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Titel 
Grundskolans likabehandlingsarbete och dokumentationens betydelse 

 

English title 
The elementary school´s equal treatment work and the significance of the 

documentation 
 

 

Abstrakt 
 

Syftet med denna studie är att undersöka om rutiner och riktlinjer på skolorna förändras 

i och med ändringen av reglerna kring dokumenteringen av likabehandlingsarbetet samt 

att belysa specialpedagogens roll i grundskolans likabehandlingsarbete. Tre 

frågeställningar konstruerades; hur arbetet i grundskolan påverkas av de nya reglerna 

kring allmänt krav på dokumentation av likabehandlingsarbetet samt vilka rutiner som 

finns för att stärka likabehandlingsarbetet och vilken roll kan specialpedagogen ha i 

likabehandlingsarbetet. Metoden som används för att få svar på syfte och 

frågeställningarna är en enkätundersökning som skickades ut till 85 rektorer/biträdande 

rektorer varav 17 svarade.  

 

Som teoretisk utgångspunkt för att förstå mitt arbete föll valet på Gadlers (2011) 

teoretiskt baserade analysmodell för styrkedjeprocesser.  

 

Resultatet visar att arbetet med likabehandling till stor del fortsätter som innan samt att 

det finns brister i rutiner kring dokumentation och framförallt i uppföljnings- och 

utvärderingsarbetet. Resultatet visar också på att specialpedagogens roll är diffus i 

likabehandlingsarbetet. 

 

I diskussionen behandlas vikten av en systematik i likabehandlingsarbetets rutiner och 

dokumentation. 

 

Nyckelord 
Nyckelord: Diskrimineringslagen, dokumentation, likabehandling, likvärdig utbildning, 

rutiner, specialpedagogens roll  
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1. Inledning 

 

Det har sedan årsskiftet skett en förändring i Diskrimineringslagen (2008:567), därför 

upphörde Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 

(SKOLFS 2012:10) att gälla från och med 15 juni 2017. Enligt Skolverket (2017) 

kommer de inte att ta fram nya allmänna råd om arbetet mot diskriminering och 

kränkande behandling under 2017. Anledningen till detta är att Skolverket avvaktar 

besked om det förslag som finns om att flytta bestämmelserna i diskrimineringslagen 

som rör skolan till skollagen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 (Bättre 

skydd mot diskriminering, (SOU 2016:87). Kravet på en skriftlig likabehandlingsplan 

har nu ersatts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation. Likabehandlingsplanen 

var tidigare ett verktyg för hur skolans olika verksamheter skulle bedriva ett 

systematiskt och målinriktat kvalitetsarbete för att främja alla elevers lika rättigheter 

och möjligheter. Förändringen i diskrimineringslagen är tänkt att innebära ett utökat 

skydd för eleverna vad det gäller likabehandling.  

 

Mitt engagemang inom skolans verksamhet har alltid vilat i likabehandling och allt vad 

det innebär. Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med 

respekt från omgivningen. För mig handlar likabehandling om allt från ett gott 

bemötande i vardagen till respekten för alla människors lika värde som är ett fundament 

i de mänskliga rättigheterna och ska införlivas i skolan. Enligt min erfarenhet behandlar 

likabehandlingsarbetet ofta till största del Diskrimineringslagens (2008:567) skrivning 

kring kränkningar och diskriminering men sällan diskuteras andra områden som nämns i 

skollag och andra styrdokument. Då tänker jag mer specifikt kring områden som rätten 

till likvärdig utbildning, -anpassningar, -särskilt stöd och även vinster i goda relationer 

mellan elev-elev och elev-pedagog. I min profession som specialpedagog upplever jag 

att det är viktigt att förstå att likabehandling handlar om att ta hänsyn till varje elevs 

olika förutsättningar och behov, alltså att i arbetet med eleverna utgå från och anpassa 

förutsättningarna utifrån individen för att skapa en likvärdig skolgång.   
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Min nyfikenhet kring ämnet gäller hur nya regeler påverkar skolans arbete kring 

likabehandling och hur skolan kommer att utforma nya rutiner i samband med 

regeländringarna samt hur specialpedagogens roll tar sig uttryck i 

likabehandlingsarbetet. 
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2. Bakgrund 

Bakgrunden belyser lagar och styrdokument som styr skolans likabehandlingsarbete 

samt specialpedagogens yrkesroll. 

 

2.1  Diskrimineringslagen 

 

Diskrimineringslagen (2008:567) ändrades den 1 januari 2017  och på ett generellt plan 

och genom samverkan berörs också till exempel arbetstagare, studenter och elever. 

Enligt Diskrimineringsombudsmannen (2017) ska arbetsgivare och 

utbildningsanordnare från årsskiftet driva ett förebyggande och främjande arbete, detta 

för att inom verksamheten motverka diskriminering samt på annat sätt verka för lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

och ålder. Nu ska alla sju diskrimineringsgrunder inkluderas i det förebyggande och 

främjande arbetet och de ska aktivt åtgärdas. 

 

Nytt är också att lagändringen medför rekommendationer från Skolverket (2017) med 

anvisningar för hur arbetet ska genomföras löpande i fyra olika steg. Det tidigare kravet 

på att ta fram en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav på att arbetet ska 

dokumenteras. Allmänt krav betyder enligt Skolverket (2017) att det inte är reglerat av 

lagen utan att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska ta fram och kontinuerligt följa 

upp riktlinjer och rutiner för att förhindra kränkningar och diskriminering i sina 

verksamheter.  

 

Utbildningsanordnare ska nu aktivt samverka med dem som deltar i utbildningen, 

exempelvis barn, elever och studenter. Elevers deltagande i arbetet med aktiva åtgärder 

mot diskriminering regleras från och med den 1 januari 2017 i diskrimineringslagen. 

Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska nu själva utforma vilka de konkreta 

åtgärderna blir och hur de ska genomföras. De bedöms ha kunskapen om den egna 

verksamheten och därmed ska de kunna genomföra de förändringar som krävs. 
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Skolverket (2017) rekommenderar att det förebyggande arbetet genomförs i en 

systematisk process om fyra steg, som omfattar kartläggning, analys, mål och åtgärder 

samt uppföljning och utvärdering. Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska undersöka 

och kartlägga om det finns risk för diskriminering, inklusive trakasserier och sexuella 

trakasserier, repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter. 

De ska också analysera orsakerna till de risker och hinder som har upptäckts. De ska 

utforma mål och genomföra åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika 

rättigheter och möjligheter samt följa upp och utvärdera arbetet. Arbetet med de här fyra 

stegen ska genomföras på kontinuerlig basis och det allmänna kravet på dokumentation 

ska ske löpande under hela året.  

 

2.2  Skollagen 

 

Även om det tidigare kravet på att ta fram en likabehandlingsplan har ersatts med ett 

allmänt krav på att arbetet ska dokumenteras och att Allmänna råd för arbetet mot 

diskriminering och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10) upphörde att gälla från 

och med 15 juni 2017 kvarstår kravet på en plan mot kränkande behandling. Det har 

inte gjorts några ändringar i skollagen. 

