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Abstract 

Jag har undersökt fyra olika skolors likabehandlingsplaner och samlat in svar från fyra 

olika skolor på en egen utformad enkät. Mitt fokus har legat på huruvida skolorna för-

håller sig normkritiskt i sitt förebyggande arbete mot mobbning vilket innebär att för-

hålla sig kritiskt till och synliggöra normer som marginaliserar vissa grupper av indivi-

der. För att analysera mitt primärmaterial har jag använt mig av ett teoretiskt perspektiv 

av Cris Mayo som fokuserar på hur språkanvändningen kan användas som en maktfak-

tor för att trycka ner andra individer. Som metod har jag använt mig av en begreppsana-

lys med inspiration av Quentin Skinner. Det resultat jag kom fram till är att det normkri-

tiska förhållningssättet inte är något naturligt inslag i någon av skolornas förebyggande 

arbete mot mobbning. Hos en av skolorna var det överhuvudtaget inte alls ett inslag. 

Däremot så visar min undersökning och analys på att det normkritiska perspektivet är på 

framfart. Detta märks av inte minst då skolorna tänker på vilket material som ska an-

vändas i undervisningen för att spegla olika människors bakgrund eller att olikheter 

mellan människor diskuteras genom värderingsövningar. Att situationen ser annorlunda 

ut för de olika skolorna är något som ni läsare kommer märka av under läsningens gång 
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1. Inledning 

Mobbning är ett ständigt aktuellt förekommande fenomen inte minst mellan skolelever 

inom skolans område. Trots att arbete görs för att minska förekomsten av denna syste-

matiska form av kränkningar så finns problemet med mobbning fortfarande kvar. Det 

finns mängder utav definitioner av mobbning men gemensamt för de flesta definitioner 

är att det rör sig om upprepade kränkningar under en längre tid. Definitionen jag ämnar 

att använda mig av i min uppsats är den som Dan Olweus myntat: ” Ett barn är mobbat 

när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid blir utsatt för negativa hand-

lingar från en eller flera personer. ”1     

 Att mobbning är ett aktuellt och ständigt förekommande ämne hos de 

svenska skolorna visas inte minst i en rapport från Friends (Friendsrapporten 2015) 

som tar upp de vanligaste förekommande formerna av mobbning där avvikelse från 

normer baserat på könsidentitet och sexualitet bland annat tas upp. Resultatet som redo-

visas i rapporten baseras på 15 087 elevers svar på enkäter som besvarats hos olika 

slumpvalt valda skolor. Något intressant som tas upp i just denna rapport är att två av tre 

skolor brister i sitt trygghetsarbete för eleverna enligt skolinspektionen. 2   

 Jag ska undersöka fyra olika skolors arbete mot mobbning och undersöka 

huruvida respektive skola använder sig av ett normkritiskt förhållningssätt i sitt före-

byggande arbete. Detta ska jag göra genom att fråga ut en representant från varje skola 

genom en egen utformad enkät och genom att undersöka skolornas likabehandlingspla-

ner.       

 Språkanvändningen bland eleverna i skolan är även något som jag kom-

mer undersöka hos mitt primärmaterial. Detta på grund av att det nämns frekvent i lika-

behandlingsplanerna att ett aktivt arbete ska göras av skolpersonalen för att språkan-

vändningen mellan eleverna ska hållas på en anständig och respektfull nivå. Skolor ska 

inte enbart ha förbud mot kränkande behandling enligt exempelvis en likabehandlings-

plan utan det ska även läras ut i undervisningen varför sådant beteende är oacceptabelt. 

                                                                                                                                               

 
1 Olweus, Dan, ``Mobbning i skolan – fakta och åtgärder´´, I Christina Thors (red.) ``Utstött – en bok om 

mobbning´´, Pedagogiska Magasinets skriftserie nummer sex, Stockholm, Lärarförbundets förlag, 2007, 

s.57. 
2 Friends, ``Friendsrapporten 2015´´, 2015, s.3. 
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Undervisningen ska även uppmuntra eleverna att respektera allas lika värde oavsett kön, 

etnicitet, bakgrund etc. Därför har jag valt att ha med Cris Mayos teoretiska perspektiv i 

min analys eftersom hon lyfter fram betydelsen av att skolpersonalen ska lära ut elever-

na om vad som är oacceptabelt beteende, att det inte endast finns nedskrivet i en policy. 

3 

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Själva problemet som jag ska angripa är mobbning mellan skolelever på fyra olika sko-

lor och huruvida skolornas metoder mot kränkande behandling är tillräckligt effektiva. 

Jag ska även undersöka problematiken med språkanvändningen som kan användas till 

syfte för att kränka andra individer, detta på grund av att det tas upp frekvent i mitt pri-

märmaterial. Mitt underlag för detta är dels enkätsvar av representanter för de olika sko-

lorna men även likabehandlingsplaner som de alla lagt ut på sina respektive hemsidor. 

 Mitt syfte med att undersöka dessa planer är att undersöka huruvida re-

spektive skolas metoder mot mobbning och kränkande behandling ser ut samt om det 

framgår huruvida skolpersonalen är medveten om normkritik eller inte. Dessutom vill 

jag jämföra vad olika skolor väljer att prioritera i sina metoder mot mobbning för att 

förstå vilka metoder som verkar fungera effektivare än andra metoder. Jag är däremot 

medveten om att det skiljer sig mellan skolorna vad som är den mest effektiva metoden 

mot mobbning beroende på situationen på respektive skola.   

 

Den huvudfrågeställning jag ska försöka besvara i min uppsats lyder som följande: 

Hur förhåller sig de fyra skolorna normkritiskt i sitt förebyggande arbete mot mobb-

ning?  

Mindre frågor i min undersökning kommer vara:    

Hur skiljer sig skolornas likabehandlingsplaner åt och vilka likheter finns? 

Hur hanteras språkanvändningen mellan eleverna på skolorna?  

  

                                                                                                                                               

 
3 Mayo, Cris, ”The Tolerance That Dare Not Speak Its Name”, I Boler, Megan (red.), ”Democratic Dia-

logue in education – Troubling Speech. Disturbing Silence”, P. Lang, New York, 2005, s.41. 
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1.2 Avgränsningar 

Det finns många olika fokusområden inom ämnet mobbning. Jag väljer att avgränsa mig 

till mobbning inom skolans område mellan elever på hög- och mellanstadiet. Dessutom 

fokuserar jag mig särskilt till skolors förebyggande arbete mot mobbning utifrån ett 

normkritiskt förhållningssätt. Mitt undersökningsunderlag kommer vara fyra olika sko-

lor som jag samlar in enkätsvar från men jag analyserar även deras respektive likabe-

handlingsplaner med ökat fokus på om och hur normkritik är ett inslag i arbetet mot 

mobbning. Jag har valt ut skolorna så att de ska vara belagda vid två olika områden som 

är Lund och Höllviken. Dessa områden har framförallt valts ut för att de ligger i mitt 

närområde men även för att jag vill att det ska råda en spridning av skolor belagda i 

olika områden eftersom det kan röra sig om olika problem beroende på var skolan be-

finner sig. Valet av skolor har även präglats av de svar jag fått in, de skolor som blivit 

mitt undersökningsmaterial är även de som gett mest utförliga svar på min enkät. 

1.2.1 Primär- och sekundärmaterial 

Som primärmaterial har jag bland annat valt att undersöka fyra utvalda skolors likabe-

handlingsplaner där bland annat deras förebyggande arbete mot kränkande behandling 

beskrivs. Ett exempel på en skola jag undersöker är Lerbäckskolan i Lund som årligen 

skriver en ny likabehandlingsplan. I sin likabehandlingsplan tas bland annat betydelsen 

av att göra eleverna medvetna om normer och värden i samhället upp.  

 Jag har förutom att jag har undersökt likabehandlingsplanerna utformat en 

egen enkät där min ambition varit att samla in fyra svar från olika skolor där en repre-

sentant för varje skola ur deras skolpersonal fått besvara enkäten. Jag har dels fått in 

svaren skriftligt via mail men även muntligt via telefon. I min enkät har jag bland annat 

ställt frågor som exempelvis: Är normkritik ett inslag i ert arbete mot mobbning och i så 

fall hur? 4Anledningen till att jag valt att göra en egen utformad enkät utöver mitt andra 

primärmaterial är för att kunna jämföra olika skolors arbete mot mobbning med ut-

gångspunkt i ett normkritiskt förhållningssätt. Förutom att jämföra svaren mellan sko-

lorna så kan jag även se om svaren överensstämmer i någon mån med respektive skolas 

likabehandlingsplan.        

                                                                                                                                               

 
4 Se bilaga 1  
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 En sekundärkälla som jag kommer använda som understöd i min uppsats 

är en rapport från organisationen Friends som heter Ett trygghetslyft inom skolan. 

Denna källa har jag valt i enlighet med min uppsats syfte det vill säga skolors arbete 

mot mobbning med fokus på ett normkritiskt förhållningssätt. Då jag valt att lägga stor 

fokus på skolors arbete mot mobbning baserat på avvikelse från normer så är det lämp-

ligt att detta problem tas upp i rapporten.  Det som tas upp som den vanligaste anled-

ningen till mobbning är just avvikelse från normer det vill säga en avvikelse från det 

som uppfattas normalt eller förväntat. Som rapporten från Friends tar upp så är det vik-

tigt att skolpersonalen förhåller sig normkritiskt i sitt arbete för att synliggöra och be-

kämpa normer som kan ge upphov till kränkande beteenden.5   

 Ytterligare en rapport från Friends jag valt att ha med är ``Friendsrappor-

ten 2015´´ som genom undersökningar listat statistik över vanligaste typerna av mobb-

ning och hur vanligt förekommande mobbningen är generellt sett utifrån insamlad data 

från 15 087 elevers svar på enkäter rörande mobbning och kränkningar. 6 Bland annat 

tar rapporten upp att kränkningar ofta är kopplade till någon av diskrimineringsgrunder-

na och att det ofta rör sig om avvikelser från det som förväntas av exempelvis respek-

tive kön.7 

1.2.2 Källkritik 

Den forskning jag valt som ``tidigare forskning´´ har några år på nacken då källorna är 

från 2007 respektive 2010 men jag anser att kapitlet och boken tar upp relevant fakta 

som har betydelse än idag. Dessutom tar verket Normkritisk pedagogik – Makt, lärande 

och strategier för förändring upp forskning som berör det normkritiska förhållningssät-

tet i skolornas förebyggande arbete mot mobbning, det som är huvudfokus i min upp-

sats. Vidare fanns det inte ett allt för stort utbud av tidigare forskning som berörde mitt 

fokusområde normkritik      

 Jag är medveten om att de olika skolornas likabehandlingsplaner jag un-

dersöker är utformade i enlighet med skollagen och diskrimineringslagen. Detta på 

grund av att likabehandlingsplanerna ska utformas enligt dessa två lagar: ”Denna lag 

                                                                                                                                               

 
5 Friends, ``Ett trygghetslyft inom skolan´´, 2015, s.9.   
6 Friends, ``Friendsrapporten 2015´´, 2015, s 3. 
7 Friends, ``Friendsrapporten 2015´´, 2015, s. 10. 
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har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 

möjligheter.” 8 och ”Utbildningen ska utformas i överenskommelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna om människolivets okränk-

barhet.” 9Jag finner det ändå intressant att undersöka fyra olika skolors likabehand-

lingsplaner för att hitta skillnader samt om det finns några likheter hos de olika likabe-

handlingsplanerna. Att skolorna väljer att anpassa målen som ska uppnås efter vad re-

spektive skola behöver uppnå är även något jag är medveten om då lokala utmaningar 

hos olika skolor varierar.      

 

1.3  Forskningsetiska bedömningar 

Mitt valda ämne mobbning bland skolelever med fokus på könsidentitet och sexualitet 

är ett känsligt ämne för olika berörda parter, inte minst för de elever som blivit utsatta 

för mobbning. Därför har jag valt att inte försöka ta kontakt med elever som på något 

sätt varit inblandade i någon mobbningssituation. Däremot har jag försökt ta kontakt 

med personal hos olika skolor för att be dem besvara en enkät framförallt om hur deras 

arbete mot mobbning ser ut. Jag tycker det är viktigt att visa respekt mot den personal 

jag valt att skicka ut enkäter till och låta dem ta den tid de behöver för att besvara enkä-

terna, de ska inte på något sätt känna sig utpekade eller uppläxade genom de frågor jag 

ställer i enkäten. Därför har jag i den mån det gått försökt utforma frågorna i min enkät 

för att ta hänsyn till dessa aspekter.      

