultatet även valts 

ut utifrån studiens litteraturdel så att merparten av resultat som redovisas kan kopplas till 

litteratur i syfte att skapa djupare förståelse.   

Validitet och tillförlitlighet 

 

Denna studie söker inte ett mätbart resultat eller ett resultat som kan beskriva alla fritidshems 

arbeten med värdegrund och uppfattningar om de centrala begreppen. Någon generalisering 

går därför inte att göra för denna studie och studiens rimlighet kan inte kontrolleras (Kvale & 
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Brinkmann, 2010). Resultatet ger endast en inblick i hur informanterna arbetar och uppfattar 

begreppen. Materialet för studien har dock samlats in systematiskt och metoden har i stort 

varit genomtänkt under större delen av arbetet. Hur resultatet har transkriberats och analyserat 

utifrån frågeområdena och de centrala begreppen för studien har beskrivits tydligt. Urvalet är 

den främsta orsaken till bristande reliabilitet då den inte påverkats eller följt specifika 

kriterier, förutom behörighet inom yrket. Brister i reliabiliteten finns även eftersom 

intervjuerna inte genomförts av endast en intervjuare då vi varit två skribenter och delat på 

uppgiften (Kvale & Brinkmann, 2010).   
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Resultat och Analys  

Resultatet redovisas utifrån de fyra frågeområden som strukturerat intervjuguiden, dessa är: 

likabehandlingsplanen, värdegrundsarbete, normer och normkritik samt toleransperspektiv. 

Inom varje område redovisas även resultatet från granskningen av likabehandlingsplanerna 

och varje område avslutas med en analys för att skapa förståelse för frågeställningarna: Hur 

förhåller sig fritidslärare till begreppen normkritik respektive tolerans i talet om sitt 

värdegrundsarbete och används begreppen i likabehandlingsplanerna och i så fall hur? 

Informanterna benämns med fiktiva namn för att garantera informanternas anonymitet. 

Namnen som kommer användas är: Agnes, Bertil, Britta James, Oliver, Petra och Rafael. 

Informanterna presenteras i tabellen nedanför utifrån hur längre de varit verksamma i yrket. 

 

Likabehandlingsplanerna är offentliga handlingar och dessa är tagna från skolor inom den 

samma kommun som informanterna arbetar i. Vilken skola de tillhör är dock inte av relevans 

för studien och på grund av att tre av dessa planer tillhör skolor som informanterna arbetar på 

benämner vi dem inte vid skolans namn för att försäkra anonymitet hos informanterna. 

Skolorna benämns istället genom en siffra och är numrerade från 1-7.  

 

Samtliga planer är reviderade under perioden 2015/2016. Emellanåt förkortas i analysen 

benämningen likabehandlingsplanen till plan eller planen. 

 

 

I yrket 0-5 år I yrket 5-10år I yrket 10-20år I yrket 20år – > 

Agnes, Petra James Bertil, Oliver, Rafael Britta 
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Informanterna om skolans likabehandlingsplan 

 

Ungefär hälften av informanterna har varit med och reviderat likabehandlingsplanen för 

skolan de arbetar på, denna hälft anser sig insatta i planen, övriga anser sig inte alls insatta. 

Rafael tillhör den hälft som anser sig insatt i planen och han har även varit med och utformat 

planen på den skolan han arbetar på. Petra anser att likabehandlingsplanen ska finnas 

tillgänglig och att alla som jobbar på skolan, elever och vårdnadshavare ska vara insatta i den. 

Det beskrivs dock mer som en önskan än verklighet. 

 

Vi hängde upp den i korridoren, sen ramlade den ner och blev liggandes (Petra). 

 

Agnes uttrycker att tiden och det obefintliga engagemanget är orsakerna till bristande kunskap 

om planen, hon uttrycker dock att den alltid till viss del finns i bakhuvudet. Tiden menar 

Agnes går åt till de vardagliga rutinerna och det obefintliga engagemanget menar hon beror på 

att det på skolan arbetar flera unga och utbildade barnskötare. Hon tänker att deras syn på hur 

verksamheten ska fungera skiljer sig. 

 

(...)jag har en helt annan syn eftersom jag har gått utbildningen och då tänker man 

annars och tänker i andra banor och man förstår vikten av kvalitetsarbete och det 

kanske inte de outbildade gör, och det är helt förståeligt (Agnes). 

 

Britta uttrycker att ”skolan inte är bättre än sin svagaste länk” och menar att det därför är 

viktigt att alla är insatta i planen. Att planen har skumlästs uttrycker såväl Agnes som Petra 

och de båda uttrycker att planen sedan tenderar att bli liggande.  De två har även båda 

förklarat att den kanske tas fram vid enstaka tillfällen. James uttrycker likt Agnes att tiden är 

största orsaken till bristande kunskap om likabehandlingsplanen. 

 

 (...)det lätt blir en pappersprodukt med likabehandlingsplanen. Det är viktigt att den 

finns men det är viktigare med ett riktigt arbete men pappersarbetet tar lång tid 

(James). 

 

När det kommer till fritidslärarnas syn på hur insatta eleverna är i likabehandlingsplanen anser 

majoriteten att eleverna är till liten del insatta. Alla fritidslärarna säger att de varje 

terminsstart går igenom planen och jobbar med att förankra den, detta är någon de arbetar 

intensivt med en period och sedan mattas det av. Flera av informanterna menar att det finns 

utrymme för att jobba mer systematiskt med likabehandlingsplanerna för att göra eleverna 

mer insatta i den. Britta berättar att de har tänkt göra en mer barnvänlig version av 

likabehandlingsplanen som metod för att göra eleverna mer insatta. Information ska alltså till 

stor del vara densamma men den ska vara mer lättläst. 

 

Flertalet av informanterna arbetar med temaarbeten utifrån likabehandlingsplanerna som 

metod för att förankra den. Syftet beskrivs vara att synliggöra för eleverna vad 

likabehandlingsplanen innebär och ge eleverna en förståelse för allas lika värde. 



 

21 
 

Målet är att alla ska känna till den och veta hur den fungerar men ja vi tar väl upp 

den väldigt mycket under hösten när skolan börjar, sedan mattas det av (James) 

I samtal om elevernas delaktighet i framtagandet av planen är det mer än hälften av 

informanterna som inte vet om eleverna varit delaktiga och de andra informanterna menar att 

barnen varit lite eller inte alls delaktiga. Ett gemensamt mönster hos informanterna är att alla 

beskriver sig medvetna om att eleverna borde kunna, eller bör göras, mer delaktiga. De alla 

uttrycker att det är viktigt att barnen ska få vara med och bestämma. Det framkommer 

däremot inte på vilket sätt de skulle vilja göra så att det blir en mer delaktighet förutom av 

Rafael som menar att om någon elev säger något viktigt så kan de diskutera det med eleven 

och fråga om det är får ta upp det i planen och i så fall diskuterar de även med eleven hur det 

kommer att formuleras. Han uttrycker dock som de övriga en önskan om att göra eleverna 

mer delaktiga. 

Barnen är bara med indirekt eller hur man ska säga, inte i något formellt, de formella 

tillfällena saknar vi (Rafael). 

I utvärderingen av planen är det mindre än hälften som anser att eleverna är delaktiga i någon 

omfattning. Bertil berättar att elevernas delaktighet i utvärderingen endast rör de äldre 

eleverna från mellan- och högstadiet. De har exempelvis fått vara med och diskutera om det 

ska råda eller inte råda ett mobilförbud. Agnes kan uttala att eleverna inte varit delaktiga i 

utvärderingen medan hälften av informanterna förklarar att de inte vet om eleverna varit 

delaktiga. Detta på grund av att de själva inte varit med på utvärderingen. 

 

Granskning av likabehandlingsplanerna 

 

Inledningsvis beskriver samtliga likabehandlingsplaner att den innefattar skolan och 

fritidshemmet samt att planen ska förankras hos eleverna. Många av skolorna beskriver att 

den förankras hos eleverna genom temaveckor eller diskussioner de första veckorna på 

höstterminen. Några av skolorna skriver att de förankrar planen i det vardagliga arbetet 

genom samtal, konflikthantering och planerade kompissamtal. I en plan står det att den 

praktiska förankringen skiljer sig åt mellan arbetslagen på skolan. 

I majoriteten av planerna skrivs det att trygghetsvandringar är ett sätt att få elevinflytande i 

utformandet av planen. Alla planerna skriver att de utför elevenkäter på skolorna. Dessa syftar 

till att kartlägga de platser och situationer på skolan som upplevs negativa hos eleverna. 

Kartläggningen används för att utvärdera de åtgärder som gjort tidigare och för att finna om 

fortsatta åtgärder krävs eller om nya platser eller situationer behöver åtgärdas. 

Begreppet delaktighet i relation till elever finns skrivet i alla planer. I en plan beskriver de att 

delaktigheten hos eleverna anpassas utifrån mognad och ålder. Elevenkät och 

trygghetsvandring som ovan nämnts vanligt beskrivs inom ramen för delaktighet. Elevråd och 
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klassråd beskrivs hos många av skolorna vara ett sätt för delaktighet och några beskriver att 

det som berörs under dessa tillfällen dokumenteras som möjligt material för 

likabehandlingsplanen. Värdegrundsfrågor och kompissamtal i syfte att skapa delaktighet 

beskrivs i fåtal av planerna. Ett par skolor beskriver att eleverna görs delaktiga i utvärdering 

av aktiviteter eller mål som är knutna till likabehandlingsplanen. 

 

Analys 

 

I enlighet med Skolverket (2011) är det positivt att eleverna görs delaktiga i framtagandet av 

skolans regler och i enlighet med Skolverket (2016) ska elevernas delaktighet i planen även 

skrivas ut i dokumentet. Delaktighet i relation till eleverna finns skrivet i samtliga planer och 

majoriteten av planerna beskriver även hur det ska göras. Informanterna ger dock en känsla av 

att eleverna till liten grad görs delaktiga, detta trots att hälften av informanterna varit med och 

reviderat planen och bör därigenom vara medvetna om hur eleverna ska göras delaktiga.  

Eleverna, vårdnadshavarna och alla som arbetar på skolan ska ha kännedom om planen enligt 

riktlinjerna (Skolverket, 2016), men vad innebär då kännedom? Samtliga fritidslärare vet att 

planen finns och att den berör såväl skola som fritidshem. Hälften anser sig inte vara insatta i 

planen, förutom att den hos några till viss del finns i bakhuvudet. Till vilken del det är att den 

existerar eller till hur stor del det är innehållet som finns i bakhuvudet framgår dock inte. 

Tiden och bristande engagemang hos outbildad personal är två anledningar till varför 

fritidlärarna anser sig dåligt insatta. All tid menar de går åt till de vardagliga rutinerna på 

fritidshemmet.  