 

De verksamheter som regleras i skollagen (2010:800) är, förskola, förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, fritidshem, gymnasieskola, 

gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och 

utbildning i svenska för invandrare. Den gäller också för särskilda utbildningsformer 

och annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom 

skolväsendet. I lagtexten används begreppet ”verksamheten” och ”verksamhetschef” 

men i löpande text kommer också ”skola” och ”rektor” användas eftersom texten avser 

grundskola. 

 

Enligt skollagen (2010:800) ska huvudman se till att varje år upprätta en plan med en 

översikt över åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande 

behandling av elever och planen ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som ska 
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genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna 

har genomförts ska tas med i nästa års plan för att få systematisk uppföljning i arbetet. 

En plan mot kränkande behandling ska baseras på vad diskrimineringslagen och 

skollagen fastställt och den omarbetas varje år för att den ska vara aktuell. Den ska 

grunda sig på en kartläggning av nuläget och det ska finnas en förklaring till varför man 

valt att arbeta med ett specifikt område just det här året. Den ska innehålla främjande, 

förebyggande åtgärder och en checklista vid akuta ärenden. Planen ska vara ett verktyg 

för hur skolans olika verksamheter bedriver ett systematiskt och målinriktat 

kvalitetsarbete för att främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter.  

 

Skollagen (2010:800) är tydlig i vad syftet med utbildning inom skolväsendet är idag 

och hur väl förankrat det är i grundläggande demokratiska värderingar. Den vill 

förmedla vikten av respekt för demokratin och de mänskliga rättigheterna. Utbildningen 

ska enligt 1 kap, 5§ vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Utöver studiero 

och trygghet lagstadgas det också att elever i svensk skola har rätt till att man i skolan 

tar hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov, lika rätt till utbildning samt att 

skolan ska främja personlig utveckling. Skollagen är också tydlig med att elevers 

inställning och åsikter, i frågor som har med eleven att göra, ska kartläggas och 

tillmätas betydelse utifrån ålder och mognad kap 1, 10§. 

 

2.3  Barnkonventionen 

 

Det starkaste internationella instrumentet är konventioner. Bakom utformningen av en 

konvention ligger det omfattande och ofta mycket långvariga förhandlingar mellan 

länderna. De länder som undertecknar en konvention lovar att följa konventionen, men 

kan också lämna in reservationer mot de delar de inte kan acceptera. De länder som 

skrivit på konventionen ska med regelbundna mellanrum rapportera hur landet arbetar 

med konventionen. Den mest kända konventionen inom FN-familjen är 

Barnkonventionen. De stater som har anslutit sig till Barnkonventionen (2008), har 

lovat att de ska använda alla resurser de har för att uppfylla den. Barnkonventionen 

innehåller 54 punkter angående barns rättigheter. Punkterna betonar att alla barn är lika 

mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. I skrivande stund 
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ligger ett regeringsförslag till att barnkonventionen ska vara lag i Sverige. Lagen 

beräknas träda i kraft i januari år 2020.  

 

2.4  Salamancadeklarationen 

 

Salamancadeklarationen (2006) är ett exempel på en deklaration. En deklaration kan 

antas vid ett möte eller en konferens. Det är ett uttryck för en åsikt eller en uppfattning i 

en särskild fråga från mötesdeltagarna oavsett vilken position dessa har i sitt hemland. 

Deklarationen har en politisk snarare än en rättslig betydelse. När 

Salamancadeklarationen kom till vid världskonferensen om undervisning av elever med 

behov av särskilt stöd, representerades 92 regeringar och 25 internationella 

organisationer som samlades i Salamanca i Spanien den 7–10 juni 1994. De enades om 

85 punkter som alla står för en inkluderande skola som ger en likvärdig utbildning. De 

betonar att inkludering ses som ett synsätt där skolan ska vända sig till och möta alla 

elevers skiftande behov genom att ge dem lika möjligheter till lärande. 

 

2.5  Skolinspektionen 

 

Enligt Skolinspektionen (2017) gäller samma rättigheter på en skola som i övriga 

samhället. De menar att det borde vara en självklarhet att skolan ska kunna erbjuda en 

verksamhet som är fri från kränkande behandling. De har uppmärksammat stor variation 

på kvalitet mellan skolorna och även mellan skolor med samma huvudman och påtalar 

att detta inte ger en likvärdig utbildning. De har granskat lärarnas undervisning, rektors 

ledarskap och huvudmannens ansvarstagande och visar på hur dessa bildar en kedja som 

måste fungera. När styrkedjan lärare-rektor-huvudman inte fungerar blir det 

konsekvenser för eleverna. Det skapas inte de förutsättningar som krävs för elevens rätt 

till kunskap och en trygg skola. Det talar också för att eleven inte får en likvärdig 

utbildning. Skolinspektionen (2017) beskriver att en fungerande kedja bygger på en god 

dialog som måste till, kring undervisningen, trygghet och studiero, för att kunna 

förbättra kunskapsresultaten. Huvudmannen måste ta sitt ansvar genom att ge rektorerna 

förutsättningar att fokusera på att leda det pedagogiska arbetet på skolorna. 
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Huvudmannen har det övergripande ansvaret för att skapa goda förutsättningar för 

skolverksamheten i stort. Samtidigt har lärare och rektorer ett ansvar att kommunicera 

vilka behov verksamheten har till huvudman. Läraren har i sin tur det viktiga uppdraget 

och ansvaret att se till att eleverna blir delaktiga och lyssnade till. Ytterst är det de som 

ska lära sig och som bäst vet vad som fungerar bra eller mindre bra i undervisningen. 

Skolinspektionen (2017) påtalar också vikten av att hänsyn måste tas till varje elevs 

behov, förutsättningar och erfarenheter i undervisningen samt att läraren ska stärka 

elevernas självförtroende och vilja och motivation att lära. 

 

2.6  Specialpedagogens yrkesroll 

 

I en svensk forskningsrapport om specialpedagogers/speciallärares arbete i den dagliga 

skolpraktiken, Möllås et.al. (2017) beskrivs hur specialpedagogutbildningen år 1990 

ersatte speciallärarutbildningen som funnits sedan början av 1960-talet. 2008 

återinfördes speciallärarutbildningen (SFS 2011:186) och därmed finns idag två 

påbyggnadsutbildningar inom specialpedagogiken. Examensförordningen för 

specialpedagogutbildningen (SFS 2007:638) slår fast vilka kunskaper och färdigheter 

studenten ska ha efter utbildningen, hit hör förmågan att bedriva förebyggande arbete, 

utveckla verksamhetens lärmiljöer, genomföra pedagogiska utredningar och analyser av 

svårigheter på olika nivåer, vara rådgivande och en kvalificerad samtalspartner med 

mera. Nationella studier visar att det är stor variation i hur det specialpedagogiska 

uppdraget gestaltar sig i den dagliga praktiken. Skolans styrdokument ger inga riktlinjer 

för specialpedagogers specifika arbetsuppgifter och ansvarsområden. Specialpedagogers 

kompetens som förvärvats under utbildningen kan förväntas påverka den roll de tilldelas 

i praktiken men rapporten visar att det inte varit helt lätt för specialpedagogerna att 

etablera sin yrkesroll i skolpraktiken.  