 Det är viktigt att de andra källorna jag tänkt använda mig av även de har 

tagit hänsyn till berörda elever i sina undersökningar etc. med tanke på ämnets känslig-

het. Jag vill inte använda mig av en källa som pekat ut någon särskild elev eller någon 

särskild inom en skolpersonal som ansvariga för att mobbning inträffat, allt på grund av 

integritetsskäl. I min enkätstudie så har jag även valt att hålla den förfrågade skolperso-

nalen anonym på grund av att jag inte vill att de som svarat på mina frågor ska känna 

sig uthängda. De förfrågade har blivit tilldelade påhittade namn för att inte undanröja 

deras identitet. 

                                                                                                                                               

 
8 SFS 2008:567, Diskrimineringslagen 1 kap 1 §. 
9 SFS 2010:800, Skollagen 1 kap 5 §. 
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1.4 Begreppsdefinition 

För att klargöra begrepp som används frekvent i min uppsats tänkte jag ha med en 

begreppsdefinition. 

 

Mobbning – I min uppsats tänker jag använda mig av Dan Olweus definition av 

mobbning som är nedskriven i rapporten Om mobbning. Definitionen lyder som 

följande: ”Ett barn är mobbat när han eller hon, upprepade gånger och under en 

viss tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer.” 10 Jag är väl 

medveten om att det finns en mängd olika definitioner av mobbning i forsknings-

fältet kring mobbning. En likhet som finns hos många definitioner är att den som 

blir utsatt för mobbning ska ha varit utsatt för kränkande behandling under längre 

tid för att anses som just mobbad. Exempel på annan definition av mobbning är 

den som skrivs i Gun-Marie Frånbergs verk: ” Det handlar om mobbning när ne-

gativa handlingar mot en elev sker flera gånger, d.v.s. det rör sig om systematisk 

förföljelse.”11 Mitt val hamnar dock på Olweus definition eftersom han anses som 

en framstående forskare i mitt valda ämnesfält. Dessutom var det Olweus som 

genomförde den första allmänna vetenskapliga undersökningen om skolmobb-

ning.12 Vidare vill jag även påpeka att det är upp till varje individ att avgöra vad 

som är kränkande eller inte. 

 

Normkritik – I uppsatsen så syftar begreppet normkritik på att synliggöra de 

normer som begränsar vad en person kan göra genom oskrivna regler och osynliga 

förväntningar. Exempelvis är det inte förväntat av pojkar att klä sig i klänning 

eller sminka sig. Dessutom kan normer orsaka att vissa grupper marginaliseras 

som exempelvis homosexuella då vi lever i ett heteronormativt samhälle. Ett 

normkritiskt förhållningssätt belyser exempelvis genom utbildningen i skolan hur 

normer skapas samt vilken påverkan det får på oss och hur vi ser på vår omgiv-

                                                                                                                                               

 
10 Thydolt, Reidar & Englund, Göran, Om mobbning, Prevention och utvecklingsenheten, Göteborg, 

2009, s.5.  
11 Frånberg, Gun-Marie, Mobbning i nordiska skolor: kartläggning av forskning om och nationella åt-

gärder mot mobbning i nordiska skolor, Nordiska ministerrådet, Köpenhamn, 2003, s.29.  
12 Olweus, i Thors (red.),2007, s.57.  
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ning. Därför krävs det att skolpersonalen har kunskap om normer, diskriminering 

och makt. 13 Jag kommer undersöka i vilken utsträckning de 4 olika skolorna för-

håller sig normkritiskt i sitt förebyggande arbete mot mobbning.  

 Jag är medveten om att det finns andra definitioner på normkritik 

som exempelvis den definition som tas upp i boken i normens öga – metoder för 

en normbrytande undervisning. Här beskrivs normkritik som något där inte enbart 

de exkluderade belyses utan även normen som sådan. Om eleverna endast lärs ut 

om vilka som är exkluderade som exempelvis bi eller homosexuella inom katego-

rin sexualitet så riskerar det att bli så att uppfattningen om de exkluderade blir att 

de är onormala. Normen förstärks med andra ord om inte normen som norm pro-

blematiseras och det faktum att normerna styr vad vi förväntas göra samt bete 

oss.14 

 

Illokuta aspekten – Detta begrepp kommer till användning i min analys av de 

likabehandlingsplaner jag valt ut. Begreppet syftar på hur någonting framförs i en 

text. Rör det sig exempelvis om frågeställningar, påståenden eller befallningar? 

Genom detta begrepp analyseras texten utifrån vad som var syftet från avsändaren 

med det som skrevs.15 

 

Perlokuta aspekten – Även detta begrepp kommer till användning i min analys 

av likabehandlingsplanerna. Detta begrepp syftar på hur en text mottas eller upp-

fattas av de som texten riktas till det vill säga mottagaren av texten.16 I mitt fall 

kommer det bli hur likabehandlingsplanerna kan tänkas tolkas av skolpersonalen 

hos respektive skola. 

                                                                                                                                               

 
13

 Rosén, Maria, Likabehandlingslagstiftning och normkritisk potential – möjligheter och begränsningar, 

I Bromseth, Janne & Darj, Frida (red.), Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier för föränd-

ring, Uppsala Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, 2010, s.72. 
14 Brade, Lovise, Engström, Carolina, Sörensdotter, Renita & Wiktorsson, Pär, I normens öga: metoder 

för en normbrytande undervisning. Stockholm: Friends, 2008, s.24. 
15 Kurunmäki, Jussi i Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s.186. 
16 Kurunmäki, Jussi i Boréus, Kristina (red.) et. al, Textens mening och makt, 2012, s. 186. 



 

 8 

2.Teori och metod 

Nu ska jag presentera de teoretiska perspektiv och den metod jag ska använda mig 

utav i min analys. 

2.1Teori 

Det teoretiska perspektiv jag ämnar använda mig av i mitt arbete är Cris Mayos 

teori som handlar om tystnad som uppstår när någon blir kränkt i exempelvis sko-

lan, att den stora massan accepterar att det sker istället för att agera emot det. 

Mayo tar bland annat upp att den kontext där skolmiljön utspelar sig är som sådan 

att inte alla är lika accepterade som exempelvis sexuella minoriteter. Många sko-

lor försöker fixa problemet genom att sätta upp regler, kursplaner etc. över vad 

som inte är accepterat att säga. Att på något sätt tro att skolmiljön skulle bli mer 

jämlik för alla om du använder dig av rätt ord är på många vis naivt då beteenden 

fortfarande kan vara detsamma som tidigare. Det är heller inte tillräckligt om det 

inte efterlevs samt om det inte blir några påföljder för dem som inte följer regler-

na.17 Även om det finns policys och olika former av stadgar mot diskriminerande 

samt kränkande behandling behöver det inte betyda att det upphör helt i praktiken. 

För att verkligen förändra och få elever att förstå vilka beteenden som inte är ac-

cepterade så krävs det även att lärarna lär ut detta i undervisningen förutom att det 

är nedskrivet som regel. Att tysta ner elever som kränker andra elever är inte rätt 

metod, det krävs även att de lärs ut varför det är fel och varför alla förtjänar att bli 

lika accepterade i skolans miljöer.18     

 I min uppsats vill jag använda Mayos synvinkel för att undersöka 

huruvida de olika skolorna arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. 

Mitt användningsområde med detta synsätt är framförallt att undersöka om sko-

lorna endast har det nedskrivet i olika policys att all form av diskriminering är 

förbjuden eller om eleverna även görs medvetna om detta på annat vis genom ut-

                                                                                                                                               

 
17 Mayo, Cris, ”The Tolerance That Dare Not Speak Its Name” i Boler, Megan (red.), Democratic Dia-

logue in Education, Peter Lang, 2004, s.34-35.   
18 Mayo, i Boler (red.), 2004, s.40.  
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bildningen. Dels är det meningen att jag ska utläsa detta från skolornas likabe-

handlingsplaner men jag ska även undersöka skolpersonalens svar på min enkät 

om de nämner något om hur de arbetar inom skolan för att öka elevernas medve-

tenhet om människors olikheter. 

2.2 Metod 

Den enkätstudie som jag genomför i mitt uppsatsarbete får delvis fungera som en 

kvalitativ metod i sig själv men för att mitt arbete inte ska bli för beroende av 

denna studie så vill jag använda mig av ytterligare en till metod.   

 Jag ämnar att använda mig av en begreppsanalys då jag ska analy-

sera likabehandlingsplanerna. Jag vill analysera vilken konsekvens likabehand-

lingsplanerna får i skolornas förebyggande arbete mot mobbning. Vidare vill jag 

även kunna avgöra om likabehandlingsplanerna stämmer överens någorlunda med 

de svar jag fått in till enkäten. Inspiration har jag fått av metodboken Textens me-

ning och makt 19, den inriktning jag framförallt ämnar inrikta mig inom är den så 

kallade Cambridgeinriktningen där Quentin Skinner varit en av de mer framstå-

ende teoretikerna. 20. Det är även Skinner som jag ska använda som inspirations-

källa. I min analys ska jag analysera två aspekter av själva texten, dels den så kal-

lade perlokuta aspekten hos likabehandlingsplanerna det vill säga hur själva texten 

kan uppfattas och inkluderas i skolans arbete med eleverna. En annan aspekt jag 

ska undersöka är den så kallade illokuta aspekten som fokuserar på hur texten 

framförs, om den är befallande eller om olika frågor listas etcetera. När det gäller 

likabehandlingsplanerna kan detta ha betydelse för hur texten uppfattas, om texten 

framställs som en befallning eller som frågande. Det finns även en tredje aspekt 

som kallas för den lokuta aspekten och riktar sig till vilken betydelse texten har i 

sig själv, vilken innebörd begreppen har som används i likabehandlingsplanerna. 

Detta är däremot inget som jag kommer intressera mig av då jag inte är ute efter 

                                                                                                                                               

 
19 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskap-

lig text- och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012. 

 20 Kurunmäki, Jussi i Boréus, Kristina (red.) et. al, 2012, sid. 180-181. 
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vad begreppen har för betydelse i sig självt utan mer hur likabehandlingsplanerna 

framförs och hur de kan tolkas av skolpersonalen.21     

                                                                                                                                               

 
21 Kurunmäki, Jussi i Boréus, Kristina (red.) et. al, 2012, sid. 186. 
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3. Litteraturöversikt och tidigare forskning 

Exempel på forskning som bedrivits beskrivs i antologin Utstött – en bok om mobbning. 

Dan Olweus skriver där om ett åtgärdsprogram för att komma i bukt med mobbningen i 

skolorna. Programmet kallas för ``Olweus-programmet mot mobbning´´ och riktar sig 

framförallt till de vuxna. Programmet ska vara ett hjälpmedel för att skapa tydliga 

gränser mot beteenden som kan liknas vid mobbning och för att skapa en trygg 

skolmiljö där alla elever känner sig trygga. Denna metod mot mobbning tar även upp 

betydelsen av kontinuiteten av påföljder mot elever som ägnar sig åt oacceptabla 

beteenden som exempelvis kränkningar av andra elever. För de vuxna gäller det att 

inneha den högsta maktpositionen både i skolan och i hemmet för att förhindra barnen 

från att utveckla destruktiva beteenden som mobbning är. Dessutom föreslås olika 

allmänna åtgärder på olika nivåer. Exempelvis på skolnivå så föreslås bättre 

rastvaktssystem som en åtgärd eller på klassnivå att ha uppsatta klassregler mot 

mobbning.22  Utvärderingar av programmet hos olika skolor runt om i Norge som testat 

på metoden visar på att det gett en positiv effekt. Inte minst för att eleverna svarat i 

frågeformulär att de anser att lärarna i en större grad än tidigare ingripit för att motverka 

mobbning i klassen. Mobbningen minskade stadigt för de skolor som använt sig av 

programmet och utslaget var enbart positivt enligt utvärderingen av programmet i de 

skolor där det använts.24       

 Detta kapitel väljer jag att ha med eftersom det nämner en konkret metod 

mot mobbning som varit framgångsrik. Då jag undersöker skolors förebyggande arbete 

mot mobbning tycker jag det är i sin ordning att ta upp detta kapitel och kommer att 

använda utdrag ur detta kapitel för att ge exempel på en metod som visat sig faktiskt 

förändra situationen till det bättre hos skolor när det gäller mobbning 

 Ett annat verk som har hög relevans för min uppsats syfte är Normkritisk 

pedagogik – Makt, lärande och strategier för förändring.23 Detta verk tar upp hur det 

går till när ett normkritiskt förhållningssätt appliceras hos en skolas utbildning. Ett 

                                                                                                                                               

 
22 Olweus, Dan, ”Mobbning i skolan – fakta och åtgärder” i Thors, Christina (red.), Utstött – en bok 
om mobbning, Lärarförbundets förlag, Stockholm, 2007, s. 67-68..  
23 Bromseth, Janne & Darj, Frida (red.), Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier för föränd-

ring, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, Uppsala, 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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normkritiskt förhållningssätt innebär att ha en ständigt kritisk utgångspunkt mot sig 

själv och sin omgivning samt att ha kunskap om normer, makt och diskriminering. 