Salmson och Ivarsson (2015) beskriver att eleverna kan göras delaktiga i 

likabehandlingsplanen genom det vardagliga samtalet. Vardagliga samtal för delaktighet och 

förankring i planen beskrivs i en minoritet av planerna och av informanterna framkommer det 

inte heller till stor del, åtminstone inte under detta frågeområde. Det vardagliga samtalet för 

att göra elever medvetna om normer och värden är dock något som berörs längre fram i 

resultatet och det skapar en tanke i att eleverna kanske är mer delaktiga genom det vardagliga 

arbetet än fritidslärarna är medvetna om? Kanske krävs det som Rafel beskriver i intervjun; 

att fånga upp om en elev säger något intressant och dokumentera det? Eller hinns inte det 

heller med?  

Enkäter och trygghetsvandringar framställs som konkreta och regelbundna moment som 

fritidslärarna känns medvetna om. Validiteten av elevenkäter och trygghetsvandringar 

beskriver dock ingen av informanterna. Kanske borde det varit en relevant följdfråga för att 

mer på djupet beskriva eleverna delaktighet? Intressant vore också att veta om eleverna är 

medvetna om momentens syften.  

Delaktighet är en viktig faktor för att skapa ett gott skolklimat (Nordenmark och Rosén, 2008; 

Granström, 2007) och informanterna beskriver alla en medvetenhet i att eleverna skulle kunna 

vara, eller bör vara, mer delaktiga på många sätt i framtagandet och utvärderingen av 

likabehandlingsplanerna. Britta berättar i intervjun om en idé att ta fram en lättläst version av 
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likabehandlingsplanen och det beskrivs som en idé som de förankrat på skolan och som är på 

väg att bli en realitet. Kanske kan en lättläst version av likabehandlingsplanerna även fungera 

som metod för att öka insikten hos vikarier eller outbildade som arbetar på skolor då den 

bristande insikten hos dem beskrivs problematiskt av Agnes? 

 

Informanterna om värdegrundsarbetet 

 

Flera exempel för hur ett värdegrundsarbete bedrivs gavs av informanterna. De alla nämnde 

det vardagliga samtalet med eleverna på ett eller annat vis som metod för att förankra 

värdegrunden. 

Vi utnyttjar vardagliga situationer både i främjande syfte. Vi är där som stöd och 

guide i spel och lekar. Nu blev det såhär och så. Vad kunde vi ha gjort annorlunda osv 

(James).  

Från Britta och Oliver framkommer det att det arbetas kontinuerligt med fasta timmar som 

berör värdegrund, de båda arbetar i årskurs ett. Petra och Bertil redogör för att de arbetar med 

sådana timmar ibland. De båda har dock beskrivit att det var mer kontinuerligt när deras 

elever började årskurs ett. Hösten är den tid som hälften av informanterna uttryckt att detta 

arbete har störst fokus. Rafael menar att de inte har specifika timmar som berör värdegrund 

men att de planerat in tillfällen nu för att önskemål har kommit från eleverna. Han beskriver 

även att ibland arbetar de mer riktat utifrån vilken problematik eller vilka frågor som uppstår. 

Agnes uppger att de inte arbetar alls med fasta lektionstillfällen rörande värdegrund. 

(...)mycket samarbetsövningar och jobba med respekt, att lyssna, att kommunicera och 

det är precis påbörjat, så det är det aktiva förutom bemötande från pedagogerna 

(Oliver). 

 

Fasta tillfällen i syfte att beröra värdegrund har hos alla informanter som bedriver dessa 

tillfällen, eller som tidigare har bedrivit sådana timmar, varit schemalagda på skoltid och på 

ett fåtal av skolorna har det under någon period även kontinuerligt skett på 

fritidshemstid.  Dessa tillfällen beskrivs hos informanterna till stor del arbetas utifrån ett fast 

material. Materialet har används för att skapa situationer och exempel att tillsammans med 

eleverna sedan diskutera tankar och idéer om. De informanter som använder, och de som har 

använt, fasta lektionstillfällen har gjort det en eller två gånger i veckan. Mer än hälften av 

informanterna beskriver att tillfällen ibland formas utifrån elevernas behov eller utifrån 

situationer som uppstår. Petra och Oliver berättar att gruppstärkande samarbetsövningar ofta 

fått utrymme under dessa lektioner. Av ungefär hälften av informanterna framkommer det att 

dessa tillfällen oftast sker i halvklass. Rafael berättar att de arbetat med lektioner utifrån 

teman. 

 

Vi har två tillfällen i veckan där vi har kompisprat utifrån vad gruppen behöver just 

nu och hur långt gruppen har kommit. Vi planerar upp ett tillfälle där vi exempelvis 
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kan läsa upp ett dilemma i en saga också diskuterar vi, vi kan även prata om något 

som hänt på skolgården eller göra värdegrundsövningar (Britta).  

 

Informanterna ombedes beskriva vilka fördelar och vilka nackdelar de ser i att bedriva fasta 

lektionstillfällen som berör värdegrund. Dessa är de beskriva fördelarna: 

Britta menar att det är en fördel att ha lektionstillfällena på skoltid för då blir de obligatoriska. 

Detta är viktigt säger hon då inte alla barn går på fritids. 

Oliver menar även han att det är bra med obligatoriska tillfällen för att de får alla elevers 

fokus. En annan fördel uttrycker han är att de kan rikta fokus på beteenden och normer som är 

aktuella i barngruppen. Eleverna har då chans att diskutera och reflektera tillsammans och det 

kan resultera i att bryta ett negativt beteendemönster. Genom schemalagda lektioner menar 

James att lektioner kontinuerligt genomförs. Han menar att han har erfarenhet att de lätt 

annars försvinner då annat kommer emellan. Petra beskriver bara fördelar med dessa 

lektioner, hon menar att det är viktigt att ha trygga elever som respekterar varandra. 

Vi kan ju inte bara ha sådana där tillfällen utan det ska pratas om det 

kontinuerligt och prata om det när det passar och följa upp och lyfta upp det 

igen(…) (Bertil). 

Nackdelarna menar Rafael med dessa fasta lektionstillfällen vara att de ofta inte är byggda så 

att eleverna kan relatera till situationerna. Han beskriver att de bör byggas upp genom 

exempel på vardagliga händelser och situationer. Han menar också att de vid styrda lektioner 

inte alltid får elevernas fulla fokus och att detta beror på faktorn att eleverna inte kan relatera 

till innehållet. Bertil ser nackdelar i att om man enbart tar upp värdegrund vid dessa lektioner 

så tappar man helhetssynen. Han menar att det måste följas upp i det kontinuerliga arbetet. 

James påpekar att en nackdel kan vara att om man inte vet hur värdegrund ska arbetas med så 

kan det bli tråkigt för barnen och då blir det inte bra. Britta menar att största nackdelen med 

dessa lektioner är att om inte arbetslaget pratat igenom vad de är som ska förmedlas så kan det 

”stjälpa mer än hjälpa”: 

Värdegrundsarbete när man jobbar i ett arbetslag är när hela arbetslaget vet vart 

man är och vart man vill komma (Britta). 

 

Granskning av likabehandlingsplanerna 

 

Arbetet med värdegrunden beskrivs genom förankring av likabehandlingsplanerna vilket i 

föregående område beskrivs formulerat i samtliga planer. Förankringen och ett arbete med 

värdegrundsfrågor beskrivs vanligt under höstterminen eller periodvis. Värdegrundsarbete 

beskrivs olika på skolorna genom exempelvis ”kompissamtal” och ”tjej-/kill-/tjillsnack”1. I 

majoriteten av planerna beskrivs det viktigt med värdegrundsarbete och diskussioner inom de 

                                                           
1 ”Tjej-/kill-/tjillsnack” är ett namn som skola 6 använder för kompisprat med eleverna  
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verksamma lärarna i syfte att reflektera om egna attityder, värderingar, förhållningssätt och 

normer mm. 

Ett fåtal planer beskriver ett arbete med kamratstödjare. Majoriteten beskriver att skolorna har 

organiserade grupper som benämns ”likabehandlingsteam”, ”trygghetsgrupp”, 

”elevhälsoteam” eller liknande. Samtliga planer redogör för diskrimineringsgrunderna och 

majoriteten beskriver främjande och förebyggande arbete utifrån dessa grunder. 

Analys 

 

Berg (2004) beskriver i enlighet med tidigare läroplaner från 60-talet att hon kan utläsa att ett 

arbete med normer och värden varit och är viktigt. Hennes kartläggning berör jämställdhet 

mellan kvinnor och män och redogör för bland annat föreskriften att elever bör debattera och 

ifrågasätta rådande förhållanden i enlighet med Lgr69.  Rafael beskriver i intervjun att det är 

positivt att bygga värdegrundslektioner utifrån situationer som eleverna kan relatera till. 

Kanske är det även den idén som ligger bakom skriften i läroplanen, alltså att diskutera 

rådande förhållanden? Britta uttrycker vikten av att hela arbetslaget är överens om vad som 

ska förmedlas under dessa lektioner och att det annars kan bli problematiskt. Det påminner 

om Granströms (2007) tankar om vikten av en tydlig värdegrund för att skapa ett gott 

skolklimat.  

 

Värdegrund som begrepp infördes i läroplanerna först år 1994 i syftet att värna om allas lika 

värde och det beskrivs som en faktor som förde arbetet kring diskrimineringsgrunderna framåt 

(Rosén, 2010). Diskrimineringslagarna trädde i kraft år 2009 och samtliga granskade planer 

för studien redogör för dessa grunder och bygger deras värdegrundsarbete på dessa genom 

främjande och förebyggande arbeten. Eek-Karlsson och Elmeroth (2012) uttrycker dock med 

stöd av Skolverket (2009) att diskrimineringslagen brister i sitt genomförande på skolorna och 

menar att det krävs mer än information om lagarna för att den ska tillämpas. Kanske är det 

denna problematik Britta stött på när hon beskriver att det är viktigt att hela arbetslaget är 

insatta i värdegrundsarbetet och vad som ska förmedlas? Hon uttrycker att 

värdegrundslektioner kan ”stjälpa mer än de kan hjälpa” annars. Kanske inser hon likt Eek-

Karlsson och Elmeroth (2012) att det hos lärarna krävs en medvetenhet om vilka normer och 

värden som förmedlas? Tankar om vad som förmedlas till eleverna är kanske vad som ligger 

bakom tanken med aktiviteten ”tjej-/kill-/tjillsnack” som står skriven i en 

likabehandlingsplan? Någon förklaring till ordet Tjillsnack beskrivs inte i planen men 

eftersom det är en sammanslagning av orden tjej och kill kan det kanske vara ett könsneutralt 

pronomen i syfte att vara normkritisk? Eller så innefattar det att snack kan ske i grupp där 

såväl tjejer och killar deltar? 