 

Möllås et.al. (2017) påtalar också att relationen mellan rektor och specialpedagog 

beskrivs vara den största betydelsen för hur yrkesrollen konstitueras och det mandat 

som specialpedagogen tilldelas får konsekvenser för hur uppdraget utformas. För att 

kunna utöva ett effektivt ledarskap med syfte att utveckla skolan mot ett inkluderande 

synsätt så krävs det att specialpedagogen får inflytande genom att ingå i skolans 
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ledning. Enbart arbete på verkställande nivå minskar möjligheten till reell påverkan. Det 

är dock viktigt att specialpedagogens arbete sker tillsammans med skolans personal. Det 

som stärker och uppmuntrar specialpedagogens auktoritet är samverkan och gemensamt 

arbete både genom att delta i team som ansvarar för verksamhetens mål och att leda och 

handleda andra team. I rapporten nämns tre olika roller en specialpedagog kan få, det 

kan vara den rådgivande och samverkande, den undervisande mångsysslaren eller den 

renodlat undervisande. Hur rollerna tar gestalt beror på anställningsform och den 

kontext där yrkesutförandet sker. 

 

Enligt en svensk forskningsrapport, Göransson, et.al. (2015) visar resultaten bland annat 

att specialpedagoger och speciallärare har en mer relationell förståelse för 

skolsvårigheter än övrig pedagogisk personal i termer av att förlägga problematiken på 

skolnivå eller lärarnivå, lägga mycket mindre vikt vid betydelsen av medicinsk diagnos 

samt vid betydelsen av placering i mindre grupper mm. En annan problematik som 

uppmärksammas i forskningsrapporten är att specialpedagoger och speciallärare som 

yrkesgrupper inte nämns i Skollagen (SFS 2010:800). Den som enligt skollagen äger 

professionell jurisdiktion att besluta, organisera och bedriva utvecklande arbete i 

relation till det specialpedagogiska arbetet är rektor. Av betydelse för yrkesrollernas 

utövande blir därför hur specialpedagoger och speciallärare skapar informell auktoritet 

eftersom det inte finns formell auktoritet fastställt i lagar eller förordningar. Det kan 

också uttryckas så att det behörighetsområde som specialpedagoger och speciallärare 

förfogar över blir lokalt förhandlingsbart. 

 

Enligt Skolverket (2017) ska specialpedagogisk verksamhet ha en främjande, 

förebyggande och stödjande roll. I utbildningssammanhang handlar det om kunskap och 

ett förhållningssätt som utgår från alla människors lika värde och allas rätt och 

möjlighet att ingå i en gemenskap där de kan känna full delaktighet. Dessa 

utgångspunkter har sin grund i internationella konventioner och överenskommelser, 

såsom Barnkonventionen och Salamancadeklarationen, men genomsyrar också 

Skollagens skrivningar. I lagen uttrycks klart att hänsyn ska tas till elevers olika behov 

och det slås fast att det ska finnas en strävan mot att uppväga skillnader i elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Det förebyggande arbetet ska syfta till 



 
 

 

11 

 

 

att skapa, utveckla och anpassa lärmiljöer så att alla barn och elever kan utvecklas så 

långt som möjligt enligt utbildningens mål och inom ramen för den ordinarie 

verksamheten. 

 

Helldin (2013) menar att specialpedagogen måste ses som den mest betydelsefulla 

utvecklings- och förändringsresursen för den allmänna utbildningen, eftersom den 

engageras i pedagogiska frågor som rör alla barn. I den dagliga verksamheten går det 

specialpedagogiska uppdraget ut på att finna på råd för hur undervisningen bäst sker i en 

given situation, det vill säga yrkesutövandet är en samordnande, rådgörande och 

rådgivande verksamhet. 

 

Ahlberg (2013) beskriver specialpedagogik i verksamheten och praktiken som 

mångdimensionell. Flera aspekter måste beaktas samtidigt för att skapa goda lärmiljöer 

för eleverna. För att kartlägga och reflektera över elevers svårigheter i relation till 

skolans mål och riktlinjer, verksamhetens organisation, undervisningens utformning och 

innehåll, och den enskilde elevens erfarenheter, kunskaper och färdigheter är det många 

aspekter att överblicka. Författaren belyser flera aspekter som är betydelsefulla för en 

likvärdig utbildning som t.ex. samhälls- och organisationsaspekter kan gälla hur 

styrningen av skolan skapar strukturella villkor som gäller i skolans sociala praktik. Det 

gäller även om värdegrunden och demokratiska arbetsformer genomsyrar verksamheten. 

Demokrati- och likvärdighetsaspekter kan gälla hur intentioner kring demokratiska 

värderingar får genomslag i skolan. Det gäller vilken attityd eleverna har och vilket 

klassrumsklimat som råder. Sociokulturella aspekter gäller hur skolkulturen ser ut på 

skolan, vilket förhållningssätt lärare har till elever i svårigheter och om skolan arbetar 

för en inkluderande undervisning. 
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2.7  Uppföljning och utvärdering i grundskolan 

 

Håkansson och Sundberg (2016) påtalar att utveckla verksamhetens kvalitet är en 

ständigt pågående process, där analys och bedömning av resultaten och måluppfyllelsen 

ligger till grund för de beslut som ska tas angående åtgärder för förbättringsåtgärder. 

Arbetet med kvalitetsutveckling innehåller de fyra delarna uppföljning, analys och 

bedömning, planering och genomförande. Efter genomförandet fortsätter så processen 

med ny uppföljning för att få fram ett aktuellt nuläge. Fokus för samtliga faser ligger på 

skollag och de nationella målen i styrdokument.  

 

Enligt Håkansson (2013) är uppföljning och utvärdering en central del av det 

systematiska kvalitetsarbetet eftersom vårt skolsystem är mål- och resultatstyrt. För att 

få kännedom om hur framgångsrik en skola har varit så handlar det i första hand om att 

med kvalificerade underlag analysera och bedömma i vilken grad målen uppnåtts och 

vilka eventuella utvecklingsbehov som blir till följd av det. Författaren betonar att det 

handlar om att välja ut specifika delar eller mål som ska utvärderas, att utvärdera delar 

av en större helhet. Författaren menar att en utvärdering av hela verksamheten på en och 

samma gång i princip är en omöjlig uppgift. Lindgren (2016) påtalar vikten av att förstå 

skillnaden mellan uppföljning och utvärdering. Uppföljning sker löpande enligt fasta 

rutiner för att granska hur verksamheten utvecklas inom, på förhand bestämda 

avseenden. Utvärdering sker vid särskilda tillfällen och innebär en djupare analys av 

området ifråga. När uppföljningen av resultaten och måluppfyllelsen samt 

förutsättningarna är sammanställda till en nulägesbeskrivning, först då finns möjligheter 

att se vilken kunskap som redan finns och vilken ytterligare kunskap som behövs i 

verksamheten.  