Genom kunskapen om hur normer skapas och vidmakthålls så är det meningen att 

skolpersonalen ska lära sig vilka normer det är som behövs ifrågasättas för att förändra 

situationen för elever som ses som ``avvikare´´ från någon norm. Det normkritiska 

förhållningssättet fokuserar även på orsaker till diskriminering och mobbning genom att 

synliggöra de normer som marginaliserar vissa grupper av människor.24  

 Eftersom jag har normkritik som fokus i min uppsats har jag valt att ta 

med ytterligare ett litterärt verk som berör detta förhållningssätt som heter ``i normens 

öga – metoder för en normbrytande undervisning´´ skriven av Louise Brade med flera. 

Denna bok tar upp hur ett normkritiskt förhållningssätt kan användas i undervisningen 

på olika vis samt vilka fördelar det finns med förhållningssättet och vad som krävs av 

lärarna för att det förebyggande arbetet ska ske effektivt. Bland annat tas det upp att 

valet av undervisningsmaterial i skolan kan behöva förändras för att belysa de grupper 

som oftast inte får uppmärksamhet. Till exempel kan en lärare välja att belysa andra 

historieskildringar än de som förmedlas genom den västerländska världen som 

exempelvis arabisk historia. Genom att synliggöra och kritisera normer så görs eleverna 

medvetna om vilken inverkan de kan ha på dem vid olika situationer men det kan även 

öppna upp för en ökad acceptans för olikheter, att det inte är fel att vara annorlunda. 25

 En vetenskaplig artikel som berör språkanvändning mellan elever är Gay- 

related name-calling as a response to the violation of gender norm. Denna artikel tar 

upp hur pojkar oftare än flickor namnger varandra med homosexuella anknytningar, 

framförallt när en avvikelse sker från könsnormerna.26 En studie gjordes där 

information samlades in från niohundratjugoen elever från årskurs nio i femton olika 

skolor i Norge där ett frågeformulär besvarades. Genom frågeformuläret kunde fem 

olika anledningar till varför namngivningar med homosexuella anknytningar görs 

                                                                                                                                               

 
24 Rosén, Maria, Likabehandlingslagstiftning och normkritisk potential – möjligheter och begränsningar, I 

Bromseth, Janne & Darj, Frida (red.), Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier för föränd-

ring, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, Uppsala, 2010, s.71. 
25 Brade, Louise et al., I normens öga: metoder för en normbrytande undervisning, 2008, s. 27. 
26 Slaatten, Hilde & Gabrys, Leena, Gay-related name-calling as a response to the violation of gen-

der norms, The journal of men's studies, 2014, s. 28. 



 

 13 

identifieras. Som sagt så var den främsta anledningen att en avvikelse skett från 

könsnormer det vill säga det förväntade beteendet baserat på det kön man tillhör. Andra 

anledningar var för att trycka ner någon, för att de ogillade någons beteende, för att retas 

eller på grund av att en person misstänktes vara homosexuell.27 I och med att 

namngivning med homosexuell anknytning oftare använts av pojkar bland de förfrågade 

kan det tänkas att det inte endast är könsnormer som är den stora anledningen till att det 

sker utan även manliga normer som Slaaten och Garbrys skriver, hur en man förväntas 

vara och bete sig. Något annat som ytterligare antyder på detta är att killar oftare än 

tjejer namngavs ett namn med homosexuell anknytning.28 Detta tycker jag är relevant 

forskning eftersom jag kommer ha en del fokus på språkanvändning mellan elever och 

hur de skolor jag valt att analysera arbetar kring detta.   

 Jag väljer även att ha med ett verk som kartlagt forskning om mobbning 

inom nordiska skolor. Denna bok av Gun-Marie Frånberg tar upp relevant forskning 

kring mitt uppsatsämne rörande mobbning. Exempelvis diskuteras det huruvida 

mobbning kan bero på hierarkiska positioner i skolan där eleverna försöker framstå som 

så mäktiga och framgångsrika som möjligt medan all typ av svaghet föraktas.29 Boken 

tar även upp forskning som försöker förklara förekomsten av mobbning, det tas bland 

annat upp att avvikelser från det som uppfattas som normalt kan ligga som grund till att 

mobbning förekommer.30 Förutom detta så kan man säga att boken fungerar som en 

historieskrivning över forskning som bedrivits om mobbning i nordiska skolor vilket är 

av betydelse för min uppsats bland annat på grund av att forskningen inte bara beskrivs 

utan även utvärderas då författaren själv skriver vad hon anser om respektive forskning. 

I min uppsats så ska jag använda denna bok som stöd till mina andra källor och mitt 

inhämtade material.     

  

                                                                                                                                               

 
27 Slaaten, Hilde & Gabrys, Leena, 2014, sid. 29-30. 
28 Slaaten, Hilde & Gabrys, Leena, 2014, sid. 32-32. 
29 Frånberg, Gun-Marie, Mobbning i nordiska skolor, 2003, s.17. 
30 Frånberg, Gun-Marie, Mobbning i nordiska skolor, 2003, s.19. 
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4. Undersökningen 

Nu ska jag utföra min undersökning av mitt primärmaterial det vill säga av mina enkät-

svar och av likabehandlingsplanerna hos de fyra skolor jag valt att undersöka. Jag väljer 

att dela in min undersökning i två delar, ett med likabehandlingsplanerna och ett med 

mina enkätsvar för att göra det mer överskådligt för läsaren. 

. 

4.1. Likabehandlingsplanerna 

Den första skolans likabehandlingsplan jag undersöker tillhör Ängdalaskolan i Höllvi-

ken. Deras likabehandlingsplan är framtagen i enlighet med föregående likabehand-

lingsplan där en del bibehålls och annat förbättras. Det förebyggande arbetet mot mobb-

ning sker kontinuerligt med andra ord. Språkbruket i planen har inte behövts ändras 

avsevärt mycket men en del av innehållet revideras för att bättre stämma överens med 

skolans behov. Det som framkommer tydligt som Ängdalaskolan vill förbättra är att 

likabehandlingsplanen ska implementeras bättre i skolans förebyggande arbete mot 

mobbning och diskriminerande behandling men även att elever, föräldrar och skolper-

sonal får en ökad medvetenhet kring själva planen och vad den är till för. Det står som 

följande: ``En brist som blivit tydlig i förhållande till föregående plan är att den inte 

implementerats tillräckligt väl hos vare sig personal, elever eller föräldrar.´´ Ängdala-

skolan vill däremot åtgärda detta problem: ``Under läsåret jobbar vi vidare med att im-

plementera dess budskap genom att diskutera dess innehåll med Trivselråd och Elevråd. 

Under vårterminen kommer planen lyftas i samtliga klasser´´.31 Om detta som listats i 

Ängdalaskolans likabehandlingsplan ska förstås utefter Skinners tre aspekter så är tex-

ten till att börja med utvärderande där en brist listas för att sedan komma med förslag 

till hur bristen ska övervinnas, den illokuta aspekten är med andra ord en utvärdering. 

Anledningen till att upphovsmakarna väljer att lägga upp denna del av likabehandlings-

planen på detta vis är antagligen för att tydliggöra för skolpersonalen vad det framförallt 

är som de behöver jobba med i det förebyggande arbetet. När det kommer till den per-

                                                                                                                                               

 
31 Ängdalaskolan AB, Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling, Höllviken, 2015/2016, 

s.7.  
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lokuta aspekten så är det nog meningen att anställda på skolan ska ta till sig likabehand-

lingsplanen mer än vad de gjort innan och att det ska få ett större inslag i det förebyg-

gande arbetet mot mobbning. Språkhandlingen kan även tolkas som ett uppsatt mål, att 

det kommande arbetet ska sträva mot att likabehandlingsplanen implementeras i större 

utsträckning än tidigare. 32     

 I det förebyggande arbetet mot kränkande behandling är det normkritiska 

förhållningssättet exkluderat och det står heller inte explicit i likabehandlingsplanen. 

Däremot bedriver skolan olika trygghetsråd som exempelvis ett antimobbnings team 

som drivs av skolsköterskan och skolkuratorn eller ett så kallat trivselråd där två elever 

från varje klass sitter med. Råden samarbetar för att förenkla det förebyggande arbetet 

mot mobbning och för att öka elevernas trivsel på skolan. Det är inte endast elever som 

kan vända sig till råden för att uppmärksamma något fall av mobbning eller kränkande 

behandling mot elever utan även skolpersonal och föräldrar till eleverna. Eleverna ingår 

som en del i det förebyggande arbetet då två elever från varje klass får vara med och 

diskutera hur den upplevda stämningen i klassen är eller om någon specifik händelse 

inträffat som behöver tas upp.     

 Likabehandlingsplanen nämner även att lärarna ska lägga vikt vid språ-

kanvändningen: ” Att vara goda förebilder, exempelvis genom att använda ett vårdat 

språk” där eleverna uppmuntras till ett språkbruk som inte kan uppfattas som krän-

kande.33  Betydelsen av att lärarna lär ut till sina elever om allas lika värde kan inte un-

derskattas. Även om likabehandlingsplanen, ordningsregler med flera finns till för att 

reglera beteende och därmed hur språkanvändningen går till mellan eleverna så är detta 

ingen garanti för att kränkande beteenden inte kommer fortgå. Elever som tillhör mino-

ritetsgrupper som exempelvis sexuella minoriteter är särskilt utsatta då samhällets nor-

mer gör att de kan ses som avvikare från det förväntade hur man ska vara och bete sig. 