 

James beskriver också vikten av att ha tänkt igenom hur värdegrunden ska arbetas med under 

de fasta lektionstillfällena men han gör det i relation till elevernas upplevelse. Han menar att 

det finns risk att lektionerna känns tråkiga för eleverna om de inte är genomtänkta. Hans 

insikt påminner om Rafaels tankar om att arbetet måste kännas relevant och förståeligt för 
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eleverna. Hägglund (2007) beskriver det viktigt att vara medveten och ha insikt i vilka sociala 

normer som råder i en klass för att förhindra kränkningar och diskrimineringar. Salmson och 

Ivarsson (2015) menar också att barn och elever ofta tidigt vet vad som är rätt och fel när det 

gäller normer och värden. Kanske måste lärarna som James och Rafael beskriver viktigt vara 

insatta i de normer och värden som rådet i klassen för att skapa relevanta lektioner? Kanske 

måste de även vara utmanande för eleverna för att inte riskera att de upplevs tråkiga som 

James funnit problematiskt? Salmsons och Ivarssons (2015) insikt i att eleverna ofta vet vad 

som är rätt och fel kanske är viktigt att komma ihåg för att inte hamna i en situation där 

eleverna svarar vad de vet att läraren vill ha för svar snarare än att våga uttrycka deras åsikt? 

Eleverna ska ju i enlighet med Skollagen (SFS:800) tränas till att kunna göra etiska 

ställningstaganden och i enlighet med Lgr11 ska läraren öppet diskutera skiljaktiga 

värderingar, uppfattningar och problem med eleverna (Skolverket, 2011). 

 

Samtliga fritidslärare beskriver i intervjun att de i det vardagliga samtalet med eleverna 

förankrar värdegrunden. Samhällets gemensamma värderingar ska skolan aktivt och medvetet 

låta komma till uttryck i verksamhetens vardagliga handlingar och samtal verkar vara det sätt 

som skolorna främst grundar det kontinuerliga arbetet på. Läraren ska i enlighet med 

Lgr11 klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess 

konsekvenser för det personliga handlandet (Skolverket, 2011). Kunskap om värdegrunden 

framställs vara väsentligt hos verksamma lärare och det skapar förståelse för att det i 

majoriteten av likabehandlingsplanerna beskrivs att lärarna ska diskutera och reflektera om 

normer och värden, sina attityder och förhållningssätt. Detta beskrivs även i några av planerna 

syfta till att öka lärarnas medvetenhet. 

 

Informanterna om normer och normkritik 

 

(…) vi jobbar delvis normkritiskt men det är inget uttalat (James).    

Kännedom om normkritik menar majoriteten av informanterna sig ha och de menar även att 

de delvis jobbar med ett normkritiskt förhållningssätt. Samtidigt uttrycker de att det finns 

utrymme för att jobba mer med det. De uttrycker att tiden är en stor bov och menar att ett 

normkritiskt arbete behöver diskuteras. Rafael och Britta har upplevt normkritik som ett 

känsligt ämne och menar att det är svårt att föra en diskussion när kollegor tar ifrågasättanden 

personligt. Att föra en diskussion på större möten som APT (arbetsplatsträffar) har därför på 

deras skolor förekommit snarare än i personalgruppen. Diskussion om ämnet har överlag på 

dessa skolor endast skett i ett fåtal gånger enligt informanterna.  Majoriteten av informanterna 

menar att begreppet inte till någon del diskuterats, några uttrycker: ”åtminstone inte som jag 

vet”. Hos hälften av informanterna har diskussion skett i arbetslaget genom att de samtalat om 

normer och värden, begreppet normkritik har dock inte nämnts. 

(…) även om det finns en vilja att diskutera finns inte tiden för att det är 

vardagliga saker som behöver tas tag i första hand (Agnes). 
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Agnes berättar att de just nu jobbar med Melodifestivalen på fritidshemmet varje fredag, ett 

mål för dessa fredagar är att barnen får vara, och känner att de kan vara, vem de vill när de 

uppträder. För att skapa den förståelsen hos eleverna valde en fritidslärare att vid 

introduktionen av dessa fredagar vara utklädd till Conchita Wurst2. Bertil berättar att hans 

arbetslag arbetar med att barnen ska välja själv utifrån vilken aktivitet de vill göra snarare än 

att välja utifrån vad deras bästa kompis väljer att göra. Petra förklarar att de arbetar mycket 

med att barnen ska respektera varandra för varandras likheter och olikheter och detta 

beskriver även James. Britta känner att de viktigaste normerna är de som de skapar 

tillsammans med eleverna när eleverna får vara med och sätta upp gemensamma regler för 

fritidshemmet men uttrycker att hon inte kan ge något exempel på hur man arbetar 

normkritiskt. Oliver uttrycker likande tankar och menar att förhållningssättet mellan vuxna 

och barn är det viktigaste arbetet. Även där Agnes jobbar får eleverna vara med och sätta upp 

regler för fritidshemmet.  

(…) jag kan inte ge något exempel på hur man arbetar så utan det är mer att vi 

läser mycket och diskuterar mycket och ger varandra råd. Sen tror jag att detta 

med normer och värden som man har är så inbyggt i en själv att det sitter så 

mycket i dig som person. Det är mer ett förhållningssätt (Britta). 

 

Rafael tycker att alla normer bör ifrågasättas och uttrycker att det bästa man kan göra är att 

alltid fortsätta analysera och observera. Bertil berättar att de har kommit fram till att inte 

använda mamma eller pappa i samtal med eleverna, istället säger de ”era vuxna hemma”.  

Agnes berättar att hon försöker tänka på att inte kategorisera barnen genom att ropa ”kom 

igen nu tjejer!”. Hon tänker likt Rafael att genom att analysera blir hon medveten om vad de 

har för brister i normtänkandet på fritidshemmet. 

Det framkommer att endast Bertil har fått vidareutbildning. Alla informanterna uttrycker att 

de skulle vilja få mer eller få vidareutbildning. Hälften av informanterna uttrycker att de har 

en kunskap om normkritik genom ett eget intresse att läsa och hålla sig uppdaterade. En tanke 

lyfts också att det kan upplevas frustrerande när nivån av insikt och kunskap om normkritik 

skiljer sig åt mellan kollegorna. 

(…) den bästa fortbildningen är att ha med sig det sättet att tänka och fortsätta 

analysera och observera. Sen skulle det vara bra att få mer fortbildning eller mer nya 

rön kanske men ja jag vet inte... jag försöker hålla mig ajour ändå (Rafael). 

 

 

 

                                                           
2 Conchita Wurst är en drag queen artist som vann Eurovision Song Contest 2014 
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Granskning av likabehandlingsplanerna 

 

Majoriteten av skolorna skriver att ett arbete genom ”samtal”, ”diskussion” eller ”reflektion” 

ska beröra normer och värden. En av skolorna beskriver att detta ska ske kontinuerligt i 

arbetslaget och en annan beskriver att personalen vid behov av ökad medvetenhet ska 

erbjudas kompetensutveckling som ett främjande arbete. En annan skriver att normer och 

värden diskuteras en gång per år under APT (Arbetsplatsträff).  I en av planerna går det att 

läsa definitioner av begrepp som är väsentliga i deras plan, två av dessa begrepp är normkritik 

och normkreativitet. 

Normkreativitet är ett sätt att arbeta för att skapa nya, bredare och mindre 

exkluderade normer genom att praktiskt utmana våra egna föreställningar 

(Skola 1). 

I ett par av planerna beskrivs att eleverna ska diskutera normer och värden genom att arbeta 

med etik, moral, normer och värden. Flera av planerna redogör för aktiviteter i syfte för 

likabehandling. Exempelvis skriver en skola att de tillsammans med eleverna tittar i en 

leksakskatalog och samtalar med eleverna vad bilderna förmedlar. Denna skola låter även 

eleverna prova på hur det är att ha astma genom att eleverna får prova andas ur ett sugrör. De 

visar en film för eleverna där de får se hur andra religioner firar påsk och de läser en bok som 

heter ”Malins mamma gifter sig med Lisa”. En annan skola beskriver ett arbete med FN inom 

en årligen återkommande hälsovecka. 

En skola skriver att de har en mångkulturell almanacka på skolan, att de planerar in 

stilbytardagar och att de firar ”World Down Syndrome Day”. Inom denna skola beskrivs även 

att trygghetsteamet ger bokförslag som exempelvis boken “Tjejer kan också leka med dockor” 

och de skapar aktiviteter som ”Afternoontea” med engelska scones eller bakar indiskt bröd 

med eleverna. Denna skola beskriver även att elevrådet under flera år har uttryckt en önskan 

om besök av någon individ som blivit utsatt för mobbning för att få höra om dennes 

erfarenheter och berättelser. Skolan skriver dock inte funnit lämpliga föreläsare men att en 

vikarie som varit utsatt för mobbning har besökt klasserna på skolan och berättat om hennes 

liv och upplevelser. I planen skrivs det att eleverna tyckte att vikariens berättelser var 

”sorgliga och lärorika”.  

Analys 

 

Att diskutera normer och värden beskrivs i majoriteten av likabehandlingsplanerna och det 

beskrivs även av informanterna förekomma. Begreppet normkritik beskrivs dock inte vara 

diskuterat i stor utsträckning och det beskrivs också av att ett par vara ett känsligt ämne att 

diskutera. Syftet bakom diskussion av normer och värden beskrivs i en likabehandlingsplan 

vara att öka medvetenheten och kompetensen vid behov. Den viktiga medvetenheten om 

normer menar Lundin (2012) beröra dess konsekvenser och Granström (2007) beskriver att 

medvetenhet är viktigt för att skapa en tydlig värdegrund där fördomar, främlingsfientlighet 
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och rasism inte får utrymme att utvecklas. Kanske är det denna vetskap som finns hos skolan 

eftersom de skriver i sin plan att kompetensutveckling som ska erbjudas vid behov ska vara 

ett främjande arbete? Ett främjande arbete innebär just det; att förankra respekten som 

eleverna ska ha för alla människors lika värde och att det görs i syfte för att skapa en 

verksamhet bygd på solidaritet mellan människor och ständigt motverka diskrimineringar och 

kränkande behandling (SFS:800). 

I enlighet med Lgr11 ska läraren tillsammans med eleverna öppet redovisa och diskutera 

skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem (Skolverket, 2011). De informanter som 

beskriver normkritik som ett känsligt ämne menar att det är svårt att diskutera ämnet på grund 

av att andra kollegor tar åt sig ifrågasättanden personligt. Normkritik handlar om just 

ifrågasättanden om varför ett visst vis att leva anses normalt (Eek-Karlsson och Elmeroth 

(2012). Att ämnet kan blir känsligt att diskutera blir därigenom förståeligt, men om lärare ska 

diskutera och öppet redovisa skiljaktiga värderingar med eleverna borde de inte då klara av att 

göra det med varandra? För att kunna diskutera begreppet verkar det åtminstone fördelaktigt. 