 

Håkansson och Sundberg (2016) beskriver att resultaten från TALIS (The Teaching and 

Learning International Survey) visar på att svenska rektorer har en stabil grund och ett 

utvecklat intresse för att driva skolutveckling. I TALIS-undersökningen görs det 

jämförelser som dock visar att svenska skolledare lägger betydligt mindre tid på att följa 

upp genomförandet av skolans mål i undervisningen och följa upp elevers framsteg i 

förhållande till mål än vad andra nationaliteter gör. Resultaten pekar på att 

skolutvecklingsfrågor har en relativt låg prioritet hos svenska rektorer. De hamnar också 
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lägre än genomsnittet vad det gäller att skapa en gemensam syn på lärandet hos 

pesonalen på skolan. Den förklaring författarna kan se är att svenska rektorer lägger mer 

tid på administativa uppgifter än vad andra nationers skolledare gör. Av de 34 TALIS-

deltagande länderna så toppar Sverige och Nederländerna statestiken i att lägga mest tid 

på administativa uppgifter. 

 

2.8  Likabehandling inte bara kränkningar och diskriminering  

 

I Lgr 11 (2011) behandlas skolans värdegrund och uppdrag i kapitel ett och en av 

underrubrikerna har namnet en likvärdig utbildning. Värdegrundsarbete i praktiken är 

svårt om man inte gestaltar normer och värden, enligt Partanen (2012) som förespråkar 

att de vuxna i skolan ska modellera normer och värden inför eleverna. När det talas om 

modellering, gestaltning, förhållningssätt och bemötande i den pedagogiska vardagen så 

når det en mer konkret och utvärderingsbar nivå kring olika begrepp som normer och 

värden. Detta kan användas som en brygga mellan styrdokumenten till den dagliga 

verksamheten och för att närma sig en vardagsnära beskrivning av begreppen. Tornberg 

(2013) introducerar ett socialpsykologiskt perspektiv på skolans värdegrundsarbete. 

Begreppet värdepedagogik refererar till den aspekt av den pedagogiska praktiken som 

resulterar i att moraliska värden, liksom normer, demokratiska värden och färdigheter, 

förmedlas till och utvecklas hos eleven. Begreppet syftar till all förmedling och 

gestaltning av dessa värden och normer som sker i skolans vardag genom pedagogers 

ord och handlingar, genom läromaterial och pedagogiska arrangemang och genom 

pedagogernas sätt att bemöta elever och bedriva pedagogisk verksamhet.   

 

Enligt Socialstyrelsen (2016) ska arbetet med att främja likabehandling och förebygga 

trakasserier och kränkande behandling vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Det hälsofrämjande arbetet ska vara en del av verksamhetens kontinuerliga 

värdegrundsarbete och det ska syfta till att förankra respekten för alla människors lika 

värde och bidra till en skolmiljö där alla elever känner sig trygga och utvecklas. Ett gott 

skolklimat innebär bland annat ett klimat som präglas av förtroendefulla och öppna 

relationer mellan personalen och eleverna samt elever emellan. Även tillit och 

förtroende har betydelse för om personalen får kännedom om problematiska företeelser 
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som pågår bland eleverna. Arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter för 

alla elever ska rikta sig till alla och genomföras utan att man först har något särskilt 

problem. 

 

Partanen (2012) beskriver att han har en erfarenhet av att det ofta saknas en samlad 

organisation som verkar tillsammans och enhetligt mot samma mål utifrån en 

gemensam förståelse. Han menar också att en organisation genom sina rutiner och sitt 

systematiska arbete kan utveckla en förmåga till organisatoriskt minne. Organisatoriskt 

minne innebär att identifiera tillfällen då lärande och utveckling sker, sedan ta dessa 

framgångsberättelserna med sig under flera terminer och återberätta dem för att dra 

lärdom av dem. Detta utvecklar en salutogen organisation som inte hamnar i fällan att 

älta problemberättelser. 

 

Hedlin (2007) beskriver normkritiskt förhållningssätt som att vara uppmärksam på 

normer och värderingar i praktiken samt beakta vårt sätt att utrycka oss i 

vardagssituationer, detta för att vi inte oreflekterat för vidare normer som kan uppfattas 

diskriminerande eller begränsande. Ett normkritiskt arbetssätt kan kopplas till 

likabehandling- och värdegrundsarbete. Detta innebär att synliggöra och ifrågasätta de 

normer som påverkar vår syn på människor och därmed ofta bidrar till diskriminering, 

kränkningar och särbehandling. 

 

Aspelin (2014) beskriver att inkludera någon betyder att en person känner en ömsesidig 

relationell process. Det är i den här processen som lärandet börjar och är lärandets bas. 

Som pedagog kan man ta tillvara på den kraft som inkludering innebär, den där känslan 

av gruppsammanhållning och vikänslan. Detta är en viktig källa till motivation och vid 

ett gott klassrumsklimat där alla känner gemenskap kan även elever med rätt till särskilt 

stöd känna sig inkluderade. Enligt författaren står begreppet pedagogisk 

relationskompetens för pedagogens förmåga att utveckla och upprätthålla positiva 

relationer som är omsorgsfulla, stödjande samt förtroendefulla. Även Silverhag 

(Helldin & Sahlin, 2010) pekar på att den sociala verkligheten byggs upp av 

föreställningar, attityder. Granberg Olsson (2016) beskriver hur omfattande forskning 



 
 

 

15 

 

 

gjorts kring social konstruktion som utgår från att lärandet är en social konstruktion. 

Författarna beskriver att det är i de här ständigt pågående relationsprocesserna som 

lärande, identiteter och gemenskaper kontinuerligt formas, förändras och utvecklas. 

Tornberg (2013) menar att klassrumsklimat kan identifieras som de särdrag och 

kvaliteter i de vardagliga interaktionsmönstren mellan aktörer i klassrummet, vilka 

reflekterar normer, värden, mål, vanor och traditioner som finns inbäddade i skolans 

organisation och sociala praktiker. Författaren påpekar att klassrumsklimatet i sig inte är 

ett gruppfenomen utan snarare ett organisationsfenomen, men utgör en betydelsefull 

kontext för, och påverkan på det sociala klimatet.  

 

I vilka avseende kan förändring av diskrimineringslagen med olika diskrimingsgrunder 

påverka likabehanlingsarbetet i skolans verksamhet.   
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3. Syfte och frågeställning 

 

3.1 Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur arbetet och rutiner i grundskolan förändras i och 

med ändringen i reglerna om dokumentation kring likabehandling samt undersöka 

specialpedagogens roll i grundskolans likabehandlingsarbete. 