Den kontext som eleverna befinner sig i kan liknas vid den kontext som råder i övriga 

samhället och är i många fall homofobisk. Ofta tar inte likabehandlingsplanerna eller 

andra policydokument hänsyn till detta problem, de utsatta eleverna möts av en så kal-

lad ``officiell tystnad´´ i läroplanerna. Dessutom sker trakasserierna som Cris Mayo 

                                                                                                                                               

 
32 Kurunmäki, Jussi i Boréus, Kristina (red.) et. al, 2012, sid. 186. 
33 Angdalaskolan AB, Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling, 

s.12-13.  
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beskriver det inte enbart mellan eleverna utan även bland vuxna människor, exempelvis 

inom skolpersonalen som skickar ut signaler om att det är okej att förhålla sig homofo-

biskt till sin omgivning. Detta ökar risken för en nedvärderande och diskriminerande 

språkanvändning mellan elever. 34      

 Skolan genomför årligen trivselenkäter som eleverna får besvara för att 

skolpersonalen ska veta vad de behöver åtgärda samt vad som tycks fungera bättre. Det 

som eleverna upplever fungerar mindre bra enligt trivselenkäten är själva arbetsron i 

klassrummen som upplevts som stökig. Skolpersonalen i sin tur har försökt åtgärda 

detta genom att öka sina kunskaper i hur en trygg arbetsmiljö uppnås. Något annat som 

eleverna upplevt fungerat mindre bra är själva elevinflytandet i skolans olika verksam-

heter som inte minst innefattar det förebyggande arbetet mot mobbning. Åtgärd för detta 

problem är att träffarna för respektive råd som exempelvis antimobbningsteamet eller 

trivselrådet anordnas oftare än tidigare för att verkligen visa på att eleverna har chans 

till inflytande i skolans verksamhet. I likabehandlingsplanen för Ängdalaskolan finns 

flertalet åtgärder listade som exempelvis: ``Under läsåret genomförs fortbildningar i 

samtliga arbetslag gällande arbetsro och de vuxnas roll för att skapa en sådan´´ eller 

``Klassråd i åk 7-9 fortsätter att vara schemalagt för att visa på vikten av möjlighet till 

inflytande. Även organisationen kring skolans olika råd har setts över och träffarna in-

tensifierats´´. 35 Den illokuta aspekten av denna del av Ändalaskolans likabehandlings-

plan är en typ av befallning då texten innehåller olika punkter med åtgärder som ska 

genomföras av skolpersonalen för att rätta till brister som skolan haft tidigare. Avsän-

darna av likabehandlingsplanen det vill säga författarna väljer att ha med dessa åtgärds-

punkter antagningsvis för att förbereda personalen på vad de har att vänta sig för att 

åtgärda problemen som skolan haft. Det ska även fungera som en mall som lärarna kan 

återvända till för att se vad det är som behöver åtgärdas och på vilket sätt. Den perlokuta 

aspekten kan därför vara att lärarna tolkar åtgärdspunkterna som en gemensam plan för 

att åtgärda de problem som identifierats. De listade åtgärderna är även något som ska 

uppföljas vid ett senare tillfälle för att avgöra vilken inverkan åtgärderna haft.36Även 

om en hel del negativa aspekter ur likabehandlingsplanen lyfts fram så tycks skolan vara 

                                                                                                                                               

 
34 Mayo, i Boler (red.), 2004,S. 34-35. 
35 Angdalaskolan AB, Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling, s.14-15. 
36 Kurunmäki, Jussi i Boréus, Kristina (red.) et. al, 2012, sid. 186. 
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medveten om sina brister i och med att de listat dem i likabehandlingsplanen och att de 

beskrivit hur de ska åtgärda problemen. Däremot gäller det för Ängdalaskolan att gå 

från ord till handling och att inte förlita sig blint på det som är nedskrivet i likabehand-

lingsplanen. Även om det existerar underlag för att åtgärda diverse problem i form av en 

likabehandlingsplan som i detta fall så behöver inte det betyda att det är tillräckligt i det 

förebyggande arbetet mot mobbning. Undersökningar har visat att policys som ska mot-

verka kränkande behandling i många fall endast reglerar handlingsutrymmet för en-

skilda individer istället för att uppmuntra till att sprida information om varför kränkande 

behandling är fel. 37     

 Att Ängdalaskolan inte innehar ett normkritiskt förhållningssätt i sitt före-

byggande arbete mot mobbning kan diskuteras huruvida detta stjälper eller hjälper dem 

i deras arbete. Ett normkritiskt förhållningssätt kan vara betydelsefullt för att bekämpa 

kränkande beteende och för att göra eleverna mer medvetna om varandras olikheter i 

olika hänseenden. Om eleverna får en ökad medvetenhet kring allas olikheter ökar även 

chansen för att förståelsen för varandra ökar. Dessutom krävs det av lärarna att själva 

vara medvetna om de normer som påverkar eleverna i kring vad som förväntas av dem i 

olika situationer.38       

 Den andra skolan jag valt att undersöka är Stora Hammars skola även den 

belägen i Höllviken, detta beror mycket på grund av att detta är i mitt närområde. Även 

denna likabehandlingsplan skrivs som en uppföljning på föregående läsårs plan då lä-

rarna tillsammans med föräldrar, eleverna och skolans rektor diskuterar fram en ny lika-

behandlingsplan baserat på synpunkter av vad som fungerat bra samt mindre bra.39

 Stora Hammars skola har ett normkritiskt förhållningssätt i sitt förebyg-

gande arbete mot mobbning där skolpersonalen vill medvetandegöra sina elever om 

normer kring bland annat diskrimineringsgrunderna kön, etnicitet, sexualitet, könsöver-

skridande identitet med flera. För att göra detta så vidtas olika pedagogiska metoder, 

bland annat att ha könsneutrala toaletter, dela in grupper så att det ska råda en spridning 

                                                                                                                                               

 
37 Mayo, i Boler (red.),2004, S. 33-34. 
38 Bromseth, Janne, Föränndringsstrategier och problemförståelser: från utbildning om den Andra till 

queer pedagogik, I Bromseth, Janne & Darj, Frida (red.), Normkritisk pedagogik: makt, lärande och stra-

tegier för förändring, 2010, s 41. 
39 Stora Hammars skola och fritidshem, Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015, 

Vellinge kommun, 2015, s.4.  
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mellan kön, bakgrund och andra faktorer, valet av text samt bildmaterial görs för att 

spegla människors olika utseende samt bakgrund, frågeställningar lyfts upp som berör 

elevers olika familjestrukturer etcetera. Att skolpersonalen ska förhålla sig normkritiskt 

i sitt förebyggande arbete innebär att de själva måste bete sig och prata så som de vill att 

eleverna ska bemöta varandra det vill säga på ett respektfullt vis där allas lika värde 

respekteras.40 Att skolan intar ett normkritiskt förhållningssätt är viktigt inte minst för 

de elever som tillhör en minoritet, exempelvis sexuell minoritet. Detta för att skolan kan 

förstås som en plats där normer från samhället rekonstrueras genom undervisnings-

material, skolpolicys, övningar med mera. Dessa samhällsideal orsakar en hierarki där 

vissa grupper prioriteras och andra nervärderas. På grund av detta är det viktigt att för-

hålla sig kritiskt till normerna för satt kunna förebygga denna hierarkiska ordning.41

 Det Stora Hammars skola väljer att prioritera i sitt förebyggande arbete är 

att skapa en trygghet för eleverna samt en medvetenhet om att de själva har möjligheten 

att vara delaktiga i verksamheten genom exempelvis att vara en del av elevrådet. Att 

fokus ligger på trygghet och medvetenhet kring hur de själva kan bidra beror på un-

derlag som samlats in genom exempelvis trivselenkäter där eleverna själva fått besvara 

frågor om hur de upplever situationen på skolan när det gäller exempelvis trygghet eller 

stämningen i allmänhet på skolan. En annan anledning till att fokus läggs på tryggheten 

är för att några elever upplevt olika områden som ``riskzoner´´ där incidenter kan in-

träffa som exempelvis omklädningsrum eller i matsalen. Även om majoriteten av ele-

verna känner sig trygga så är skolans mål är att få alla trygga genom åtgärder som till 

exempel: ``Yngre elever har vissa arbetspass tillsammans med äldre elever´´ eller 

``väggar mellan duscharna i halörhallen´´ där ``halörhallen´´ är skolans idrottshall.42

 Något som däremot tycks fungera bra är hur ansvarsuppdelningen görs, 

när har alla ett ansvar och när är det endast mentorerna/övrig skolpersonal som har ett 

ansvar? Detta är frågor som besvaras genom att det i likabehandlingsplanen är utskrivet 

vem det är som bär ansvar för vad, det står listat vad som alla bär ett ansvar kring och 

                                                                                                                                               

 
40 Stora Hammars skola och fritidshem, Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015, 

s.7-8.  
41 Bromseth, Janne, I Bromseth, Janne & Darj, Frida (red.), 2010, s.29-30. 
42 Stora Hammars skola och fritidshem, Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015, 

s. 11.  
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när endast skolpersonalen bär ett ansvar. Som exempel står det: ``Vid upprepade kränk-

ningar av elev kontaktas rektorn direkt av ansvarig mentor´´ och om det visar sig att det 

rör sig om ett allvarligt fall står det som följande: ``Om så bedöms kontaktas individuell 

myndighetsutövning (IMU), polismyndigheten och arbetsmiljöverket.´´.43 Vid en när-

mare titt på de utdrag ur Stora hammars skolas likabehandlingsplan som nämns ovan så 

är den illokuta aspekten dels direkta åtgärder mot identifierade problem inom skolan 

och dels en uppdelning av ansvarsområden som olika anställda på skolan har. Båda ut-

dragen är av det befallande slaget det vill säga skolpersonalen förväntas följa det som 

står skrivet under åtgärder respektive ansvarsuppdelning. Syftet med detta var nog att 

tydligt dela upp olika ansvarsområden för olika arbetsgrupper inom skolpersonalen. Den 

perlokuta aspekten i sin tur blir förmodligen som sådan att lärarna tolkar åtgärdspunk-

terna och ansvarsområdena som tydliga riktlinjer kring vad som förväntas av dem samt 

när de är skyldiga att ingripa.44    

 Nästa skola jag undersöker är Östratornskolan i Lund. Precis som alla 

andra likabehandlingsplaner revideras deras likabehandlingsplan årligen i samråd med 

elever och föräldrar. I likabehandlingsplanen listas det väldigt tydligt vem som är ansva-

rig för vad i skolans förebyggande arbete mot alla former av kränkande behandling. 

Exempelvis är det den pedagogisk personals ansvar att ha: ``kontinuerliga diskussioner 

om olikheter, likheter, kroppsspråk, etik mm med bland annat värderingsövningar och 

rollspel.´´ Ett antal punkter listas som oroväckande efter utvärdering av föregående 

plan, detta är punkter som kan anses ha fungerat mindre effektivt i skolans förebyg-

gande arbete mot kränkande beteende. Detta är bland annat: ``Elevernas språk kan inne-

hålla grova ord med sexuella och etniska anspelningar.´´ eller att det råder en ``Osynlig 

statushierarki som ofta är åldersrelaterad.´´ De punkter som listas som oroväckande är 

även det som skolan behöver förbättra i sitt förebyggande arbete mot kränkningar.45 

Den illokuta aspekten hos den del av likabehandlingsplanen som delar upp olika an-

svarsområden är en tydlig markering för att visa på vad som förväntas av respektive 
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grupp anställda hos skolan. Syftet med detta är för att ingen ska kunna missa vilket an-

svarsområde som tillhör vem inom skolpersonalen. Däremot för den del där punkter 

listats över saker som gått mindre bra i det förebyggande arbetet mot kränkande behand-

ling så är den illokuta aspekten en beskrivning över oroväckande beteende som märkts 

av sedan föregående likabehandlingsplan och därför behöver uppmärksammas desto 

mer. Den perlokuta aspekten hos respektive del är förmodligen när det kommer till de-

len om ansvar att lärarna tolkar det som en fördelning av ansvaret som på ett överskåd-

ligt vis talar om för dem vad som förväntas av dem vid specifika situationer. Vid delen 

där oroväckande punkter listas så är det mer att lärarna ska bli varse om beteenden som 

de behöver lägga extra mycket fokus på för att bekämpa så att dessa beteenden inte es-

kalerar. 46      

 Det finns inte listat explicit i Östratornskolans likabehandlingsplan att ett 

normkritiskt förhållningssätt ska vidhållas i det förebyggande arbetet mot mobbning. 

Däremot så kan jag utläsa ur planen att skolpersonalen ska vara medvetna om de olika 

diskrimineringsgrunderna och vilka risker för kränkande behandling som det finns hos 

en specifik klass, skolpersonalen ska vara uppmärksam på elevernas beteende både i 

och utanför klassrummen samt agera omedelbart om kränkande behandling upptäcks. 

Att skolan välkomnar mångfald framgår också tydligt i och med att det står skrivet föl-

jande under skolans åtgärdsplan mot de problem som är lokaliserade: ”Strävan efter att 

öka mångfalden i personalgruppen med avseende på kön, etnicitet mm.”47 Även om det 

är viktigt att inneha ett normkritiskt förhållningssätt för att avtäcka normer och därmed 

förebygga dem så finns det inte någon universal metod som fungerar för alla skolor. 