Att arbeta normkritiskt beskriver ändå majoriteten av informanterna att de gör, delvis. Att 

beskriva hur de arbetar normkritiskt beskrivs svårt av en informant som menar att det till stor 

del handlar om lärarens förhållningssätt. Andra informanter ger förslag på aktiviteter eller 

metoder som de anser är att arbeta normkritiskt och många aktiviteter som är kopplade till 

diskrimineringsgrunderna beskrivs i likabehandlingsplanerna. 

Aktiviteter kan förstås som handlingar och handlingar i syfte att arbeta med värdegrund och 

skapa större insikter hos eleverna är det som Salmson och Ivarsson (2015) beskriver 

normkreativt. Agnes beskriver exempelvis att eleverna ska få vara, och även känna att de får 

vara, vem de vill när de uppträder och hon och hennes kollega har försökt att skapa denna 

förståelse genom att som lärare vara förebilder. Hennes kollega klädde därför ut sig till en 

normutmanande karaktär vid ett tillfälle.  Ordvalet normutmanade är dock inte något Agnes 

använder själv utan det tolkas genom exemplet från när Agnes kollega klär ut sig till en drag 

queen artist. Detta kan alltså förstås som en slags normkreativ handling men för att förstå 

Brittas tanke om att det normkritiska arbetet sker genom lärarnas förhållningssätt kan Agnes 

och hennes kollegas handling beskrivas genom deras inställning snarare än deras val att klä ut 

sig till en drag Queen. Deras förhållningssätt var alltså att till eleverna utstråla en öppenhet 

gällande valet av utklädande. Salmson och Ivarsson (2015) förklarar normkreativitet som ett 

nästa steg av normkritik och kanske krävs då ett normkritiskt förhållningssätt för att handling 

ska kunna ta form? Ytterligare ett exempel för normkritiskt arbete från Agnes är att hon 

tänker på att inte benämna en grupp elever med kvinnligt kön för tjejerna när hon samtalar 

med dem eftersom det gör att hon kategoriserar eleverna. Hon har alltså ifrågasatt sitt val av 

uttryck och reflekterat över problematiken med att kategorisera och hon väljer sedan i 

vardagen att inte längre säga exempelvis ”kom igen nu tjejer”. Hon utför alltså en handling 

efter att ha ifrågasatt en konsekvens av sitt vis att kategorisera. Hon utför alltså en 

normkreativ handling. Bertils exempel om att de efter att ha diskuterat i arbetslaget väljer att 

säga ”era vuxna hemma” istället för ”mamma och pappa” stämmer också in på Salmsons och 

Ivarssons (2015) benämning för normkreativt. 
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Agnes sätt att uttrycka orden ”kom igen nu tjejer” och hennes vis att ifrågasätta sitt ordval 

öppnar för funderingar till varför hon kunnat hamna i ett mönster där hon kategoriserar 

individerna. Kanske är detta en av de diskurser som Eek-Karlsson och Elmeroth (2012) menar 

är skapade genom förgivettagna sanning som fått tillåtelse att vara vårt vis att förstå världen? 

Kanske finns en diskurs om att tjejerna behöver bli hejade på i en lek för att de antas vara i 

större behov av peppning än pojkarna? Kanske har Agnes under sin uppväxt växt upp med 

förståelsen att det endast finns två kön; tjejer och pojkar? Normkritik handlar om att titta på 

hur “sanningar” blivit sanningar snarare än att skapa förståelse för vad som är sanning. Att 

relatera till diskurser är kanske därför aktuellt och något som Agnes kanske bör fundera kring 

för att djupgående arbeta såväl normkritiskt som normkreativt? 

Att göra eleverna delaktiga i framtagandet av regler på skolan beskrivs av några som ett vis 

att skapa de viktigaste normerna. Normer kan enligt Nordenmark och Rosén (2008) förstås 

som det godtagbara i en grupp och det kan påverka vad, hur och varför vi gör vissa saker. 

Normer kan också verka beskyddande enligt Butler (2006, refererat i Dolk, 2013) och kanske 

är det därför Britta väljer att benämnda det för de viktigaste normerna? Skolverket (2010) 

beskriver det positivt att eleverna får vara med i framtagandet av skolans regler och kanske 

skapar det en insikt i vilka normer och värden som råder i en klass om eleverna får vara 

delaktiga och lyfta hur de tänker och vill ha det i deras klass? Normer kan dock vara såväl 

synliga som osynliga och kanske krävs hos läraren uppmärksamhet och vaksamhet på de 

möjliga konsekvenserna som normerna innefattar (Lundin, 2012)? Det kan kanske förstås som 

extra viktigt genom insikten av att normer inte är ständiga och att ett ifrågasättande ständigt 

behöver göras för att inte låta normerna kränka oss genom sina begränsningar (Butler, 2006, 

referat i Dolk, 2013)? 

 

Informanterna om toleransperspektivet 

 

Tankarna kring tolerans beskrivs emellanåt som ett mått i relation till vilken toleransnivå de 

själva har. Några använder begreppet acceptans som synonym. Oliver menar att tolerans är 

viktigt och speciellt när det kommer i sitt agerande mot eleverna. James beskriver tolerans på 

liknande vis och resonerar kring hur toleranta lärarna är mot att eleverna säger fula ord i 

stressiga situationer eller när de säger fula ord på grund av deras problematik 

(funktionsnedsättning). Han beskriver att ibland behövs en tolerans, acceptans eller förståelse 

för att vi är olika och vissa elever kan ibland säga fula ord eller saker som inte är snälla på 

grund av dennes problematik. Bertil använder också ordet acceptera i sina tankar kring 

tolerans och han menar att de genom samtalat med sina elever lär ut att människor kan tycka 

olika och att olika åsikter ska accepteras. Majoriteten av informanterna menar att tolerans är 

något de lär ut till eleverna. Petra vet inte om det är något de lär ut. 

Man måste kunna tycka olika och man ska lyssna på varandra 

 och så är det bara. Det måste man lära sig. Sen kan man bli arg och säga ifrån 

och inte hålla med men då måste man göra det på ett bra sätt också (Bertil). 
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Att beskriv tolerans genom exemplet att tolerera att elever använder fula ord likt James gör 

även Britta. Hon menar att tolerans är något som ökat på skolan hon arbetar på. Tolerans blir 

här förklarat som ett slags mått och begreppet acceptans används även av henne. Hon menar 

att hon och andra på skolan ibland blir blinda och inte inser att deras tolerans är för hög. 

(...)som här där det ofta är hårda ord och ganska vulgärt språkbruk, 

 även om jag tycker att det har minskat, men tillslut blir det att säger man något 

av de lättare orden blir det att man inte ens reagerar eftersom då tänker man att 

det var ju inte så farligt” (Britta). 

Petra beskriver också tolerans som ett mått. Hon frågar sig själv vad hennes toleransnivå är 

och hur den förändras i olika situationer och Bertil beskriver det liknande och menar att 

personalen i hans arbetslag är toleranta till att eleverna ”säger saker” och att det ska vara helt 

okej så länge de inte säger något som kränker någon. Genom den förklaringen menar han att 

de har hög tolerans. Agnes berättar att hon inte visste något om toleransperspektivet och valde 

inför intervjun att söka sig till information på internet. Genom den nyanskaffade kunskapen 

beskriver hon sina tankar kring tolerans i relation till de avvikande från normen och berör 

begreppet acceptans. Hon beskriver att i samtal om allas lika värde ligger fokus på de som 

avviker från normen och hur de avvikande ska accepteras. Allas lika värde ska diskuteras men 

hon upplever det svårt. 

Helt nytt med toleransperspektivet och hur vi lägger 

 det på våra barn också för det är verkligen så vi lägger fram det, 

 alltså det finns vissa som inte är som du och då måste man acceptera det, 

 men inte tvärtom det finns som inte” (Agnes). 

Begreppet tolerans menar fåtal av informanterna att de har diskuterat på skolan. Majoriteten 

berättar att de inte har diskuterat begreppet. Rafael berättar att de har diskuterat tolerans till 

viss del i personalgruppen och främst i relation till regler för skolan. En diskussion som 

Rafael berättar om rör en formulering i ett dokument som löd: “jag respekterar alla oavsett 

kön”. Den formuleringen menar Rafael är en ”varningsklocka” för toleranspedagogik genom 

ordet ”oavsett”. Den reviderade formuleringen blev istället “jag respekterar alla”. 

James är en av informanterna som beskrivit tolerans som en metod som lärs ut till eleverna för 

att skapa förståelse för att människor är olika. Vidare skapar han även förståelse för att 

tolerans är något de lär ut för att förbereda eleverna på situationer senare i livet. 

Det bygger på att själv kunna klara en liknande situation senare i livet. 

 Du måste klara av vissa beteenden. Det arbetar vi med hela tiden (James). 

Som ovan nämnt anser majoriteten att de lär ut tolerans till eleverna, ungefär hälften uttrycker 

sig göra det omedvetet. Petra som uttrycker att hon inte vet om de lär ut tolerans beskriver att 

mycket inom skolan handlar om ”osynliga kunskaper” och det gör det ”svårt att sätta fingret 

på”. Hon förklarar att lärare ofta inte är medvetna förens någon ifrågasätter. 

Informanterna ombedes att beskriva fördelar och nackdelar med toleransperspektivet men 

Britta och Petra uttryckte då att de inte kunde svara på frågan om fördelar av 
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toleransperspektivet. Petra menade att hon inte kunde göra det på grund av okunskap om 

ämnet. Rafael menade att han inte kan se några fördelar med toleransperspektivet. Agnes 

uttrycker att hon inte kan se några fördelar i ”grund och botten” men uttrycker sedan under 

intervjun tankar om att det är komplext och att fördelar kanske kan yttras om man är mer 

insatt. James uttrycker en fördel i att det ger eleverna förståelse för att vi är olika och Bertil 

uttrycker det positivt att de i hans arbetslag har hög tolerans för att elever säger saker och inte 

stoppar sådant som inte är ”normalt”. 

Nackdelar beskriver Britta kunna uppstå om de vuxna i arbetslaget har olika toleransnivå, hon 

menar att det då kan vara svårt att komma överens om gränserna som ska gälla för eleverna 

och att det kan bli till en nackdel eftersom det är ”viktigt att de vuxna är samspelta”. Petra 

uttrycker det negativa i risken att lägga värderingar eller normalisera något, att skapa ett vi 

och dom, i sitt sätt att framföra något till eleverna. Rafael menar att toleransperspektivet är 

grundorsaken till diskriminering och trakasserier och att det är ytligt sätt att arbeta på. Agnes 

är inne på samma spår som Rafael och finner det negativt.  