 

3.2  Frågeställningar 

o Hur påverkas arbetet i grundskolan av de nya reglerna kring allmänt krav 

på dokumentation kring likabehandlingsarbetet? 

o Vilka rutiner finns för att stärka likabehandlingsarbetet utifrån 

diskrimineringslagen och skollagen? 

o Vilken roll kan specialpedagogen ha i likabehandlingsarbetet? 
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4. Tidigare forskning  

 

4.1  Specialpedagogens uppdrag och yrkesroll 

 

Göransson, Lindqvist, Nilholm (2015) skriver i sin artikel om specialpedagogens 

yrkesroll och konstaterar att det finns märkbart lite forskning kring specialpedagogers 

arbete. Specialpedagoger förväntas ha särskilda kunskaper vad det gäller att identifiera 

och arbeta med skolproblem. Ett frågeformulär skickades ut 2012 till alla 

specialpedagoger och speciallärare i Sverige som fick sin examen från och med 2001, 

2007 och 2008 (N = 4252, 75% svarsfrekvens). I enkäten undersöktes dessa 

specialpedagogers uppfattning om deras yrkesroll, deras beredskap för rollen och hur 

deras roll praktiseras. Enkäten belyste också frågor om specialpedagogernas och 

speciallärarnas kunskaper och värderingar samt skälen för yrkesgrupperna att kräva 

särskild expertis i samband med att identifiera och arbeta med skolproblem. 

Enligt utbildningsresultaten uppger specialpedagoger att de är väl förberedda att arbeta 

med vissa uppgifter, såsom rådgivning, ledande utvecklingsarbete och undervisning av 

elever individuellt eller i grupp. Samtidigt finns det uppgifter som grupperna är 

utbildade till t ex skolutvecklingsarbete, som de sällan utövar i sitt dagliga arbete. Med 

hjälp av resonemang om jurisdiktionskontroll diskuterar de specialpedagogernas och 

speciallärarnas auktoritet för att kräva specialkunskap i förhållande till vissa typer av 

arbete, elever och kunskaper och därmed deras chanser att få full behörighetskontroll 

inom specialutbildningen. 

 

von Ahlefeld Nissers (2014) artikel belyser hur föreställningar om specialpedagogers 

och speciallärares roller och uppdrag är förknippade med föreställningar om vad 

specialpedagogik kan vara. Författaren menar att specialpedagogikens främsta uppgift i 

skola och förskola borde vara att bidra till att skapa förutsättningar och möjligheter för 

barns/elevers lärande utifrån ett inkluderande synsätt. Empirin är hämtad från två olika 

projekt där samtal har förts med sammanlagt 24 rektorer, 23 specialpedagoger och 12 

speciallärare. Författaren beskriver att det är att texter som skollag och läroplaner som 

läses och tolkas på olika sätt. Detta bör, enligt författaren, vara ett argument för att 

skapa samtalsarenor för olika yrkesgrupper inom förskola och skola. Olika sätt av 
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förståelse får konsekvenser för hur uppdrag genomförs och hur uppdrag genomförs får 

konsekvenser för hur roller konstitueras.  

 

I talet om specialpedagogers uppdrag kommer mer disparata föreställningar till uttryck. 

Olikheter i föreställningar synliggörs då det kommer till hur likvärdighetsuppdraget ska 

genomföras och hur de på bästa sättet kan utveckla lärandemiljöer. Det uppenbaras 

diskrepanser mellan rektor och specialpedagog, mellan speciallärare och specialpedagog 

men också inom gruppen av specialpedagoger. Att arbeta förebyggande 

uppmärksammas som ett viktigt uppdrag för såväl specialpedagoger och speciallärare. 

von Ahlefeld Nisser (2014) påpekar att en del specialpedagoger och speciallärare tycker 

sig genomfört förändringsarbeten och även lyckats förändra synsätt i riktning mot ett 

inkluderande sätt att arbeta men andra menar att de har stött på motstånd. Både 

speciallärare och specialpedagoger ger uttryck för att de till viss del arbetar 

förebyggande genom regelbundna kvalificerade samtal med arbetslag, men att denna tid 

inte prioriteras i tillräckligt hög grad såvida inte rektor tydligt påbjuder detta. 

Likvärdighetsuppdraget och lärandeuppdraget (SFS 2010:800, Lgr 11, Lpfö 98)är två 

lika viktiga uppdrag som skrivs fram i styrdokumenten i skola och förskola. Dessa 

uppdrag ska bidra till att ge alla barn och elever möjlighet att uppnå läroplaners 

framskrivna mål. von Ahlefeld Nisser (2014)  beskriver hur det under projektens gång 

och i talet om uppdrag synliggörs en skiljelinje mellan talet om likvärdighet och talet 

om lärande. Lärandeuppdraget framstår som det uppdrag som tillskrivs agentskap och 

samhandlar med speciallärare samt rektorer medan likvärdighetsuppdraget tillskrivs 

agentskap och samhandlar med specialpedagoger samt en del rektorer. 

 

4.2  Elevers hälsa och utveckling 

 

Kevin Rathunde and Mihaly Csikszentmihalyi (2005) har i sin studie ett stort underlag, 

de har vänt sig till skolor från 4 olika delstater i USA. De har använt sig av Experience 

sampling method (ESM) och enkäter för att få in empiri från 290 elever i åldern 11-14 

år.  ESM kan förklaras som en dagbok eller en journal som eleverna får skriva in vid 

bestämda tillfälle och beskriva sitt mående. Under en vecka skrev de i journalen åtta 

gånger per dag från kl. 7.30 till 22.30. Syftet med undersökningen var att jämföra 
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måendet och motivationen i Montessoriskolor med traditionella skolor och därigenom 

komma med förslag till reformer angående skolmiljöfrågor. Som teoretiskt perspektiv 

har de två motivationsteorier, en som hetet goal theory och en som heter optimal 

experience theory (flow). Goal theory baseras på att minska prestationsångesten hos 

eleverna hitta deras naturliga fokus och motivation. Flow kan förklaras som ett 

sinnestillstånd då man upplever glädje i sin kreativitet. Författarna kommer fram till att 

klassrumsklimat och socialisering är två tunga faktorer i elevernas mående och 

prestationer i skolan, framför allt ibland de äldre eleverna. De kom också fram till att 

Montessori-eleverna mådde bäst, presterade bäst och hade fler sociala kontakter både i 

skolan och på fritiden. Författarnas slutsats är att ett bättre mående ger högre 

skolresultat. 

 

Sven Persson (2015) påtalar att syftet med studien är att åskådliggöra ett underlag för 

kommande mätningar och kartläggningar angående förskolans likvärdighet. 