Arbetet kan se olika ut på olika skolor. Det finns däremot några gemensamma faktorer 

som är centrala för ett lyckat normkritiskt arbetssätt. Bland annat är det viktigt att alla 

arbetar mot samma mål bland skolpersonalen för att utmana normerna där de förhåller 

sig kritiskt till sin egen position gentemot sina elever. Vidare är det även viktigt att all 

skolpersonal införskaffar sig en fördjupad kunskap om normkritik och att arbetet sker 

kontinuerligt där problematiken med maktstrukturer och normer får ett naturligt inslag i 

deras arbete. För att kontrollera så att det normkritiska arbetet ger effekt så är det viktigt 
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att det kontinuerligt sker uppföljningar.48   

 Som jag nämnt tidigare så tycks Östratornskolan ha väldigt tydlig fördel-

ning när det gäller ansvarstagande men även tydliga rutiner för att dels upptäcka krän-

kande beteende men även ta itu med fall som inträffar mellan elever. Detta är något som 

kan underlätta så att skolpersonalen vet när och hur de ska agera vid fall av kränkande 

beteende eller mobbning.         

 Den sista skolan jag valt att undersöka är Lerbäcksskolan vars likabehand-

lingsplan reviderades senast i februari 2015 men som även gäller för vårterminen 

2016.49 Lerbäcksskolan har ett normkritiskt förhållningssätt i sitt förebyggande arbete 

mot kränkande behandling och det skrivs under rubriken ``Normer och värden´´ att sko-

lan och dess personal ska arbeta mot att medvetandegöra eleverna om de gemensamma 

samhälleliga förväntningar och åsikter som finns om exempelvis etnicitet, sexualitet, 

funktionshinder etc. I likabehandlingsplanen står det att skolan har som mål att varje 

elev exempelvis ska: ``respektera andra människors egenvärde´´ eller ``tar avstånd från 

att andra människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till 

att hjälpa andra människor.´´.50 En analys av denna del kring ``normer och värden´´ 

visar på att den illokuta aspekten hos denna del är en uppsättning av mål som ska upp-

nås genom att lärarna arbetar aktivt med eleverna kring det som beskrivits kring normer 

och värden i likabehandlingsplanen. Syftet med denna uppsättning är antagningsvis för 

att på ett tydligt vis beskriva vad som ska uppnås med lärarnas arbete. Hur lärarna tolkar 

detta det vill säga den perlokuta aspekten är antagligen som mål lärarna ska sträva efter 

genom sin undervisning och något som de hela tiden måste bära med sig i sitt arbete.51

 I de olika klasserna så används olika metoder för att öka medvetenheten 

om samhällsstrukturer och för att öka respekten gentemot varandra. Exempel på meto-

der är samarbetsövningar med andra klasser, filmvisningar som belyser hur det känns att 

vara ensam och annorlunda, enkäter där eleverna får svara på frågor som berör deras 

medvetenhet kring allas lika värde med mera. I detta arbete innefattas även elevernas 

språkanvändning då det genom utvärdering framkommit att kränkande kommentarer 
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mellan elever förekommer som anspelar på framförallt den sexuella läggningen.52 Att 

eleverna genom undervisningen får en ökad förståelse för varandras olikheter och en 

förmåga att sätta sig in i andras situation kan få elever som använder sig av kränkande 

kommentarer att inse deras beteende inte är ett beteende som är acceptabelt. Istället för 

att sätta upp regler och policys som begränsar elevers språkanvändning och yttrandefri-

het så är detta en effektivare metod. 53    

 Genom enkätundersökningar så har det visat sig att tryggheten och trivseln 

på skolan bland eleverna är förhållandevis stor men att det fortfarande finns riskområ-

den där kränkande beteende riskerar förekomma som exempel omklädningsrummen vid 

idrottshallen. Arbetet med att öka elevernas respekt mot varandra och förstå sig på 

varandras olikheter har gett effekt där förekomsten av kränkande behandling minskat 

enligt enkäterna. Skolan har satt upp ett högt mål att alla ska känna sig trygga och att 

alla ska respektera varandras lika värde vilket de anser sig kunna nå genom en fortsatt 

inventering genom enkäterna och ett fortsatt systematiskt arbete mot kränkande behand-

ling. 54  

4.2. Enkätsvaren 

De enkätsvar som jag nu ska undersöka har jag dels fått in via telefon och dels skriftligt 

via mail. Jag har utgått ifrån en egen utformad enkät med frågor som är utformade i 

enlighet med min uppsats syfte.55 Om jag börjar med den första frågan om hur mycket 

mobbning som förekommer hos varje skola så är det gemensamt för alla skolors svar att 

det är en siffra som kan vara svår att veta exakt då det med stor förmodan rör sig om ett 

stort mörkertal. Exempel på ett svar är från Daniel 56: ” Generella tal är svårt att uppge 

men vi vet att det förekommer och att vi måste arbeta förebyggande mot mobbning.” 57 

Mobbning förekommer i någon form hos i princip alla skolor men det är viktigt att inte 

generalisera förekomsten av mobbning genom insamlade resultat från studier gjorda på 

specifika skolor. Detta för att situationen ser olika ut från skola till skola när det gäller 
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förekomsten av mobbning, typer av mobbning etcetera. Sedan är det frågan vad som ska 

räknas till mobbning, är det företeelser som sker en till två gånger per läsår eller är det 

beteende som inträffar varje vecka? Många studiers resultat om mobbning kan vara 

missvisande på grund av att resultatet kan visa hög förekomst av företeelser som sker en 

till två gånger per läsår medan siffrorna inte är lika höga för de företeelser av mobbning 

som inträffar varje vecka. 58     

 På nästa fråga om vad skolorna tror är den vanligaste anledningen till 

mobbningen så är alla skolorna eniga om att det ofta rör sig om en person som inte mår 

så bra själv och därför behöver trycka ner andra. Dessutom kan det röra sig om en per-

son som själv blivit utsatt för mobbning tidigare. Ett svar på denna fråga är av Josefine 

59, där säger läraren: ”Det brukar röra sig om en osäker person som på något sätt inte 

mår bra som vill trycka ner andra för att hävda sig själv.” 60 Vad som orsakat osäker-

heten hos eleven vars behov är att trycka ner andra kan variera enligt representanterna 

som besvarat min enkät, att de själva blivit utsatta för någon typ av mobbning tas bara 

som exempel.  Andra svar till varför mobbning förekommer är exempelvis från Malin61: 

” Kan vara elever som blivit mobbade tidigare som vill hävda sig eller elever som be-

finner sig i någon form av underläge.” 62 Även här anges anledningen vara att det kan 

röra sig om en elev som tidigare varit mobbad och därför är osäker på sig själv som gör 

att denna vill trycka ner andra för att själv må bättre. Att en elev befinner sig i någon 

form av underläge kan både gälla den som mobbar och den som blir mobbad, det kan 

röra sig om att mobbaren befinner sig i någon form av underläge i andra sociala situat-

ioner men att det i skolan är så att eleven försöker hävda sig själv och försätta sig själv i 

någon form av maktposition. Detta kan liknas vid Dan Olweus beskrivning om före-

komsten av mobbning som en obalans i maktförhållandet, den som blir utsatt har svårt 

att värja sig mot mobbarnas handlingar. Olweus menar att när det kommer till en elev 

som blir utsatt för mobbning så rör det sig ofta om en person i underläge. Det kan an-

tingen vara att en elev befinner sig i numerärt underläge då många elever ger sig på en 
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ensam elev eller att eleven uppfattas befinna sig i ett psykiskt eller fysiskt underläge 

gentemot de som utför den negativa behandlingen 63.   

 Den andra frågan i min enkät som är vad skolorna prioriterar i sitt före-

byggande arbete mot mobbning fick jag in lite olika svar från de fyra skolorna. Anna 64 

från Lerbäcksskolan svarar som följande: ”Att skapa trygga miljöer där eleverna kan 

vara och verka. Att anordna aktiviteter för F-9 där alla oavsett ålder är tillsammans i 

mindre grupper.”65 Denna skola vill förebygga mobbning och kränkningar genom att 

inte sära på elever klassvis eller på grund av ålder, alla ska vara med på de aktiviteter 

som anordnas. Dessutom anser de att skolmiljön som eleverna vistas i är viktig att upp-

märksamma så att eleverna känner sig trygga. Detta är även något som kommit fram i 

många likabehandlingsplaner att eleverna upplever att det finns otrygga platser på sko-

lan som exempelvis i omklädningsrummen. Daniel från Östratornsskolan säger som 

följande: ” Det är trivselenkäterna, kompisrådet och vi har en likabehandlingsplan som 

måste revideras och den måste vara känd för exempelvis föräldrar vid föräldramö-

ten.”66 Östratornskolan har dels trivselenkäter som eleverna får besvara för att på något 

vis kunna mäta hur eleverna uppfattar situationen på skolan men även något som kallas 

för kompisråd. Detta råd beskrivs som följande i enkätsvaret av Daniel: ” Här diskute-

ras mobbning generellt och utsatthet. Både inkludering och kränkningar.”67 Elever sit-

ter med i detta råd men av svaret att döma vill inte den svarande lägga över för mycket 

ansvar på barnen: ” De behöver inte gå ut och lösa problem för det kan inte elever utan 

det får de vuxna göra.”68Östratornskolan utgår i mångt och mycket från sina elever för 

att förebygga mobbning men det stora ansvaret uttrycks tydligt ligga hos skolpersona-

len. Forskning har visat att ju högre delaktighet i bekämpandet av mobbning från alla på 

skolan desto effektivare blir bekämpningen av mobbning. Det krävs dock kunskap från 

lärarna om hur olika situationer av kränkningar och mobbning ska hanteras. I detta ingår 

även det normkritiska förhållningsättet. Ansvaret ligger hos rektorn och skolledning att 

alla lärare har tillräckligt med kunskap för att främja trygghet samt likabehandling hos 
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skolorna. 69       

 Malin från Stora Hammars skola i sin tur svarar som följande: ” Vi jobbar 

mycket med att skapa relationer med våra elever. Det är hög vuxennärvaro överallt, 

både på lektionerna, rasterna, innan skolan börjar, på aktiviteter, på lunchen etc.”70 

Denna skola väljer alltså att lägga fokus på relationen mellan lärare och elev för att un-

derlätta sitt arbete mot mobbning. Ett ansvar läggs även här på skolpersonalen då de ska 

vara närvarande hos eleverna i princip hela tiden under tiden när eleverna vistas i sko-

lan. Ängdalaskolan lägger fokus på sitt antimobbningsteam och Josefines svar lyder: ” 

Vi prioriterar det förebyggande arbetet med antimobbningsteamet i spetsen. Vi har två 

representanter från varje klass som träffas en gång i veckan och diskuterar olika saker 

de sett eller hört som kan misstänkas vara kränkande behandling.”71 Här precis som hos 

Östertornskolan så utgår skolpersonalen från sina elever i sitt förebyggande arbete. Syf-

tet med detta är för att eleverna ska fungera som skolpersonalens ögon och öron utåt 

samt att det kanske känns bättre att vända sig till en elev än en lärare. Att inkludera ele-

verna i det förebyggande arbetet mot mobbning kan vara positivt då eleverna ser och 

hör saker som lärarna missar. Dessutom kan elever ha en ökad förståelse för var pro-

blemen ligger mellan eleverna på skolan. I och med eleverna inkluderas i det förebyg-

gande arbetet mot mobbning kan lärarna diskutera med eleverna hur en likabehand-

lingsplan ska utformas för att ge ett så effektiv skydd som möjligt mot diskriminerande 

handlingar för alla.72     

 Min tredje fråga handlar om hur rollfördelningen ser ut i respektive skolas 

förebyggande arbete mot mobbning samt om alla har ett ansvar om de blir vittne till 

mobbning. Alla skolor är överens om att alla bär ett ansvar om de blir vittne till mobb-

ning. Exempel på svar jag fått in är från Malin: ” Om en pedagog, lärare eller vem som 

helst ser eller upplever en situation som kan betraktas som mobbning eller kränkande 

behandling så ska denna person skriva en rapport och ta kontakt med elevens men-

tor.”73 Jag tycker det är tydligt av svaret att döma att alla bär ett ansvar. Om en lärare 

eller annan anställd på skolan får reda på att ett barn utsätts för mobbning så har denna 
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person inte bara ett ansvar utan även en plikt enligt skollagen att göra något åt saken, en 

så kallad handlingsplikt. 74 Med andra ord så begår lärare eller andra anställda ett tjäns-

tefel om de inte agerar mot mobbning.    