(…)vi lär barnen att det finns visa som inte är som du och att du måste 

acceptera det men att något tvärtom inte finns” (Agnes). 

Bertil berättar om att det emellanåt debatterats i media att det tolereras för mycket, 

exempelvis för hög tolerans för alla åsikter. Det menar han inte är ”okej” utan att vi då måste 

komma ihåg den demokratiska grundsynen på skolan och att ”det inte ska vara okej att 

tolerera exempelvis rasistiska åsikter”. Han menar att vi då skulle vi vara ”för toleranta”. 

James berättar om en effekt av tolerans som han har upplevt i en klassrumssituation och 

förklarar hur en lärare använt sig av en elev med hög tolerans som verktyg för att lugna en 

stökig grupp. Han uttrycker att det inte är ”okej” eftersom han upplevt att den metoden 

tenderar att ske upprepande gånger eller i långa perioder och att läraren genom denna metod 

inte tänker på konsekvenserna för den ”lugna och toleranta eleven”. 

Majoriteten av informanterna säger att toleransperspektivet är det som råder på deras skola, 

mer än hälften av dessa lägger till ett ”mer eller mindre” i kontexten. Ett par menar att det 

inte råder ett toleransperspektiv på deras skola. 

 

Granskning av likabehandlingsplanerna 

 

(… )toleranspedagogiska som främst handlar om att utgå från att den som utgör 

norm ska ha förståelse eller empati med “de andra” -och som därmed snarare 

befäster ojämnbördigheten (Skola 1). 

En skola definierar begreppet toleranspedagogik som ett väsentligt begrepp. Majoriteten av de 

andra skolorna berör inte begreppet tolerans i sina planer, varken som kategori eller i texterna 

i övriga sammanhang. En skola skriver att ”en öppenhet och tolerans för olika sexuella 
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läggningar ska råda”. Några av skolorna använder begreppet nolltolerans i relation till 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Analys 

 

Bredsdorff & Kjældgaard (2012) beskriver att det finns olika slags tolerans och att 

uppfattningar finns för olika syften. Informanterna beskriver tolerans på varierade vis, allt 

från att vara ett mått av tolerans för elevernas utspel till att vara en förmåga att acceptera 

olikheter samt till att vara grundorsaken till diskriminering och trakasserier. Informanternas 

tankar om tolerans berörs i slutet av intervjun och samtal om likabehandling, värdegrund och 

normer och normkritik har varit i fokus. Flera av informanterna beskriver eller tänker kring 

tolerans utifrån sin ledarroll gentemot eleverna, snarare än något de lär eleverna. Det sättet 

som lärarna relatera till tolerans berör alltså deras förhållningssätt. Bertil beskriver att det 

handlar om att lärare ska ha en hög tolerans gentemot att elever säger saker som inte anses 

”normalt”. Kan det förstås som ett sätt att beskriva tolerans-som-tillåtelse som innebär att en 

majoritet eller myndighet (lärarna?) har makten att tolerera det som uppfattas som avvikande 

(Bredsdorff & Kjældgaard (2012)? Eller är det en tolerans-som-respekt som innebär att Bertil 

i sådana fall anser respekt värdefullt och vill genom tolerans ge utrymme för olikheter? Bertils 

uttryck ”hög tolerans” beskrivs i positivt bemärkelse men hans förklaring av att de tolererar 

att eleverna säger något som ”inte är normalt” lämnar utrymme för tolkning och skapar 

förståelse för att begreppet är komplext (Bredsdorff & Kjældgaard (2012). 

Ordvalet ”normalt” i kontexten skapar en fundering kring maktaspekten som Martinson och 

Reimers (2014) finner genom insikten i att om någon benämner något normalt måste det 

också finnas något icke-normalt och de ser en makt i bestämmandet att avgöra vad som är 

vad. Kanske är Bertils exempel en beskrivning för tolerans-som-tillåtelse och bör 

maktaspekten då ifrågasättas? Eller har de redan genom tolerans valt att inte äga makten att 

bestämma om elevens påstående bör ifrågasättas? Kan läraren anse att något är annorlunda 

eller icke-normalt utan att reagera eller agera på det och på så sätt skapa förståelse för 

Michael Walzer definition: “Tolerans gör det annorlunda möjlig, det annorlunda gör 

tolerans nödvändigt.” (refererat i Bredsdorff & Kjældgaard (2012)? Behöver toleransen vara 

uttalad eller utagerad för att en maktaspekt ska vara aktuell att diskutera? Hade Bertil 

beskrivit tolerans på samma vis om det vore en individ som upplevs annorlunda istället för 

något som en elev sagt? Spelar det någon roll vad som tolereras eller är huvudsaken att det 

tolereras (Bredsdorff & Kjældgaard, 2012)? 

Trots varierade sätt att se på och förklara tolerans menar majoriteten av informanterna att de 

lär ut tolerans till eleverna. Begreppet är dock något endast ett fåtal informanter har diskuterat 

på skolan och majoriteten menar att det inte till någon del är diskuterat. Vad är det då de lär 

ut? Är det den tolerans som i Lgr11 beskrivs som en metod för att förmedla skolans 

grundläggande värden (Skolverket, 2011)? Eller är det någon indirekt och omedveten tolerans 

de lär ut genom sitt egna förhållningssätt? Petra som inte visste om tolerans är något de lär ut 

beskriver längre fram i intervjun toleransperspektivets nackdelar och menar att perspektivet 

risker att skapa värderingar, normalisera och förmedla ett ”vi och dom” i sitt sätt att framföra 
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något till eleverna. Hon beskriver den problematik som såväl Rosén (2010), Reimers (2014), 

Gruber (2008) och Salmson och Ivarsson (2015) uttrycker i relation till den tolerans som de 

menar lärs ut i skolan och som de anser riskerar att förstärka normer trots välmenande 

intentioner. Petra förklarade under intervjun att mycket de lär ut och gör i skolan är ”svårt att 

sätta fingret på” och att ett ifrågasättande krävs för att lärare ska bli medvetna. Att diskutera 

begrepp är alltså något som krävs för att kunna tillämpa skrivelsen i Lgr11 på ett sätt som 

bidrar till den tydliga värdegrund som Granström (2007) beskriver och för att tillämpa 

diskrimineringslagen (Eek-Karlsson och Elmeroth, 2012: Skolverket, 2007)? 

Rafael uttrycker att toleransperspektivet är grundorsaken till diskriminering och trakasserier 

och att det är ytligt sätt att arbeta på, han kan därför inte se några fördelar med 

toleransperspektivet i skolan. Han beskriver också att de granskat skrivelser i skolans 

dokument för att inte ge uttryck för ett toleransperspektiv. Ordet ”oavsett” i kontexten jag 

”respekterar alla oavsett kön” var ett exempel som Rafael beskrev att de reviderat till ”jag 

respekterar alla”. I texten finns ordet respekterar och det blir intressant att titta på 

uppfattningen tolerans-som-respekt i relation till Rafaels tankar. Inom uppfattningen tolerans-

som – respekt behöver olikheter inte nödvändigtvis förstås eller sympatiseras med (Bredsdorff 

& Kjældgaard, 2012). Kanske är det den uppfattning Rafael inte vill förmedla och att det är 

det ordet oavsett kan riskera att ge sken för? Genom uppfattningen Tolerans-som-

värdesättande tas respekten ett steg längre och uppskattning av olikheter beskrivs viktigt. 

Rafael kan inte se fördelar med tolerans men genom denna förståelse för tolerans skulle 

kanske hans exempel till viss del kunna förklaras? Det som kvarstår är aspekten makt. Rafael 

skapar en förståelse för det som Salmson och Ivarsson (2015) ifrågasätter; vem har makten att 

bestämma vad som är annorlunda och vad som ska tolereras? Inom dessa tankar blir valet att 

radera ordet ”oavsett” ett sätt att inte lära ut tolerans så som Rosén (2010) menar att skolorna 

ofta gör. Hon menar att genom valmöjligheten till tolerans lär skolor indirekt ut makt och 

tolerans-som-tillåtelse är uppfattningen som stämmer in bäst på hennes tankar (Bredsdorff & 

Kjældgaard, 2012). Frågan som ständigt återkommer blir således: kan tolerans existera utan 

en maktaspekt? Tolerans är enligt Salmson och Ivarsson (2015) något som inte är ständigt och 

indirekt finns alltså ständigt en makt att dra tillbaka sin tolerans eller öka sin tolerans? 

James beskriver att de lär ut tolerans för att förbereda eleverna för senare situationer i livet där 

de kommer att stöta på olikheter och att eleverna måste förstå att människor är olika. Det 

James beskriver kan tolkas som en tolerans-som-samexistens som ger sken för att olikheter 

finns i världen och att människor måste tolerera varandra för att fungera tillsammans 

(Bredsdorff & Kjældgaard, 2012). Det påminner även om Ulf Himmelstrands (2009) 

funderingar om etniskt avstånd mellan människor. James beskriver genom sina tankar att 

olikheter finns och att eleverna måste lära sig att leva med det. Olikheter ska accepteras men 

hur nära ska hans elever kunna tänka sig att komma en annan grupp människor? Skapar detta 

tankesätt de gränser och toleransrum som Salmson och Ivarsson (2015) beskriver 

problematiskt och gör att tolerans inte inkluderar? Är det detta tankesätt som en skola vill 

komma ifrån genom att definiera toleranspedagogik i deras likabehandlingsplan som 

beskriver att tolerans utgår från att de inom normen ska ha förståelse och empati med de 

andra och att det befäster ojämbördighet (Skola 1)? 
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Såväl positiva som negativa aspekter av toleransperspektivet gavs av informanterna. I 

likabehandlingsplanerna beskrivs begreppet till liten del och eftersom begreppet inte 

diskuteras är det kanske logiskt att det inte går att finna i skolornas skrivelser till stor del 

heller? Som ovan nämnt definierar en skola toleranspedagogiken och belyser en problematik 

med den. I en skola går det att läsa att tolerans ska finnas för olika sexuella läggningar och 

några skolor använder begreppet ”nolltolerans” för diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling. Är nolltolerans toleransens motsats och betyder det att någon 

valmöjlighet eller makt i relation till diskrimineringsgrunderna inte ska råda på skolorna? 

Tolerans i den aspekten innebär kanske att tolerans till viss del är ifrågasatt på dessa skolor?  
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Diskussion  

Diskussionen omfattar diskussion av resultatet, egna reflektioner utifrån ett 

fritidshemsperspektiv och en slutsats. Avslutningsvis ges även en metoddiskussion och tankar 

om vidare forskning.  

Diskussion av resultatet, egna reflektioner och slutsats 

 

Ett begrepp som inom avsnittet studiens övriga begrepp får en egen rubrik är medvetenhet. 