Sammanlagt har 58 svenska, skandinaviska och internationella studier inkluderats från 

databaserna ERIC, ERC och NB-ECEC. Studierna har därefter innehållskategoriserats 

till fyra huvudområden och sedan har indikatorer för likvärdighet inom huvudområdena 

konstruerats och redovisats i matriser. Författarens teori är likvärdighetsperspektivet, 

processkvalitet och strukturkvalitet. Resultatet visar att de pedagogiska relationerna 

mellan pedagogerna och barnen är det viktigast för barns lärande och utveckling. 

Kvaliteten i förskoleverksamheten avgörs därmed i det faktiska mötet mellan pedagogen 

och barnet. En likvärdig förskola innebär att alla barn ska ha samma möjlighet att mötas 

av pedagoger som har kompetens, kunskap och förutsättningar att möta barnet så att de 

pedagogiska relationerna håller jämn och hög kvalitet. Resultatet visar också att en 

förskola med god pedagogisk kvalitet verkar socialt utjämnande. Författaren påtalar i 

resultatsdelen att ett monoinstitutionellt fokus inte är tillräckligt om man vill förstå och 

förklara förskolebarns utveckling och lärande eller vilka insatser som är mest effektiva 

för att skapa mer jämlika uppväxtvillkor för barn.  

   

Langmann och Månsson (2016) beskriver en studie där syftet är att problematisera den 

förståelse av normkritisk pedagogik som vuxit fram sedan införandet av lagen mot 

diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67). 

Enligt författarna vill de mer precist försöka besvara frågan om vad det innebär att vara 
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normkritisk i förhållande till ”främlingen”. De menar att vad som händer i skolan och 

förskolans värld skiljer sig inte från vad som händer i samhället för övrigt. Skolan och 

förskolan spela på så sätt stor roll i att återskapa samt bekräfta den dominerande diskurs 

som gör det acceptabelt att tala om saker på ett visst sätt men inte på ett annat sätt. Detta 

ger effekten att diskursen riskerar att förse de inkluderade medlemmarna med ett 

negativt perspektiv på det som finns utanför, alltså främlingen, det som upplevs 

annorlunda. Författarna kritiserar de manualbaserade program som skolverket har fokus 

på individen som är utsatt och individen som utsätter istället för att se att problemen 

handlar om samhällets normer och syn på normalitet och avvikelser. Langmann och 

Månsson (2016) har valt att problematisera kring just politisk samhällssyn. De har 

granskat 8 manualbaserade program, styrdokument, allmänna råd och lagar, det ger ett 

gott underlag och de upplever att de har stöd i litteratur de hänvisar till. Resultatet är ett 

resonemang kring vilka utmaningar man i framtiden kommer att möta i arbetet med 

likabehandlingsarbetet inom förskola och skola.  
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5. Teoretisk utgångspunkt 

Gadler (2011) har utvecklat en teoretiskt baserad analysmodell som har konstruerats 

utifrån de olika nivåerna i skolans statliga styrsystem. I modellen utgör stat, kommun, 

skola och elev institutionella begrepp och utgör fyra ramar, med de tre 

nivåmarkeringarna makro- meso- och mikro, där skola och elev återfinns på 

mikronivån.  Med stöd av analysmodellen ska skeendena i styrkedjeprocessen 

synliggöras från formuleringsarenan till realiseringsarenan. Gadler (2011) beskriver att 

med stöd av analysmodellen görs den teoretiska analysen för att synliggöra processen 

kring statliga styrdokument, från det att de formuleras tills de gör avtryck i den 

verksamhet där elever ska erbjudas likvärdig utbildning.  

 

Formuleringsarenan: Staten formulerar ett dokument. 

Realiseringsarenan: Kommun/skola tolkar och omsätter dokumenten i handling. 

Kunskapsbindning: Det vetande och kunnande som finns hos enskilda tjänstemän med 

avseende på de styrdokument som reglerar skolans verksamhet.  

 

Kunskapsöverföring: På vilket sätt enskilda tjänstemän på meso - och mikronivå får 

tillgång till kunskapen om de statliga styrdokument som är formulerade på makronivå. 

 

 

Analysmodell för styrkedjeprocess (Gadler, 2011.s.35). 

Stat/makronivå 

Framtagande av 

statliga 

styrdokument 

 

Kommun/mesonivå 

Hur statliga 

styrdokument 

tolkas och genomförs   

 

Skola/mikronivå 

Hur statliga och 

kommunala 

styrdokument 

tolkas och 

genomförs 

 

Elevers mål - och 

resultatuppfyllelse/ 

mikronivå 

Hur det ser ut för enskilda 

elever med avseende på 

likvärdig utbildning 

 

 

Gadler (2011) beskriver den teoretiska utgångspunkten som att det är den enskilde 

tjänstemannen som är den bärande länken i styrkedjeprocessen. De villkor som finns i 

enskilda kommuner och på skolor för enskilda tjänstemän på såväl meso som 

mikronivå avseende kunskapsbindning och kunskapsöverföring vad det gäller statliga 
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styrdokument kan tänkas påverka styrdokumentens avtryck i verksamheten. Detta 

beroende på vilken tolkning av styrdokumentens texter som får företräde. Författaren 

menar att skolan är en lärande organisation där pedagogiska villkor för elevers 

möjligheter till likvärdig utbildning ska skapas. Skolan är en kunskapsberoende 

verksamhet, där enskilda tjänstemän är bärare av olika grad av vetande, kunnande och 

erfarenhet. Elevers möjligheter till mål- och resultatuppfyllelse är beroende av den 

samlade kompetens som finns hos personalen som genomför uppdraget i skolan. 

Gadlers (2011) teori baserar sig på vilka avtryck som statens intentioner via statliga 

styrdokument sätter ute i skolans verksamhet och vilka faktorer som tycks påverka 

elevers möjligheter att kunna få tillgång till utbildning utifrån demokratiska villkor i den 

mål- och resultatstyrda skolan.  

 

Valet föll på den här analysmodellen för att belysa vad som händer mellan 

formuleringsarenan och realiseringsarenan när det gäller förändring i 

diskrimineringslagen.  
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6. Metod  

För den här undersökningen föll valet på enkätundersökning för att få svar på mitt syfte 

och mina frågeställningar. 

 

6.1  Enkätstudie 

 

Fördelen med enkätundersökningar är att nå många personer snabbt oavsett geografiska 

avstånd. När avsikten är att nå flertalet människor än vad som blir möjligt vid interjuver 

eller observationer är enkätundersökning en relevant metod, enligt Stukàt (2005). 