 Alla skolor är eniga om att det är den vuxna skolpersonalen som bär det 

absolut tyngsta ansvaret i upptäckandet samt bekämpandet av mobbning och kränkande 

behandling. Som Daniel från Östratornskolan säger: ” Det står i våra styrdokument och 

i lagar att alla när de gäller vuxna som arbetar på skolan är skyldiga att delta, ingripa 

och rapportera. Det här pratar man också om med eleverna vilken roll man har […] 

Det är däremot de vuxnas ansvar att lösa det. Men alla har ett ansvar, juridiskt för 

vuxna och moraliskt för eleverna.”75 Detta svar beskriver tydligt hur rollfördelningen 

ser ut mellan vuxna respektive eleverna i bekämpningen av mobbning på Östratornssko-

lan. Dan Olweus menar på att de som utsätts för mobbning i skolan får sin mänskliga 

rättigheter till trygghet i skolan kränkt. De utsatta får ofta genomlida skoldagarna med 

ångest och nedsatt självkänsla som i värsta fall kan leda till självmordstankar.76 

 Min fjärde och femte fråga behandlar huruvida skolorna förhåller sig 

normkritiskt i sitt förebyggande arbete mot mobbning. Av de svar jag fått in så märker 

jag att det är ett förhållningssätt som är på framfart men att det ändå är något relativt 

nytt i det förebyggande arbetet. Ett exempel på svar är av Anna från Lerbäcksskolan: 

”Vi har nyss börjat att ta med begreppet i vårt arbete. Mycket tack vare våra elever som 

påverkat oss i den riktningen.”77 Att begreppet är nytt kan bero på flera olika anledning-

ar men antagligen beror detta på att betydligt fler elever med olika bakgrund, etnicitet, 

könsidentitet etcetera går på skolan idag än för några år sen. Då krävs ett normkritiskt 

förhållningssätt så att eleverna lärs ut om allas lika värda oavsett hur du väljer att ut-

trycka dig. Eleverna ska känna sig bekväma i den dem är oavsett om det kan tänkas att 

de avviker från vedertagna normer i samhället. Normer är någonting som finns med oss 

redan från födseln och i uppväxten där vi alla får lära oss om hur vi ska bemöta olika 

människor på ett korrekt sätt. Dessutom beroende på vilket kön man tillhör så är det stor 

risk att vi lärs ut hur vi ska ``vara´´ enligt existerande könsnormer. Ett normkritiskt för-
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hållningssätt i undervisningen hos skolorna kan hjälpa till att göra eleverna medvetna 

om hur dessa normer påverkar deras syn på omgivningen. En ökad medvetenhet kring 

normernas inverkan i olika situationer kan även förebygga kränkande handlingar som 

beror på avvikelse från normer. 78    

 Ett annat svar som visar på att det normkritiska förhållningssättet är på 

framfart är från Daniel på Östratornskolan: ” Det beror på med vilken lärare du pratar 

med. Det kan skilja på medvetenheten kring det normkritiska förhållningssättet. Vi är 

däremot medvetna om att vi ä r skyldiga att ha det här perspektivet i vårt arbete och att 

ta upp det med eleverna.”79Att lärare har olika medvetenhet kring det normkritiska för-

hållningssättet kan bero på exempelvis att lärare som arbetat i många år är vana att ar-

beta på ett visst sätt och att det kan vara svårt att introducera ett nytt förhållningssätt 

som innebär nya arbetsmetoder för dem. Dessutom kan det ta tid att vänja sig vid ett 

nytt förhållningssätt och att få in detta som arbetsmetod då det kan krävas en hel del 

förändringar i exempelvis sättet att undervisa på eller hur själva mobbningen angrips. 

För lärarna gäller det att inte enbart förhålla sig kritiskt till hur eleverna beter sig och 

hur undervisningen går till utan även till sig själva. Något som blir viktigt att tänka på är 

hur de beter sig mot eleverna så att de inte ägnar sig åt handlingar som är skillnadsskap-

ande och kategoriserande. Ofta så finns det en ovana bland lärarna att skilja på eleverna 

och behandla dem olika beroende på vilket kön eleverna tillhör. Normkritiken hjälper 

till att synliggöra detta skillnadsskapande beteende och skapa en medvetenhet kring 

normer som kan påverka hur man beter sig gentemot sin omgivning. 80  

 Det var inte enbart exempel på att det normkritiska förhållningssättet in-

troducerats utan även exempel på total avsaknad av det.  Det svar jag fick in av Josefin 

från Ängdalaskolan var ett sådant exempel: ” Från och med nästa läsår kommer vi ar-

beta aktivt med eleverna utifrån vår likabehandlingsplan. Huruvida vi väger in norm-

kritik som begrepp i detta arbete vet jag inte. Jag tror inte det ingår faktiskt.”81 Som 

sagt kan det ta tid innan ett nytt förhållningssätt dels når alla skolor men även att intro-

ducera det och få alla lärare medvetna om det i sin undervisning och i sitt förebyggande 
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arbete mot mobbning. Av det svar jag fick in från Ängdalaskolan vill jag tillägga att 

Josefin som svarade sa att det lät som ett intressant förhållningssätt som kan lyftas upp 

på nästa planeringsmöte eller när nästa läsårs likabehandlingsplan ska tas fram. Så 

sammanfattningsvis på fråga fyra och fem så är det normkritiska förhållningssättet i 

skolornas arbete mot mobbning och kränkande behandling definitivt på framfart men 

det tar tid för förändring.      

 På min sista fråga så frågade jag de olika skolorna om hur de tyckte att 

deras metod mot mobbning fungerade och om de trodde att det skulle gå att vara ännu 

mer effektiv i sitt förebyggande arbete mot mobbning. Även här skiljde sig svaren åt i 

ganska stor utsträckning. Jag fick både in svar som antydde att metoden som skolan 

använde sig av fungerade väl och effektivt samt svar som antydde att metoden kunde 

förbättras. Exempel på ett positivt svar är från Malin som representerar Stora Hammars 

skola, hon ger en beskrivning av varför hon anser att deras skolas metod mot kränkande 

handling fungerar bra: ” Att vi arbetar aktivt med att bygga relationer till eleverna. Vi 

har hög bemanningsgrad med bland annat skolcoacher, extrastöd till elever i behov 

t.ex. pga. Psykiska funktionsnedsättningar. Även att det är en hög vuxennärvaro överallt 

bidrar till en effektiv bekämpning av mobbning.”82 Här anges relationerna till eleverna 

vara en bidragande faktor till den effektiva bekämpningen av mobbning, att den vuxna 

personalen ska vara närvarande och skapa trygghet till eleverna samt att de ska finnas 

nära till hands vid inträffandet av någon form utav kränkande behandling. Som Dan 

Olweus nämner så ska de vuxna runtomkring barnen som går i skolan fungera som auk-

toriteter som visar gott föredöme för hur eleverna ska bete sig och finnas där för elever i 

behov. 83Ett annat exempel på en metod som fungerat effektivt enligt egen utsago är 

Josefin som säger: ” I och med att problemen kan se annorlunda ut mellan de yngre 

eleverna och de äldre eleverna har vi valt att dela upp arbetet mot mobbning i årskurs 

1-4 och sedan årskurs 5-9.” 84Att en uppdelning mellan de yngre och äldre eleverna kan 

fungera effektivt är på många vis förståeligt då det dels innebär en tydlig uppdelning i 

arbetet men även som Josefin säger att det kan krävas olika vis att angripa mobbning på 

mellan yngre respektive äldre elever. Sedan ser det annorlunda ut för olika skolor vilken 
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metod som är mest effektiv. I vissa fall kan det exempelvis vara effektivt att dela upp 

arbetet som ovan nämnt. 85 Jag fick inte enbart in positiva svar utan även ett negativt 

från Anna som är verksam hos Lerbäckskolan. Hon beskriver situationen som följande 

på hennes skola: ”Vår metod är ej systematiserad. Däremot är den långsiktig med fokus 

på samhörighet. Alla ska bli sedda. Alla ska få vara med. Oavsett vem man är och det 

gäller från förskoleklass till åk 9.” 86 Att Lerbäcksskolans metod mot mobbning inte är 

systematisk är negativt då det innebär att arbetet inte får någon kontinuitet, uppföljning-

en kanske inte går tillräckligt långt för att mobbningen på ett effektivt vis ska kunna 

motverkas. Det finns dock positiva tendenser då skolan arbetar för att alla ska bli sedda 

och inkluderade, allas lika värde ska respekteras med andra ord. För att sammanfatta de 

svar jag fick in på min sista fråga så fick jag både in positiva och negativa svar. Det som 

beskrevs vara en framgångsfaktor var bland annat en hög vuxennärvaro samt att alla 

elever ska känna sig sedda och inkluderade. Att arbetet sker systematiskt är viktigt för 

att få stopp på mobbningen och den kränkande behandlingen, det krävs uppföljningar 

vid inträffandet av mobbning för att inte beteendet ska bli återkommande. 
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5. Analys och diskussion 

Nu ska jag genomföra min analys på mitt valda primärmaterial där jag använder mig av 

mitt teoretiska perspektiv samt min metod.  Jag väljer att plocka ur utvalda teman ur 

likabehandlingsplanerna samt enkätsvaren för att besvara mina frågeställningar.  

 

5.1 Analys 

När det gäller skolornas normkritiska förhållningssätt i det förebyggande arbetet mot 

mobbning så skiljer det sig en hel del, en del skolor har en total avsaknad av det medan 

andra har tydliga normkritiska inslag i sitt arbete. Exempel på en skola som saknar ett 

normkritiskt förhållningssätt är Ängdalaskolan där det råder en total avsaknad av en 

beskrivning i likabehandlingsplanen att skolpersonalen förhåller sig normkritiskt i sitt 

förebyggande arbete mot mobbning. Detta kan ses som problematiskt då normkritik är 

viktigt för att avtäcka normer men även bekämpa kränkande beteende. Som Cris Mayo 

beskriver det, kränkande beteende kan inte stoppas genom policys som förbjuder en 

kränkande handling eller det kränkande beteendet i sig.87 Det krävs att lärarna och res-

ten av skolpersonalen förhåller sig i undervisningen på ett sätt som gör eleverna med-

vetna om att alla är lika värda även om inte alla är likadana. Att göra eleverna medvetna 

om de normer som kan begränsa en persons handlingar och försöka avtäcka dem. 

 Som jag kan se i Ängdalaskolans likabehandlingsplan så har de skrivit upp 

en rad olika punkter kring skolans nuvarande arbete mot kränkande behandling, åtgärder 

och framtidsvisioner. Exempelvis står det listat under skolans aktuella förebyggande 

arbete mot all form av kränkande beteende hur skolpersonalen ska bete sig: ” Att vara 

goda förebilder, exempelvis genom att använda ett vårdat språk, alltid komma i tid till 

lektionerna, hålla ordning omkring sig, ta ansvar för att det är god stämning på skolan, 

hjälpa elever med konflikthantering och vara rädd om skolans och sina egna saker.” 88 

Det ska däremot tilläggas att Policys i form av en likabehandlingsplan i detta fall inte i 

sig självt motverkar diskriminerande behandling. Även om det står utskrivet i likabe-

handlingsplanen att skolpersonalen ska vara goda förebilder så kvarstår det att de vuxna 
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själva har egna värderingar och förväntningar på sin omgivning. Det räcker inte med att 

sätta upp mål eller punkter som ska uppnås för att motverka kränkande behandling det 

krävs även att det lärs ut i utbildningen varför allas likas värde ska respekteras. Till ex-

empel kan skolpersonalen lära ut om och upptäcka varför homofobisk språkanvändning 

har en så stor plats bland skolelever för att på så sätt göra elever medvetna om att bete-

endet kan uppfattas som kränkande för andra individer. 89 Utan ett normkritiskt förhåll-

ningssätt i utbildningen så riskeras det att skolpersonalen varken granskar sin egen eller 

andra elevers utgångsposition när det exempelvis gäller normer rörande, sexualitet, 

makt, etnicitet etc. Lärarna kan på så sätt få svårare att förstå varför en del elever i sko-

lan hamnar i utanförskap samt löper en större risk att utsättas för kränkande behandling. 