Det beskrivs där främst i syftet att tydliggöra Skolverkets (2009) och Eek-Karlsson och 

Elmeroths (2012) tankar om vikten av medvetenhet i relation till de normer och värden som 

lärare förmedlar till sina elever. Begreppet har dock kommit att få en större betydelse för 

denna studie än vad dess utrymme ger sken utav. Resultatet är nämligen en produkt av 

fritidlärarnas medvetenhet för deras kunskap, vetskap, insikt och/eller känsla för deras arbete 

och uppdrag. Produkten som synliggörs har sedan genom analys skapat förståelse för att 

medvetenheten är den faktor som är nödvändig för att besvara studiens syfte. För att öka 

kunskapen om begreppens betydelse för fritidsläraranas värdegrundsarbete behöver alltså 

fritidslärarna vetskap om begreppen. Sken för att begreppen har betydelse har skapats i 

resultatet, det är dock indirekt genom tolkning utifrån litteratur och beskrivna aktiviteter och 

situationer av informanterna. Vad är då skillnaden på medvetenhet för begreppen och 

omsättandet av begreppen i praktiken?  

 

Kanske är det kvalitén som kan ifrågasättas när fritidslärarna beskriver att begreppen inte 

diskuteras. Flera av informanterna menar att de arbetar normkritiskt, till viss del, men om 

kärnan i normkritik är att ifrågasätta (Eek-Karlsson och Elmeroth (2012) hur kan lärarna då 

arbeta med detta utan att föra en diskussion? Utan diskussion kan även kvalitén på 

utvärdering för det normkritiska arbetet ifrågasättas och vi frågor oss om det ens finns någon 

utvärdering? Vi upplever att det är bristfälligt. Inom denna studie har läroplaner och skollagen 

bearbetats och i urvalet var behörighet inom yrket ett krav för att säkerhetsställa att 

informanterna har kunskap i dessa skrivelser för deras uppdrag. Fritidshemmet innefattas i 

läroplanen men det finns även en skrivelse direkt för fritidshemmet. Den kallas Allmänna råd 

med kommentarer för fritidshem (Skolverket, 2014b). I den finns en skrivelse som lyder: ”Det 

är viktigt att ge alla elever oavsett kön (…) lika stort utrymme i verksamheten samt att 

tillämpa ett normkritiskt arbetssätt när det gäller alla diskrimineringsgrunder” (Skolverket, 

2014b s. 33). Denna skrivelse upptäcktes av en slump i slutskedet av detta arbete och 

bekräftar att normkritik inom fritidshem är ett relevant begrepp. Genom denna skrivelse kan 

vi återigen ifrågasätta den bristande mängd diskussion och medvetenhet som finns hos 

informanterna. 

 

 

Informanterna arbetar dock med goda intentioner och somliga menar att de håller sig i ajour 

med forskning på grund av sitt eget intresse för området värdegrund. Enligt andra informanter 

är förutsättningarna för möjlighet till diskussion ogynnsamma. Eek-Karlsson och Elmeroth 

(2012) menar att normkritik är ett nödvändigt perspektiv för att se diskriminering och för att 
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skapa fungerande planer mot diskriminering. Kanske är det förutsättningarna som i första 

hand bör ifrågasättas? Möjligtvis bör direktiven från rektorerna vara tydligare och kanske 

måste förutsättningar skapas för att lärarna mer kontinuerligt kan diskutera och göra sig 

medvetna om de normer och värden som råder i samhället, skolan och i skolklassen eftersom 

Granström (2007) menar att fördomar och främlingsfientlighet annars riskeras utvecklas? I 

läroplanen finns även en skrivelse som beskriver att främlingsfientlighet och intolerans måste 

bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser (Skolverket, 2011 s18). Återigen 

finns alltså stöd för att diskussion och medvetenhet är två viktiga faktorer som måste få större 

utrymme inom skolan.  

 

Hur ska då detta gå till? Möjligtvis kan ett värdegrundsmaterial för lärare användas som stöd 

för att göra dessa diskussioner effektiva och kanske skulle då även diskussionerna inom 

personalen gruppen utvärderas? Eventuellt undviker fritidslärarna även då att några inom 

personalgruppen upplever diskussionen om normkritik stötande? Kanske bottnar allt i det en 

informant uppgav; att mycket av det som lärs ut i skolan görs genom osynliga kunskaper och 

att lärare ofta inte är medvetna för än någon ifrågasätter vad som egentligen lärs ut? Vi kan 

dock fråga oss varför vissa inte vill bli ifrågasatta och varför vissa inte ifrågasätter sig själva 

genom reflektion?   

 

Är det tiden för diskussion i arbetslaget som brister eller är begreppen för komplexa? Några 

av informanterna ger sken av eller uttrycker att begreppen upplevs svåra att beskriva i 

praktiken. I analysen skapas en intressant fundering i relation till läroplanens text som 

beskriver att läraren tillsammans med eleverna ska diskutera skiljaktiga värderingar och 

tankar (Skolverket, 2011). Frågan blir: hur kommer det sig att normkritik inte kan diskuterats 

inom lärarlaget om en verksam lärare som följer sitt uppdrag för skolans grundläggande 

värdegrund bör ha erfarenhet av att diskutera skiljaktiga värderingar, tankar och värderingar 

med eleverna? Om skolan inte är starkare än sin svagaste länk, som en informant uttrycker, 

återkommer frågan hur ska lärarna lyckas skapa en tydlig värdegrund om medvetenhet är en 

grundläggande faktor enligt Granström (2007) och om det skapas genom ifrågasättanden? 

 

En medvetenhet om begreppen normkritik och tolerans har inte ensamt beskrivits vara 

avgörande för skolans värdegrundsarbete. I relation till de mänskliga rättigheterna och 

diskrimineringslagarna har de dock kommit att visa på betydelse och fritidslärarna förhåller 

sig till begreppen på ett eller annat vis. Emellanåt beskriver informanterna dock mer en 

önskan om hur de borde förhålla sig snarare än hur de egentligen förhåller sig och förståelse 

för att de upplever det svårt att beskriva i ord synliggörs. Tolerans har informanterna beskrivit 

på fler olika vis och det blir tydligt att tolerans behöver beskrivas utifrån dess syfte 

(Bredsdorff & Kjaeldaard, 2010). Deras olika vis att förklara begreppet på har dock även 

skapat förståelse för att ökad medvetenhet och kunskap om begreppet och dess innebörd 

behövs eftersom begreppet används inom flera punkter i styrdokumenten.  

 

Begreppet har till mycket liten del diskuteras eller tolkas av fritidslärarna för studien. Vi kan 

därför fråga oss till vilken del styrdokumenten bara ska finnas och till vilken del lärarna ska 

vara införstådda med innehållet? Kanske är det helt enkelt så att lärare befinner sig i en värld 
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där komplexa begrepp ingår i arbetet att tolka och förhålla sig till? Tolerans finns i 

styrdokumenten skrivet på olika vis och i olika sammanhang: intolerans nolltolerans och 

tolerans. Är det därför det är svårt för fritidslärare att svara på hur de förhåller sig till 

toleransperspektivet? Genom Bergs (2004) citat från läroplanen 1962 synliggörs dock att 

begreppet tolerans användes redan då i styrdokument så varför är begreppet inte mer 

diskuterat och tolkat? När begreppet tolerans används i styrdokumenten beskrivs det som 

något positivt men informanterna har emellanåt beskrivit tankar om att de har för hög tolerans 

gentemot eleverna. Utifrån vilket uppdrag har de informanterna tolkat att de ska ha en 

toleransnivå gentemot eleverna? Vi upplever att det sättet att beskriva tolerans på inte är 

speciellt genomtänkt gentemot deras uppdrag. Tolerans är dock något vi genom bland annat 

Salmson och Ivarsson (2015) upplevt problematiskt och att toleransen har två sidor är tydligt.  

 

Frågorna är många men kanske bör fokus ligga på nuet? Slutsatsen för studien är att 

begreppens betydelse för värdegrundsarbetet kräver medvetenhet för att fritidslärarna 

tydligare och mer direkt ska kunna beskriva hur de förhåller sig till begreppen. Salmson och 

Ivarsson (2015) kritiserar toleransperspektivet och dess konsekvenser och det gör att vi vill 

diskutera begreppet och vi upplever att även fritidslärarna vill diskutera och lära sig mer.  

Genom Frosts (2003) tankar refererade i Bredsdorff & Kjaeldaard (2010) öppnas förståelse 

för att tolerans kan hanteras på olika vis och eventuellt behöver inte tolerans och normkritik 

ställas emot varandra? Möjligtvis är huvudsaken att vi är enade om hur vi inom skolan tolkar 

begreppen och hur vi lär våra elever. Kanske krävs många diskussioner, reflektioner och 

utvärderingar för att skapa ett fungerande arbete men bör vi inte därför utveckla delaktigheten 

med eleverna och samtliga lärare på skolan med likabehandlingsplanen för att redan där 

dokumentera och sätta grunden för de normer och värden som skolan ska vila på? Delaktighet 

hos eleverna är ju det begrepp som Granström 2007; Nordenmark och Rosén 2008; 

Skolverket 2011 uttrycker viktigt för att skapa ett fungerande värdegrundsarbete och ett gott 

skolklimat. Genom ökad delaktighet skapas kanske även den medvetenhet som ständigt 

beskrivits viktigt, kanske tillämpas även då diskrimineringslagen till större del på skolorna 

genom att likabehandlingsplanen och dess innehåll inte endast finns i bakhuvudet utan blir 

ledande för hela skolan?  

 

Metoddiskussion  

 

Att finna intresserade informanter som dessutom hade möjlighet att avvara tid för intervju var 

för studien begränsande. De sju som besvarade studiens förfrågan blev studiens urval och 

spridningen i urvalet kom att täcka ett varierande ålders och genusspann genom slumpen. Tre 

av informanterna bokades in genom privata bekantskaper och de togs i kontakt med för att 

säkerställa att ett tillräckligt antal informanter för studien skulle uppnås. Att intervjua bekanta 

upplevdes inte som ett förstahandsval fast enligt Johansson och Svedner (2010) är ofta 

datamaterialet magert och därför valdes dessa att kontaktas. Genom insikt om risk för magert 

datamaterial valdes även en kompletterande datainsamlingsmetod för att stå som grund till 

ökad mängd data. Metoden blev dokumentanalys av likabehandlingsplaner. Genom denna 

metod breddades empirin. Antalet planer för granskning blev sju och detta antal hade 
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egentligen kunnat öka för att bredda empirin ytterligare. Tiden och ramarna för denna studie 

är dock två faktorer som varit viktiga att ha i åtanke för att skapa kvalité snarare än kvantitet 

och en begränsning kan därför anses positiv för denna studie. En annan metod som hade 

kunnat användas för studien är en enkätundersökning om fritidslärares uppfattningar om 

begreppen. Enligt Johansson och Svedner (2010) är enkätundersökning en lämplig metod om 

en översiktlig bild ska skapas. Det hade varit intressant att undersöka men eftersom denna 

studie endast sökt förståelser har kvalitativ intervju och dokumentanalys varit två väl 

fungerade datainsamlingsmetoder, de två metoderna har även skapat möjligheten att dra 

paralleller mellan vad som beskrivs i likabehandlingsplaner och det som beskrivs i praktiken  

 

Vid granskningen av likabehandlingsplanerna har kritisk närläsning använts som metod trots 

att det enligt Johansson och Svedner (2010) vid den metoden finns risk för att information inte 

uppfattas eller att det tolkas på olika sätt. Till fördel för denna studie så har de två skribenter 

för denna studie granskat dokumenten vid flertalet tillfällen och det har minskat risken för att 

missa väsentligt material. Om denna studie enbart grundats på empiri från informanterna eller 

från likabehandlingsplanerna hade en smalare bild av värdegrundsarbetet som sker i skolan 

synliggjort.  