Författaren påtalar att en annan fördel med en enkät är att slippa den så kallade 

intervjuareffekten, som innebär en risk att omedvetet styra intervjuobjektet i önskad 

riktning. Enligt Dahmström (2011) är det en stor fördel för respondenten att kunna svara 

när han/hon har tid. Det är dock viktigt att respondenten upplever att frågorna är 

relevanta. En stor fördel är att respondenterna får säga sin mening och ha åsikter och 

förbli anonyma. Mitt val föll på det som kallas strukturerat frågeformulär, det är ett 

formulär som innehåller frågor med fastställda svarsalternativ, Stukàt (2005). Då är det 

enligt författare viktigt att man på förhand har god kännedom om vad man vill fråga om 

annars riskerar man att få svar som inte har med saken att göra. Det är också viktigt att 

välja områden som är relevanta för undersökningen och lämpliga för enkätfrågor. 

Dahmström (2011) påtalar att det kan bli stora problem med mailadresser vid en 

enkätundersökning eftersom stavningen av dessa måste bli exakt samt att personer kan 

ha flera olika adresser. 

 

6.2  Urval 

 

Eftersom mina frågeställningar gäller arbetet med regler, riktlinjer och rutiner kring 

likabehandlingsarbete på grundskolenivå så föll valet naturligt på populationen rektrorer 

och biträdande rektorer i grundskolan. Det är de som är ytterst ansvariga för att skolan 

följer lagar, regler och förordningar, de leder också arbetet i elevhälsoteamet och är de 
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som upprättar rutiner kring det systematiska kvalitetsarbetet. Här nås också såväl män 

som kvinnor i olika åldrar.  

Undersökningen gjordes i en stor kommun i södra Sverige för att nå många 

yrkesverksamma rektorer/biträdande rektorer. Google formulär visar inte vem som 

svarat eller inte svarat, där syns inga mailadresser eller andra personuppgifter och 

därmed kan ingen identifiera dem. 

 

6.3  Tillvägagångsätt 

 

Google formulär används i denna kvantitativa enkätundersökning. Enkätverktyget 

Google formulär räknar ut resultat och tillhandahåller olika sorters diagram. Ett 

missivbrev med information kring undersökningen samt en kort presentation av mig 

själv medföljde mailet då det skickades ut (bilaga1). En länk till enkäten bifogades i 

mailet. För att vara säker på att få in så många svar som möjligt föll valet på att vända 

sig till två större yrkeskårer, rektorer och biträdande rektorer i en stor kommun i södra 

Sverige. Detta gjorde också att det inte skapades något beroendeförhållande till gruppen 

eller att någon på något vis skulle kunna identifiera dem. Här nåddes såväl män som 

kvinnor i olika åldrar. För att nå alla biträdande rektorer och rektorer användes 

kommunens maillistor som man hittar i kommunens adressbok för alla anställda. 

 

Nu började arbetet med enkätfrågorna som skulle ge de svar som sedan skulle 

analyseras. Efter många omformuleringar och även byten av frågor var det sedan dags 

att skicka ut enkätundersökningen till informanterna. Enkäten bestod av 17 frågor varav 

vissa hade flervalsalternativ men övervägande svarsalternativen ja, nej och vet ej. 

 

Enkätundersökningen skickades ut till 85 personer och endast 17 svarade, alltså ett stort 

bortfall. De första dagarna fick jag 8 svar och efter en påminnelse som skickades ut 5 

dagar efter första mailet, erhölls ytterligare 9 svar, sammanlagt 17 svar (bilaga 2). 

 

I enkäten ställdes frågor kring ett antal bakgrundsvariabler såsom grundutbildning och 

antal yrkesverksamma år i grundskolan. Svaren på dessa frågor redovisas i bilaga 2. 



 
 

 

25 

 

 

  

6.4 Presentation av det empiriska materialet 

 

Resultatet och analys redovisas utifrån enkätmaterialet och frågorna delas in olika 

kategorier, frågorna 1–4 samt 9-10 berör dokumentation och innehåll av 

likabehandlingsarbetet och redovisas under rubriken Dokumentation. Frågorna 5–8 samt 

fråga 11 gäller rutiner och informationsflöde och redovisas under rubriken Rutiner. 

Frågorna 12–15 berör  skolans mål och specialpedagogens roll i likabehandlingsarbetet 

och redovisas under rubriken Rollen som specialpedagog. 

 

Resultatet analyseras med hjälp av Gadlers (2011) teoretiskt baserade analysmodell för 

styrkedjeprocesser med en koppling till styrdokument samt styrande instansers regler 

och rekommendationer. 

 

6.4  Metodkritik 

 

Enkätundersökning är en känslig metod eftersom forskaren är beroende av att 

informanterna tar sig tid att svara. Verktyget Google formulär är ett trubbigt instrument 

som inte ger användaren valmöjligheter vad det gäller presentation av resultaten. Detta 

gör att vissa resultat blir svåra att tyda. Enligt Stukàt (2005) bör ambitionen vid val av 

undersökningsgrupp vara att resultatet inte bara begränsas till att gälla den specifika 

gruppen utan även kan generaliseras till ett större sammanhang. I den här 

enkätundersökningen blev svarsfrekvensen så låg att resultatet från 17 av 85 

informanter  inte kan generaliseras till några större sammanhang. En 

intervjuundersökning hade kunnat vara en alternativ metod. Den hade kanske gett ett 

större djup i förståelsen kring komplexiteten i de olika delarna av genomförandet i 

likabehandlingsarbetet.  

 

6.5  Tillförlitlighet 

 

Bergström och Boréus (2005) menar att läsaren av en text närmar sig texten med en 

förförståelse eller fördom och utan denna förförståelse är det omöjligt att tolka en text 
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eller andra forskningsresultat. Det är våra upplevelser och våra uppfattningar som 

påverkar vår förståelse av ett material. Även vårt språk och utbildning har betydelse för 

vår förståelse. Genom att resonera kring och vara medvetna om vår egen kontext och 

förståelse ökas validiteten i undersökningen. Vi kan aldrig få bort oss själva ur 

tolkningsprocessen. Som forskare har man makt genom vilka frågor som ställs, vilka 

som tillfrågas samt genom tolkning. Stukát (2005) påtalar att validiteten är ett svårt och 

mångtydigt begrepp och brukar förklaras som hur bra ett mätinstrument mäter det man 

avser att mäta. Jag är också medveten om att den minskade reliabiliteten i 

undersökningen eftersom analysen utförs av en person.  

 

6.6  Etiska överväganden 

 

I insamlandet av det empiriska materialet följdes Dahmströms (2011) 

rekommendationer för hur det grundläggande individskyddskravet ska följas vad det 

gäller informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Deltagarna informerades om de riktlinjer som följs i aktuell enkätundersökning, utifrån 

Vetenskapsrådet (2002) samt att deltagandet sker på frivillig basis.  

 

I Vetenskapsrådets text om forskningsetiska principer (2002) anges fyra olika krav som 

är viktiga att ta hänsyn till inom forskning. Informationskravet tillgodoses genom 

bifogat missivbrev där det finns information om undersökningen. Samtyckeskravet 

säkerställs genom att informanterna ställer upp av fri vilja då de svarar på enkäten och 

de blir informerade om att de när som helst kan bryta sitt deltagande.  