90      

 Även om den illokuta aspekten av Ängdalaskolans likabehandlingsplan 

tydligt talar om hur lärarna förväntas vara gentemot eleverna genom en uppsjö av befal-

lande språkhandlingar där det listas hur lärarna förväntas vara så är detta ingen garanti 

för att det ska bli så. Däremot är syftet med att vara tydlig mot lärarna hur de förväntas 

vara en god idé för att de på ett överskådligt vis kan hitta hur de förväntas bete sig samt 

vara.  Något som kan försvåra för den perlokuta aspekten i det hela är att förklaringen 

över hu lärarna förväntas vara är relativt vag, exempelvis att ``använda ett vårdat språk´´ 

kan det finnas olika synpunkter på hur långt man får gå. 91 Så kort sagt är tanken bakom 

Ängdalaskolans likabehandlingsplan god med ett försök att tydligt måla upp en bild 

över hur lärarna förväntas vara men i praktiken krävs det att lärarna använder sin egen 

kunskap för att förstå hur de ska bete sig gentemot eleverna. Likabehandlingsplanen 

hade behövt bli tydligare med andra ord.    

 Av de fyra skolor jag undersökt finns det även skolor med tydliga inslag 

av ett normkritiskt förhållningssätt i det förebyggande arbetet mot kränkande behand-

ling. Ett exempel är Lerbäcksskolan. Skolan har tillochmed en rubrik som heter ``Nor-

mer och värden´´ som jag nämnde i min undersökning. Det normkritiska förhållnings-
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sättet är förankrat i utbildningen och det märks inte minst genom att uppgifter eller 

material väljs ut som ska göra eleverna medvetna om dels de diskrimineringsgrunder 

som finns men även medvetna om att normer existerar i samhället som kan påverka ele-

vernas syn på sin omgivning. Bland annat tas det upp att årskurs åtta fick ``[…] gått på 

teater och bio som belyste problematiken kring att vara ensam och annorlunda samt 

betydelsen av god värdegrund i ett sammanhang´´. Vidare fick årskurs sju arbeta med 

att: ``[…] tydliggöra målen i kursplanerna. Det har vi gjort genom att titta på målen och 

diskutera dom.´´92 Här visar den illokuta aspekten av Lerbäcksskolans likabehandlings-

plan verkligen på att skolan håller ett normkritiskt förhållningssätt i sitt förebyggande 

arbete. Inte minst för att det finns med en del som heter ``Normer och värden´´. Syftet 

med denna del är antagligen för att förtydliga skolans normkritiska arbete dels för lärar-

na men även för föräldrar till barnen eller andra intresserade. Den perlokuta aspekten av 

Lerbäcksskolans likabehandlingsplan blir nog som så att denna del tolkas som en väg-

ledning dels till hur det normkritiska arbetet sa gå till men även en lista på vad som re-

dan gjorts och vad som komma skall, lite som en guide.93  

 Det märks även i det enkätsvar jag fick in från Lerbäckskolan att de har 

inslag av ett normkritiskt tänk i sitt arbete: ”Vi har just börjat ta in begreppet i vårt ar-

bete. Mycket tack vare våra elever som påverkat oss i den riktningen.” 94 I och med att 

förhållningssättet är nytt i skolans förebyggande arbete så kan det vara så att alla i skol-

personalen inte helt lyckats anpassa sitt arbetssätt enligt normkritik. Det normkritiska 

förhållningssättet kan däremot på ett långsiktigt plan förebygga alla former av krän-

kande behandling då det synliggör maktstrukturer istället för att osynliggöra dem. Istäl-

let för att fokusera på ordning och reda hos varje elev samt att fokusera på att handskas 

med stökiga elevers aggressivitet så kan det förebyggande arbetet mot mobbning bli 

mer genomtänkt och medvetandegörande med det normkritiska förhållningssättet. 95

 Lerbäckskolans likabehandlingsplan är utformad som så att den bland an-

nat går igenom de stadgar som den är tvungen att förhålla sig till 96 som exempelvis 

skollagen § 7: ” Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga 
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och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.” 97 Vidare beskriver 

Lerbäckskolans likabehandlingsplan skolans mål som de strävar efter, sitt förebyggande 

arbete, åtgärder efter kartläggning etcetera. Som jag nämnt har de ett avsnitt som heter 

normer och värden som öppnar upp för ett normkritiskt förhållningssätt med ett fokus 

på synliggörande av normer. Detta kan ge som konsekvens att likabehandlingsplanen 

inte enbart ska fungera som uppradade principer över hur varje enskilt fall ska tas om 

hand utan även ge en riktlinje över hur skolpersonalen ska granska sig själva och ele-

verna för att bedöma situationen och eventuella fall av kränkande behandling. 

 Ytterligare en skola som har tydliga normkritiska inslag är Östratornsko-

lan det däremot råder varierande medvetenhet kring detta hos skolpersonalen märker jag 

genom enkätsvaren som jag fick in av Daniel, skolans representant: ” Man ska ha ett 

generellt normkritiskt förhållningssätt framförallt i undervisningen som lärare. Frå-

gorna diskuteras på förhand och egentligen ska alla vara medvetna om de inställningar 

som finns och hur de skapas.”98Att en skola har ett normkritiskt förhållningssätt ska 

präglas genom precis som Daniel säger undervisningen. Inte minst är det viktigt hur 

eleverna benämns av lärarna, att de blir betraktade som personer och inte efter katego-

rier som exempelvis kön. Med detta menas att de ska benämnas vid deras namn och inte 

för exempelvis ``tjejen´´ eller ``grabben´´.99  Detta är viktigt för att eleverna inte  ska 

uppmuntras till ett språkbruk som dels är kategoriserande men även kränkande, lärarna 

ska vara tydliga med att det är ett respekterande språkbruk som gäller hos skolan. För 

att ta ett exempel så har en studie gjord på norska skolungdomar visat att det råder en 

hög användning av nedvärderande språkbruk mellan elever som ofta anspelar på sexua-

litet. Detta nedvärderande språkbruk har visat sig användas mest frekvent bland pojkar 

på grund av att någon bryter mot de könsnormer som finns.100 Att lärarna tänker över 

sitt språkbruk är med andra or av yttersta vikt.   

 Östratornskolans likabehandlingsplan är dels utformad efter vilka åtgärder 

som vidtagits sedan förra likabehandlingsplanen och efter inventering av elevernas syn-

punkter. Exempel på åtgärder är att en skolvärd har anställts för att skapa en mera trygg 
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rastmiljö.101 Att skolan har inslag av normkritiskt tänk märks bland annat att i de i det 

förebyggande arbetet ska ha ”Kontinuerliga diskussioner om olikheter, likheter, kropps-

språk, etik mm. med bl.a. värderingsövningar och rollspel”.102 Det som däremot är ut-

märkande för denna likabehandlingsplan är att det är en väldigt tydlig indelning i an-

svarstagande det vill säga vem det är som ska ta ansvar för respektive område. Exem-

pelvis är det skolans kompisråd, arbetslagen och rektorn som ansvarar för arbetet mot en 

lugn och trygg skola och att målen uppnås.103 Det märks att Östratornsskolan har ett 

normkritiskt arbete i sin verksamhet. Inte minst genom den illokuta aspekten där det 

under delen ``förebyggande arbete´´ står klargjort att den pedagogiska personalen har 

som ansvarsområde att kontinuerligt diskutera olikheter, etik, kroppsspråk med mera 

genom rollspel och värderingsövningar. Syftet med detta i likabehandlingsplanen är 

framförallt för att klargöra vad som förväntas ingå i undervisningen. Den perlokuta 

aspekten av det hela för lärarna blir att de får förmedlat för sig vad som förväntas ingå i 

utbildningen och därmed kan de arbeta mot att uppfylla detta mål i likabehandlingspla-

nen.104       

 Skolans kompisråd är ett råd som möts en gång i veckan för att diskutera 

om de märkt någonting i deras närhet som kan vara inslag av kränkande behandling. 

Eleverna kan välja att gå med i detta råd i starten av höstterminen. Daniel ger exempel 

på vad för typ av aktiviteter detta kompisråd ägnar sig åt: ”Till exempel var det en kille 

från Lomma som var konstnärlig filmare som gjorde en film som heter ``Stå upp för de 

tysta´´ som fanns på youtube. Vi diskuterade detta 10 minuters videoklipp och gick runt 

och visade det för de olika klasserna där vi ställer olika frågeställningar som vi lyfter 

och diskuterar.”105     

 Att Östratornskolans likabehandlingsplan är utformad på detta vis med en 

tydlig indelning på ansvarsbärare kan på många vis underlätta arbetet. Att skolan enligt 

likabehandlingsplanen ska ta upp och diskutera olikheter och fördomar som kan finnas 

gentemot olika grupper av människor kan verka positivt då det medvetandegör eleverna 

för att det de tror om människor inte måste vara sant. Det som däremot kan vara pro-
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blematiskt är att skolorna likväl är skyldiga att skydda eleverna från kränkande behand-

ling som kan bero på fördomar likt det som diskuteras. Det finns en risk att eleverna lärs 

ut hur de kan begå kränkande handlingar mot andra elever som anses vara ``avvikare´´ 

från de förväntade. Även om likabehandlingsplanen vid en första anblick kan verka in-

kluderande för alla elever så är det inte alls säkert att verkligheten ser likadan ut hos 

skolan.106  Konsekvensen av att Östratornskolans likabehandlingsplan ser ut som den 

gör kan både vara positiva och negativa. Positivt i den mån att ansvarstagandet är tydligt 

uppdelat vilket gör att alla förhoppningsvis vet vad som förväntas av dem. Det som där-

emot kan bli negativt är att lärarna lever i en falsk trygghet om att de metoder som an-

vänds är dem rätta för att uppnå de uppsatta målen om förminskat kränkande beteende 

bland eleverna.      

 De enkätsvar jag fick in från Stora Hammars skola visar på att skolperso-

nalen är medvetna om det normkritiska förhållningssättet i det förebyggande arbetet mot 

mobbning men att det fortfarande inte fått ett så stort genomslag som behövs för att det 

ska märkas av någon skillnad. Malin från Stora Hammars skola säger som följande om 

skolans arbete med normkritik: ” Vi arbetar aktivt kring detta i skolan för att göra ele-

verna medvetna. Det var bland annat ett pubertetsprojekt nyligen som berörde ämnet. 

Vi belyser att alla är olika men att det är okej. Dessutom har vi elever i skolan med 

samkönade föräldrar.”107 Det projekt som Malin kallar för pubertetsprojektet är ett pro-

jekt där syftet är att öka elevernas förståelse kring vad det innebär att komma in i puber-

teten genom diverse aktiviteter och föreläsningar. Genom kunskap om puberteten följer 

även en förståelse om varandras olikheter. Malin säger däremot följande om huruvida 

normkritik är ett inslag i Stora Hammars arbete mot mobbning: ” Vi kan bli mycket 

bättre på denna punkt men vi pratar om begreppet och har med det hela tiden i vårt 

förhållningssätt i arbetet med eleverna.”108 Med andra ord är inte det normkritiska för-

hållningssättet helt implementerat i Stora Hammars förebyggande arbete.  