Vidare forskning 

 

Normkritik beskrivs emellanåt som ett nytt begrepp, som något aktuellt inom skolans värld 

eller som något komplext och svårt att förstå sig på i praktiken. Litteratur för normkritik och 

främst den om normkreativitet har till störst del hittats inom forskning och litteratur gällande 

förskolan. Litteratur för den verksamheten har kunnat omvandlats och användas inom denna 

studie till viss del men för framtida forskning vore det intressant att undersöka begreppen 

utifrån ett än tydligare fritidshemsperspektiv.  Fritidshemmets uppdrag rörande värdegrunden 

tror vi blir ständigt viktigare med större barngrupper och forskning i syfte att skapa kunskap 

och dokumenterade resultat av metoder tror vi kan stå som stöd för ett kvalitetsarbete i syfte 

att skapa ett gott skolklimat, vilket ständigt bör vara skolans högsta prioritet. 
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Bilaga 1  
Följebrev  
Hej! 

Vi heter Kickan Juliusson och Viktoria Jansson och läser sista terminen på 

Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem vid Umeå Universitet. Vi skriver nu vårt 

examensarbete och behöver intervjua fritidspedagoger och lärare i fritidshem. Vårt syfte är att 

undersöka vilken betydelse begreppen tolerans och normkritik har i utformandet av er 

verksamhet. Vi kan komma att granska er skolas likabehandlingsplan och intervjufrågorna 

kommer beröra ert värdegrundsarbete och framförallt begreppen tolerans och normkritik.  

 

Intervjun 

Intervjun kommer ta ca 30-45 minuter. Intervjun kommer att spelas in och det kan även 

komma att föras anteckningar under tiden. Materialet kommer att ligga till grund för 

resultatdelen i uppsatsen.  

 

Sekretess 

Informationen som framkommer under intervjuerna kommer endast användas i vår uppsats. 

Allt som framkommer behandlas konfidentiellt. När uppsatsen är klart kommer inspelningar 

och anteckningar förstöras.  

Vi följer de forskningsetiska principerna i genomförandet av intervjun:  

- Informationskravet - du har rätt att bli informerad om uppgiftens syfte.  

- Samtyckeskravet - du har rätt att bestämma i vilken mån du vill medverka och kan när 

som helst välja att avsluta intervjun.  

- Konfidentialitetskravet - du kommer vara anonym och det kommer inte vara möjligt 

att utläsa ditt namn eller vilken skola du jobbar på.  

- Nyttjandekravet - Materialet kommer endast användas i arbetet. Arbetet kan komma 

att publiceras.  

 

Vill du läsa mer om vad de forskningsetiska principerna innebär kan du läsa om dessa via 

denna länk: http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Kontakt 
Kickan Juliusson  

07x-xxxxxxx 

xxxx@gmail.com  

 

Viktoria Jansson  

07x-xxxxxxx 

xxxx@gmail.com 

 

Vi vore tacksamma om du ställde upp på denna intervju!  

http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
mailto:xxxx@gmail.com
mailto:xxxx@gmail.com
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Bilaga 2 
Intervjuguide  
 

Uppvärmningsfrågor 

 

Vad har du för yrkesbenämning? 

Hur länge har du jobbat i yrket? 

Hur länge har du jobbat på denna skola? 

Vilken ålder är det fritidshemmet du jobbar med just nu?  

Hur många barn är inskrivna på avdelningen?  

 

Likabehandlingsplanen  

 

Kan du berätta för oss hur insatt du är i skolas likabehandlingsplan?  

- har du varit delaktig i framtagningen av planen?  

 

Omfattar likabehandlingsplanen även fritidshemmet?  

 

Hur insatt skulle du bedöma att eleverna är i likabehandlingsplanen?  

Har de på något vis varit delaktiga i framtagandet av likabehandlingsplanen?  

- I utvärderingen av likabehandlingsplanen?  

 

Vid ja - På vilket sätt har eleverna varit delaktiga?  

Vid nej – Berätta vad du anser om att göra eleverna delaktiga i utvecklandet av 

likabehandlingsplanen?   

 

Värdegrundsarbete 

 

Att stödja utvecklingen av normer och värden är en del av skolan och fritidshemmets uppdrag. 

Verksamheten ska därför innehålla arbete med fokus på normer och värdegrund. 

 

Kan du ge exempel på hur ni arbetar med ett värdegrundsarbete på skolan?  

 

På vilket sätt synliggör ni för barnen vilka normer och värden som råder i verksamheten. 

- Hur samtalar ni på skolan/fritidshemmet om normer och värden? 

  

Har ni fasta lektionstillfällen som behandlar värdegrund?  

- Hur ser upplägget ut för dessa timmar?  

Hur och hur ofta utvärderar ni ert värdegrundsarbete?  
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Vad ser du för fördelar med dessa lektioner?  

Ser du några nackdelar med dessa lektioner? 

 

Hur arbetar ni för att förebygga diskrimineringar, trakasserier och kränkande behandling?  

Har ni något antimobbningsråd eller program för att förebygga och åtgärda mobbning?  

 

Om ja – hur länge har ni använt er av det programmet? Vad har ni kunnat se för resultat 

genom användandet av programmet? Hur kommer det sig att ni valt att använda er av detta 

program?  

 

Om nej – Hur kommer det sig att ni valt att avstå att använda ett sådant program?  

 

Normer och normkritik  

 

Känner du till och brukar ni diskutera normkritik?  

 

Brukar ni diskutera/samtal inom arbetslaget om vilka normer och värden ni förmedlar?  

 

Anser du att ni arbetar med ett normkritiskt förhållningssätt?  

- Hur arbetar ni normkritiskt?  

- Är det ett förhållningssätt som gäller på hela skolan?  

- Hur synliggör ni att ni arbetar normkritiskt?  

- Utvärderar ni ert normkritiska arbete?  

- Hur utvärderas det?   

 

Kan du ge exempel på normer som du anser är viktiga på ert fritidshem?  

Kan du ge exempel på normer som bör ifrågasättas på ert fritidshem?  

 

Har du fått någon vidareutbildning inom normkritik? 

Är det något du skulle vara intresserad av?  

 

Toleransperspektivet 

 

Hur går dina tankar gällande tolerans?  

Har ni diskuterat begreppets innebörd? Hur har diskussionen gått?  

Anser du att tolerans är något ni lär ut, hur i så fall?   

 

Kan du se några fördelar med toleransperspektivet?  

Kan du se några nackdelar med toleransperspektivet?  

 

Anser du att tolerans är det perspektiv som gäller på er skola?  
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Avslutning 

 

Är det något mer du vill berätta?  

Fråga om det går bra att återkomma om något är oklart? 

 

Tack för att du medverkat!  
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Bilaga 3  
Dokumentanalys  
Här har vi kategoriserat områden och begrepp vi letat efter i dokumenten. Dessa redovisas 

kategorivis och utifrån vad som står i varje plan. Står det inget i planen inom kategorin lämnas 

raden tom för att tydliggöra att inget relevant är funnet.  

 

Likabehandlingsplanerna: 

1. xxxx = Skola 1 

2. xxxx = Skola 2 

3. xxxx = Skola 3 

4. xxxx = Skola 4  

5. xxxx = Skola 5  

6. xxxx = Skola 6  

7. xxxx = Skola 7  

 

Område - Likabehandlingsplanen 

 

Förankring av likabehandlingsplanen 

1. Hos eleverna förankras planen genom vardagligt arbete 

2. Elever får information om planen varje hösttermin. Klassläraren ansvarar för att 

planen diskuteras i klassen.  

3. Likabehandlingsplanen förankras hos eleverna genom diskussioner/arbeten under de 

första skolveckorna  

4. Förankring hos eleverna genom enkäter, elevråd, klassråd och samtal i klasserna. 

5. Pedagogerna går igenom planen med eleverna första skolveckan. Rektor går igenom 

planen på elevrådets/elevskyddsombudets första möte. 

6. Kompiskraftveckorna på hösten. Planen hänvisas till under skolåret t.ex. vid tjej-/kill-

/tjillsnack, kompissamtal, konflikter,mm.  

Alla arbetslag har varit representerade i trygghetsteamet, där både personal från 

förskoleklass, skola, fritidshem, fritidsklubb samt rektor och skolsköterska ingått. 

Under hösten besökte trygghetsteamet klasserna och berättade om sina arbetsuppgifter 

och visade upp likabehandlingsplanen. Ett foto av teamet sattes upp på anslagstavlan 

7. Planen förankras på en gemensam temadag (kompisdagen) på skolan i början av 

höstterminen. Planen hänvisas till i olika vardagliga situationer. Planen berörs på 

klassråd och elevråd. 

 

Barns/elevers delaktighet 

1. Alla barn ska känna sig delaktiga. Under senaste läsåret har endast en nätverksbaserad 

trygghetsenkät varit en formell arena för delaktighet. 
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2. Eleverna är delaktiga genom att kartlägga trygga och otrygga platser.  

Vänskapstema erbjuder eleverna möjlighet att ge uttryck för tankar och känslor 

gällande vänskap.   

 

3. Elevernas delaktighet beskrivs genom att alla klasser jobbar med värdegrundsfrågor. 

Värdegrundsvecka där samtliga klasser arbetar med värdegrundsfrågor under en koncentrerad 

period.  

Klassråd/Elevråd: Trivsel och trygghet finns med på dagordningen för klassråd. 

Ordningsregler: Tas fram i varje klass under värdegrundsveckan, som sker i början på 

terminen. Dessa sammanställs av elevrådet med rektor innan rektor tar beslut. De beslutade 

reglerna förankras sedan i klasserna. Symboliseras genom en hand. Ordningsreglerna gäller 

även för fritids. Trivselenkät genomförs i oktober och i mars. Trygghetsvandring/husmodellen 

genomförs av alla klasser i november. Trivselsamtal ingår i varje utvecklingssamtal. 

Genomgång av likabehandlingsplanen med eleverna sker under värdegrundsveckan. 

Eleverna fyller i trivselenkäter, och är med och utvärderar målen i likabehandlingsplanen 

muntligt eller skriftligt. 

 

4. Elevernas delaktighet i utarbetandet av planen, via klassråd, elevråd och elevenkäter  

I det förebyggandet arbetet bör ingå att se till att eleverna är delaktiga i kartläggningen och i 

analysen av resultaten och när man avgör vilka insatser som ska sättas in. 

 

5. Eleverna diskuterar/utvärderar planen på klassråden 

Elevrådsrepresentanterna/elevskyddsombuden lämnar klassens synpunkter till elevrådet. 

Pedagogerna går igenom planen med eleverna första skolveckan.  

Rektor går igenom planen på elevrådets/elevskyddsombudens första möte. 

Planen utvärderas på elev/elevskyddsombuds möten  

Eleverna har besvarat en trivselenkät samt deltagit i klassvisa diskussioner. En del klasser har 

använt Lärums självskattning. 

Trygghetsvandring genomförs med förskoleklass till åk 3 

 

6. Eleverna är delaktiga genom skolans trivselenkäter, elevrådets utvärdering av målen, via 

kartläggningen av trygga/otrygga platser och genom elevrådets utvärdering av målen.  

Utvärdering av planen via klassråd/elevråd och skolråd 

 

7. Eleverna deltar vid upprättande och uppföljning av likabehandlingsplanen utifrån mognad 

och ålder.  

Eleverna deltar vid utformandet av konsekvenser för när skolans ordningsregler inte följs.  

Under ett klassråd har eleverna fått komma med förslag och tankar hur de ska göra om 

reglerna inte följs. Det har följts upp och sammanställts av ett trygghetsteam och skickats till 

klasserna och till vårdnadshavare i ett veckobrev. 

Eleverna är delaktiga i utvärderingen genom att de tillsammans med pedagogisk personal 

utvärderar efter de aktiviteter som är knutna till likabehandlingsplanen. 

Eleverna är med i kartläggningen över trygga/ otrygga platser  
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Område - Värdegrundsarbetet  

Trygghetsvandring  

1. ja 

2. ja 

3. ja 

4. nej  

5. ja 

6. ja 

7. ja 

 

Elevenkät  

1. Ja 

2. Ja 

3. Ja  

4. Ja 

5. Ja  

6. Ja 

7. Ja 

Åtgärdande antimobbningsprogram, elevteam mm  

1. likabehandlingsteam bestående av lärare 

2. Antimobbningsråd som benämns trygghetsgrupp och kamratstödjande.  

Trygghetsgruppen ansvarar för dokumentation  

Kamratstödjarna tillsammans med pedagoger diskuterar innehållet i handlingsplanen med 

hjälp av utvärderingsfrågor.  

3. Likabehandlingsteam 

4. Amigos och tvärgrupper - kamratfrämjande arbete  

Arbetet med planerna mot diskriminering och kränkande behandling är en del av det 

främjande och förebyggande arbetet och bör bedrivas på ett sådant sätt att planerna blir kända 

i verksamheten och hos barns och elevers vårdnadshavare. 

 

5. likabehandlingsgrupp, EHT (skolans egna elevhälsoteam) där 

rektor, skolsköterska, kurator och spec. ped ingår), elev/elevskyddsombuds  

6. trygghetsteam, elevhälsoteamet, Faddersystem för eleverna. 

 

7. Trygghetsteam 

 

Diskrimineringsgrunder 

 

1. Nämner diskriminerings grunder uppstaplat i varje del av likabehandlingsplanen.  

 Nämner diskrimineringsgrunden i alla främjande insatser.  

 

2. Temadagar kring diskrimineringsgrunderna.  

Kompetensutveckling utifrån ett likabehandlingsperspektiv där de arbetar med 

diskrimineringsgrunderna.  

I förebyggandet arbetet jobba så att ingen känner sig diskriminerad.  

Vänskapstema vid terminsstart då det jobbas med diskrimineringsgrunderna.  
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Rektorn har yttersta ansvar för att motverka diskriminering.  

 

3. Diskrimineringsgrunderna ligger till grund för hela planen.  

 

4. Länk till diskrimineringslagen och diskrimineringsgrunderna.  

 

5. Främjande insatser beskrivs utifrån samtliga diskrimineringsgrunder 

Förebyggande insatser beskrivs utifrån samtliga diskrimineringsgrunder  

Begreppen som diskriminering, indirekt och direkt definieras  

Tydliggör alla delar i diskrimineringsgrunden och förklarar ingående vad alla delar innehåller.  

 

6. Främjade insatser beskrivs utifrån diskrimineringsgrunderna  

Förebyggande insatser beskrivs utifrån diskrimineringsgrunderna  

Begreppen diskriminering, indirekt och direkt definieras  

 

7. Främjade insatser beskrivs utifrån diskrimineringsgrunderna  

Förebyggande insatser beskrivs vissa diskrimineringsgrunder  

 

Område Normer och normkritik  

Normkritik och normkreativitet  

1. Personal ska träna upp sin förmåga att vara normkritiska  

Beskriver deras definition av normkritisk pedagogik och att det är viktigt att synliggöra vilka 

normer som råder, och hur dessa påverkar verksamhetens människosyn. 

Personalen diskuterar och reflekterar återkommande kring egna normer och attityder  

 

Normkreativitet är ett sätt att arbeta för att skapa nya, bredare och mindre exkluderande 

normer genom att praktiskt utmana våra egna föreställningar.  

I vardagsspråket ska personalen uttrycka sig normkreativt  

2. Klasserna ska kontinuerligt arbeta med etik, moral, normer och värderingar i enlighet med 

värdegrunden, vilket ska genomsyra hela verksamheten  

Personalen ska sträva efter att öka sin medvetenhet om egna attityder, värderingar, bemötande 

och förhållningssätt, detta för att vara förebilder för barn/elever.  

3.  

 

4. Främjande arbete bör omfatta kompetensutveckling för personalen för att vid behov öka 

medvetenheten och kunskapen om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, 

innebära att personalen ges tid att diskutera egna normer och attityder samt sådana som 

genomsyrar den pedagogiska verksamheten, samt 

omfatta möjligheter för barn och elever att återkommande diskutera normer, attityder och hur 

goda relationer kan vårdas. 
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5. 

 

6. Grundvärderingar, normer och attityder diskuteras i arbetslagen kontinuerligt. 

 

7. Normer och värdegrund diskuteras på APT en gång per läsår. 

Område Tolerans  

Tolerans 

1. Toleranspedaogik handlar främst om att utgå från att den som utgör norm ska ha förståelse 

eller empati för “de andra” -och som därmed snarare befäster ojämnbördighet.  

2. En öppenhet och tolerans för olika sexuella läggningar ska råda.  

 

3. På vår skola råder nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling.  

 

4. 

 

5. Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på vår skola. 

 

6. 

 

7. Skolans vision är att alla barn ska känna sig trygga och att skolan ska ha nolltolerans mot 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

skola strävar mot nolltolerans mot sänkningar/nedåtpuffar. 

 

Övriga kommentarer och aktiviteter av relevans  

1.  Det skiljer sig mycket åt mellan arbetslagens praktiska förankring av planen.  

Personalen ska kontinuerligt granska sitt eget förhållningssätt  

 

2. Personalen ska sträva efter att öka sin medvetenhet om egna attityder, värderingar, 

bemötande och förhållningssätt. Detta för att vara goda förebilder för barn/elever  

Utvärderingsfråga: vilka aktiviteter har vi haft på enheten som syftar på arbetet med 

likabehandlingsplanen.  

MÅL: Alla anställda på skolan, eleverna, vårdnadshavare ska få information om lagen förbud 

mot diskriminering och kränkande behandling och om skolans handlingsplan.  

Alla elever ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett religion eller kulturell 

tillhörighet 
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3.  I vår verksamhet ska var och en oavsett kön få lika bemötande, uppmärksamhet och 

uppmuntran  

 

4. Barn och elever samt deras vårdnadshavare bör få information om hur de ska rapportera när 

ett barn eller en elev upplever eller får kännedom om diskriminering, trakasserier eller 

kränkande behandling. 

Busskompisar - eleverna har en bestämd busskompis 

Gruppstärkande aktiviteter 1grr/termin  

Hälsoaktiviteter  

 

5. Hälsovecka genomförs v 43 med focus på mående. Hälsans dag skall genomföras på 

höstterminen varje läsår. Det skall vara ett samarbete över alla årskurserna/åldrarna på skolan. 

Denna vecka ligger FN dagen där vi lyfter de mänskliga rättigheterna.  

 

6. Mångkulturell almanacka på skolan. 

Stilbytardag med uppmaning om att alla stilar duger och att våga prova något nytt. 

Världskartan med matens olika ursprungsland ledde till många diskussioner bland eleverna i 

matkön.  

Fritidshemmen bakade olika sorters bröd, bl.a. Indiskt bröd "Chapati" och flera avdelningar 

hade också "Afternoontea" med engelska scones.  

Klasserna har tittat på film och jämfört olika länders nyårsfirande. 

Hela skolan firade fredagen 20 mars World Down Syndrome Day genom att "Rocka sockan" 

Utvärdering av hur aktiviteter fungerade för elever med syn-,hörselnedsättning och 

rörelsehinder. Eleverna kom med tips till förbättringar, som att skyltarna på tipsrundan måste 

vara tillgängliga för rullstol eller permobil och att kulorna som var gömda runt skolgården 

skulle synas bättre om de var större och exempelvis blå.  

Trygghetsteamet ger bokförslag exempelvis ”Tjejer kan också leka med dockor”-Sandra 

Brömster. 

 

Under många år har elevrådet efterfrågat ett besök av någon som utsatts för 

mobbning, som kan komma och berätta om sina erfarenheter. Vi har sökt efter lämpliga 

föreläsare, men misslyckats. Under läsåret har skolan haft en vikarie som själv drabbats under 

skoltiden. Hon har träffat klasserna och berättat om hur det kändes att mobbas och om hur 

detta påverkat hela hennes liv. Eleverna tyckte att hennes berättelse var både sorglig och 

lärorik och de ställde många frågor. 

 

7. Faddersamarbete, rastkompisar  

Titta i leksakskataloger och prata med eleverna om vad bilderna förmedlar. 

Information om vad astma är och vad det innebär. Eleverna ska få andas genom övningen 

pratar vi med eleverna om hur detta upplevdes. 

Läsa boken "Malins mamma gifter sig med Lisa" 

Visa film om renskötsel, prova kasta lasso, uppmärksamma nationaldagen den 6/2. 

Vi ska läsa och visa film om hur man firar påsk inom olika religioner. 

 