 I Stora Hammars likabehandlingsplan finns tydliga inslag av ett normkri-

tiskt förhållningssätt. Bland annat står det: ``Vårt mål är att med pedagogiska metoder-

medvetandegöra elever om olika synliga och osynliga normer´´. Framförallt utefter de 
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olika diskrimineringsgrunderna som exempelvis kön, sexualitet eller etnicitet. Bland 

annat står det i likabehandlingsplanen att: ``Vi beaktar material, litteratur och lokaler så 

att de tilltalar och stimulerar elever oavsett kön. Vi har inga begränsningar när det gäller 

olika val pga. kön.´´.109 Som det kan ses i Stora Hammars skolas likabehandlingsplan så 

är skolan medveten kring det normkritiska förhållningssättet. Den illokuta aspekten av 

den del jag valde ta ut är dels uppsättningar av mål som skolan strävar efter att uppnå i 

dels sitt förebyggande arbete men även med sin undervisning. Men den illokuta 

aspekten är även en mall över hur skolan förhåller sig normkritiskt med exempelvis 

beaktandet av undervisningsmaterial. Syftet med att detta finns med i planen är antag-

ningsvis för att beskriva skolans mål med sin undervisning och hur de väljer att försöka 

medvetandegöra sina elever om olika normer i samhället. Detta är även något som kan 

vara betydelsefullt för lärarna som kan tolka de uppsatta målen och beskrivningarna för 

att bättre planera sin lektionstid det vill säga den perlokuta aspekten av planen skapar 

förutsättningar för lärarna att lägga upp sitt arbete på ett effektivt sätt.110 

 Likabehandlingsplanen är utformad ganska likt som de andra planerna 

med tydliga uppföljningar av föregående plan, förebyggande arbete, planerade åtgärder 

efter kartläggning, ansvarsindelning etc. Att likabehandlingsplanen är utformad med 

särskilda exempel på hur normkritiskt arbete kan gå till är positivt då det krävs konkret 

arbete för att medvetandegöra eleverna om de normer som finns, inte enbart policys som 

förbjuder kränkande beteende. Speciellt då skolan är en extra känslig plats full med 

människor med olika bakgrund så krävs det att lärarna genom olika konkreta handlingar 

kritiskt granskar de normer som existerar i samhället, precis som Cris Mayo argumente-

rar för.111 Det som framförallt skiljde planerna åt var inslaget av det normkritiska för-

hållningssättet samt hur ansvarsfördelningen såg ut och hur tydlig denna uppdelning 

var.       

 När det gäller skolornas språkanvändning så läggs ett visst fokus på detta 

av skolpersonalen hos de olika skolorna. Ett tydligt exempel är Ängdalaskolan där det 

står i likabehandlingsplanen: ” Att vara goda förebilder, exempelvis genom att använda 

                                                                                                                                               

 
109 Stora Hammars skola och fritidshem, Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015, 

s.7-8. 
110 Kurunmäki, Jussi i Boréus, Kristina (red.) et. al, Textens mening och makt, 2012, sid. 186. 
111 Mayo, i Boler (red.), 2004 s.40. 
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ett vårdat språk.”112 Med detta menas att skolpersonalen ska tänka på sitt språkbruk och 

hur de beter sig gentemot eleverna för att uppmuntra dem till ett språkbruk som inte 

innefattar kränkande inslag. Östratornskolan har listat ett problem i sin likabehandlings-

plan med språkanvändningen mellan eleverna. Det står som följande: ”Elevernas språk 

kan innehålla grova ord med sexuella och etniska anspelningar.”113 Det är viktigt att 

lärarna genom sin undervisning lär ut eleverna om vad som är ett respekterande språk-

bruk samt om vad som inte är acceptabelt beteende. Något som kan bli problematiskt är 

om skolan väljer att begränsa elevernas yttrandefrihet genom förbud mot användning av 

kränkande språkbruk. Istället för att fokusera på att själva bekämpa den kränkande be-

handlingen så finns risken att för stor tillit sätts till ett policydokument. Dessutom är det 

svårt att täcka in et skydd mot alla elever som tillhör olika slags minoriteter genom ett 

policydokument. Därför är det viktigt att skolpersonalen agerar genom handlingar i 

undervisningen, inte endast genom uppsatta regler.114    

 Ett kränkande språkbruk går i de flesta fall även det att härleda till avvi-

kelse från normer, att använda nedsättande ord mot dem som anses avvika från någon 

norm. Så som det ser ut idag så råder det en stor kunskapsbrist bland skolpersonalen för 

att kunna ta itu med kränkande behandling och mobbning. Det normkritiska förhåll-

ningssättet har ingen stor plats hos lärarnas arbete vilket är en kunskapsbrist eftersom 

mycket av det kränkande beteende som försiggår kan härledas till avvikelse från nor-

mer. Som rapporten ett trygghetslyft för skolan beskriver det så borde det normkritiska 

perspektivet vara ett naturligt inslag dels när lärarna utbildas men även när de ska arbeta 

förebyggande mot mobbning.115     

 Min slutsats på min huvudfrågeställning genom att jag analyserat mina 

enkätsvar och likabehandlingsplanerna blir därmed att det normkritiska förhållningssät-

tet inte är något naturligt inslag i skolornas förebyggande arbete mot mobbning. Av de 

skolor jag undersökte var det till och med en som inte hade med det normkritiska för-

hållningssättet alls, detta framgick genom enkäten som jag genomförde. Däremot är det 

normkritiska perspektivet på framfart och det märks inte minst genom att det i likabe-

                                                                                                                                               

 
112 Ängdalaskolan AB, Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling, 2015/2016, s.7. 
113 Östratornskolan, Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015, s.3. 
114 Mayo, i Boler (red.), 2004, s.37-38. 
115 Friends, Ett trygghetslyft inom skolan, 2015, s.19. 
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handlingsplanerna står beskrivet att material väljs ut för att representera olika männi-

skors bakgrund eller att olika värderingsövningar görs där olikheter mellan människor 

lyfts fram. Att det råder en stor kunskapsbrist hos skolpersonalen när det gäller det 

normkritiska förhållningssättet framgår tydligt inte minst bland de skolor jag undersökt 

och analyserat, detta kan bero på att lärarna inte lärs ut om detta perspektiv i sin utbild-

ning eller att de är vana vid att arbeta på ett annorlunda vis vilket gör att det kan ta tid 

och anpassa sig. 

 

5.2 Diskussion 

Innan jag påbörjade skrivandet av denna uppsats gick jag in med bilden att situationen 

inte skulle vara så annorlunda hos de olika skolorna som jag undersökte. Detta var nog 

den största förvåningen under mitt arbetes gång då dels det förebyggande arbetet mot 

mobbning men även situationen såg olika ut hos de fyra olika skolorna. Medvetenheten 

och inslaget av det normkritiska förhållningssättet skiljde sig även det åt då en skola 

hade en total avsaknad av det samtidigt som de andra tre hade det mer eller mindre in-

korporerat i sitt arbete mot kränkande behandling. Detta tycker jag är mer förståeligt då 

det ändå är ett ganska nytt perspektiv och att problematiken kring avvikelse från normer 

samt intersektionaliteten mellan olika normer har ökat på senare år. Givetvis hade det 

varit intressant att undersöka hur läget ser ut om några år igen då skolorna sannolikt 

hunnit anpassa sina arbetssätt efter det normkritiska perspektivet. Jag tycker ändå jag 

fått intressant material att arbeta med som synliggjort hur fyra olika skolors arbete mot 

mobbning ser ut och i vilken grad det normkritiska förhållningssättet ingår i deras arbete 

mot mobbning. I början av uppsatsen var det egentligen tänkt att jag skulle undersöka 

situationen hos fem skolor men på grund av brist på svar och att det skulle bli för 

tidskrävande valde jag att skära ner på det till fyra skolor vilket fungerat bra det med.

 Mitt arbete har som sagt varit begränsat till de fyra skolor som jag valt ut 

framförallt sett till närheten och det är fullt möjligt att jag fått ett helt annat resultat om 

jag undersökt fyra totalt annorlunda skolor någon annanstans i landet. Det jag inte lyck-

ats visa genom min undersökning är huruvida det normkritiska förhållningssättet fak-

tiskt är ett effektivt hjälpmedel i det förebyggande arbetet mot mobbning då det är en 

relativ ny förseelse i forskningsläget kring mobbning. Frågan återstår i alla fall för mig 

huruvida det normkritiska förhållningssättet ger faktiska resultat i arbetet mot mobbning 
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och kränkande behandling. Då denna uppsats behandlat huruvida fyra olika skolor arbe-

tar normkritiskt i sitt förebyggande arbete mot mobbning så skulle jag säga att min 

undersökning belyst hur olik situationen kan se ut på olika skolor samt hur långt de 

kommit när de gäller deras normkritiska arbete. Genom min undersökning och analys 

lyfts utmaningar även fram som de skolor jag undersökt behöver arbeta med men tro-

ligtvis även andra skolor runtom i landet. Detta är även mitt bidrag till forskningsfältet 

som för övrigt inte är så stort så som det ser ut idag.  Min uppsats skulle kunna använ-

das till att medvetandegöra olika skolor om hur de bör arbeta för att bekämpa mobbning 

och kränkande behandling på ett mer effektivt vis.    

 Det som är meningen nu är att du som läsare ska förstå lite bättre än innan 

du läste denna uppsats om hur olika skolors arbete mot mobbning kan se ut samt hur det 

normkritiska förhållningssättet fungerar samt huruvida olika skolor förhåller sig norm-

kritiskt i sitt förebyggande arbete mot mobbning.  Att mitt ämne är relevant kan motive-

ras inte minst genom att det är ett ständigt förekommande problem där väldigt många 

barn i Sverige går till skolan varje dag med vetskapen om att de kommer utsättas för 

nedvärderande behandling och i värsta fall mobbning. Då det är så många som drabbas 

av mobbning samt att det är ett vidsträckt problem så tycker jag det motiverar mitt val 

av ämne. Det vore däremot intressant att om några år som sagt göra en till undersökning 

om hur läget är om inte på de skolor jag undersökt i denna uppsats så några andra skolor 

för att se om några fler framsteg gjorts med det normkritiska förhållningssättet eller om 

något annat förhållningssätt eller metod tillkommit som visat sig vara så effektiv att det 

konkurrerar ut allt annat. Vidare hade det varit intressant att se hur utvecklingen med 

mobbning ser ut i framtiden, om problemen ökar, minskar eller hålls kvar på samma 

nivåer.  Min gissning på den fronten är att mobbning kommer vara ett ständigt före-

kommande problem men att det kan tillkomma nya metoder eller nya förhållningssätt 

som är tillräckligt effektiva för att i någon mån få bukt med problemen, i alla fall hos en 

del skolor. 
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6 Sammanfattning. 

Jag har undersökt fyra olika skolors förebyggande arbete mot mobbning med fo-

kus på huruvida det normkritiska förhållningssättet varit ett inslag i deras arbete. 

Jag har använt mig av ett teoretiskt perspektiv av Cris Mayo samt en begreppsana-

lys med inspiration av Quentin Skinner. Resultat som jag kom fram till är att det 

normkritiska perspektivet inte är något naturligt inslag hos skolornas förebyg-

gande arbete mot mobbning men att det är på framfart. Detta märks inte minst 

genom att skolorna väljer material som ska representera olika människors bak-

grunder eller att människors olikheter diskuteras genom olika värderingsövningar. 
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Bilagor 

Enkät Mobbning 

Definition Mobbning: Jag vill här klargöra att den definition av mobbning jag 

syftar på i min uppsats är upprepade negativa handlingar med syfte att skada en 

person, alltså inte enstaka negativa företeelser eller händelser. Mobbaren eller 

mobbarna kan både vara enskilda individer samt grupper. Definitionen i min upp-

sats innefattar både direkt mobbning (fysiska angrepp t.ex.) och indirekt mobb-

ning (utfrysning, falsk ryktesspridning etc.)  

Inte alls                                                                                                       Väldigt mycket  

1                        2                      3                            4                                            5  

Vilka tror ni är de vanligaste orsakerna till mobbning bland elever på er skola?  

  

  

  

  

  

  

  

2. Hur ser arbetet mot mobbning ut på er skola? Vad prioriterar ni mest i ert arbete mot 

mobbning?  

  

  

  

  



 

 45 

  

  

3. Hur ser rollfördelningen ut i bekämpningen av mobbning och kränkande behandling 

på er skola? Anser ni att det finns ett ansvar för envar att gripa in om man blir vittne 

till mobbning, även om man inte har en aktiv roll eller är direkt inblandad?  

  

  

  

  

  

  

4. Det finns starka normer runt könsidentitet och sexualitet. Säg att någon eller några 

elever avviker från den könsidentitet eller sexualitet som är den normativt förväntade. 

Hur hanterar ni en sådan situation på skolan?  

  

  

  

  

  

  

5. Hur uppfattar ni begreppet ”normkritik” Är normkritik ett inslag i ert arbete mot 

mobbning och i så fall hur?  
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6. Hur tycker ni att er metod mot mobbning fungerar?   

  

 

Bra                 Mindre bra  

Tror ni att det skulle gå att vara ännu mera effektiv i er bekämpning utav mobbning? I 

så fall hur? Om ni tror att den metod ni använder av fungerar bra, varför är just den me-

toden mest effektiv för er?  

  

  

Tack för visat intresse!   

  

  

 