I google formulär syns inte vilken mailadress som svarat, det redovisas enbart i 

anonyma svar så här uppfylls  Konfidentialitetskravet automatiskt i och med verktyget. 

Nyttjandekravet uppfylls genom att de enskilda svaren som skrivits ut från 

enkätundersökningen strimlas trots att de inte innehåller några personuppgifter när det 

självständiga arbetet är slutfört. Undersökningen är gjord med Google formulär och 

raderas så fort det självständiga arbetet är slutfört. 
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7. Resultat och analys 

Undersökningen grundar sig på 17 enkäter som besvarats av rektorer och biträdande 

rektorer i en större kommun i södra Sverige. Informanterna har varit yrkesverksamma i 

2 - 37 år.  

 

 

7.1 Dokumentation 

 

I enkätundersökningen syns att samtliga rektorer/biträdande rektorer uppger att de har 

haft en likabehandlingsplan fram till regeländringen precis som Skollagen (2010:800) 

säger. 16 av 17 rektorer/biträdande rektorer uppger också att den varit välanvänd i den 

vardagliga praktiken medan 1 rektor/biträdande rektor svarat vet ej.  

 

15 av 17 rektorer/biträdande rektorer har uppgett att de valt att fortsätta dokumentera i 

form av en likabehandlingsplan. 2 rektorer/biträdande rektorer har inte svarat på frågan.  

 

16 av 17 rektorer/biträdande rektorer anser att de sedan tidigare väl inarbetade rutiner 

för likabehandlingsarbetet medan 1 rektor/biträdande rektor anser att de inte har det. 

 

14 av 16 rektorer/biträdande rektorer uppger att plan mot kränkande behandling ingår i 

deras dokumentation medan 2 av 16 rektorer/biträdande rektorer uppger att de har en 

plan/riktlinjer för särskilt stöd. 1 rektor/biträdande rektor har inte svarat. 

 

17 av 17 rektorer/biträdande rektorer uppger att det ingår förebyggande och främjande 

arbete i deras likabehandlingsarbete så som Skollagen (2010:800) kap 6, 7 § säger. 

 

Trots nya regler och riktlinjer från Skolverket (2017) väljer samtliga rektorer/biträdande 

rektorer att fortsätta dokumentera i form av en likabehandlingsplan. Endast en 

rektor/biträdande rektor anser att de inte har väl inarbetade rutiner för 

likabehandlingsarbetet, vilket tyder på att de övriga 16 rektorerna/biträdande rektorerna 
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fortsätter att arbeta som tidigare med sitt likabehandlingsarbete. För att knyta resultatet 

till Gadlers (2011) teori  som baserar sig på vilka avtryck som statens intentioner via 

statliga styrdokument sätter ute i skolans verksamhet kan vi konstatera att staten inte 

lyckats göra avtryck i det här fallet.  

 

Att endast 2 av 16 rektorer/biträdande rektorer uppger att de har en plan/riktlinjer för 

särskilt stöd är dock anmärkningsvärt, inte heller har någon av rektorer/biträdande 

rektorer uppgett att de har en plan/riktlinjer för likvärdig utbildning detta trots att17 av 

17 rektorer/biträdande rektorer uppger att det ingår förebyggande och främjande arbete i 

deras likabehandlingsarbete så som Skollagen (2010:800) kap 6, 7 § säger. Detta kan 

bero på det Gadler (2011) beskriver som de vilkor som finns avseende 

kunskapsbindning och kunskapsöverföring vad det gäller statliga styrdokument och hur 

det kan tänkas påverka styrdokumentens avtryck i verksamheten. Det gäller vilken 

kunskap den enskilde tjänstemannen, på såväl meso som mikronivå, har samt vilken 

information som nått fram till denne. Det kan också bero på vilken tolkning av 

styrdokumentens texter som fått företräde. 

 

7.2 Rutiner kring likabehandlingsarbetet  

 

8 av 17 rektorer/biträdande rektorer som anser att de har fått tillräcklig information om 

regeländringarna från Skolverket. 8 av 17 rektorer/biträdande rektorer tycker inte de fått 

tillräcklig information och 1 rektor/biträdande rektor svara att hen inte vet. 

 

6 av 17 rektorer/biträdande rektorer uppger att de sökt fram informationen på egen hand 

och 5 av 17 rektorer/biträdande rektorer har fått information från Skolverket. 3 av 17 

rektorer/biträdande rektorer uppger att de fått information från annan källa och 1 av 17 

har fått information från huvudman. 15 svar. 

 

5 av 17 rektorer/biträdande rektorer uppger att de har uppföljning 1 gång /månad medan 

7 av 17 rektorer/biträdande rektorer uppger att de följer upp 1 gång/termin. 2 av 17 

rektorer/biträdande rektorer uppger att de har uppföljning 1 gång/läsår och 1 av 17 

rektorer/biträdande rektorer upp ger sig ha uppföljning 4 gånger/läsår. 1 av 17 
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rektorer/biträdande rektorer beskriver hur de har en större uppföljning/år men också 

löpande arbete varannan vecka i Likabehandlingsgruppen. 1 av 17 rektorer/biträdande 

rektorer beskriver ett löpande arbete under året vid exempelvis EHT eller i 

trygghetsgrupp.  

 

Fler än hälften av de tillfrågade informanterna uppger att de inte fått eller vet ej om de 

fått tillräcklig information kring lagändringen och de nya rekomendationerna från 

Skolverket. Även hur informationen kring lagändringen och de nya 

rekommendationerna från Skolverket kommit rektorer och biträdande rektorer till handa 

varierar mycket. Endast 5 av 17 informanter uppger att de fått information från 

Skolverket och endast 1 av 17 informanter uppger sig ha fått information från 

huvudman. Detta kan bero på det som Gadler (2011) förmedlar då hon skriver om 

styrkedjeprocessen och vad som händer på makro- meso- och mikronivå. Informationen 

når inte hela vägen från makronivå till mikronivå i styrkedjan och vad som händer i 

styrningen av skolans verksamhet och hur uppdraget tolkas och genomförs på olika 

nivåer inom systemet når inte heller makronivån. Gadler (2011) påtalar också att det 

som beskrivs på formuleringsarenan inte alltid blir produkten på realiseringsarenan, 

detta eftersom enskilda tjänstemän tolkningar av det pedagogiska uppdraget skiljer sig 

åt. Resultatet av det empiriska materialet kan tolkas som att det saknas rutiner för 

informationsflödet, eftersom det var högst varierande vem rektorerna/biträdande 

rektorerna fått informationen av eller rent av sökt sig själva. Det här kan också skapa en 

förståelse för varför rektorer/biträdande rektorer fortätter att arbeta som tidigare med 

dokumentationen kring likabehandlingsarbetet samt behålla sina rutiner kring arbetet. 

 

Största variationen syns dock i hur ofta man har uppföljning av likabehandlingsarbetet. 

2 av 17 rektorer/biträdande rektorer uppger att de har upp följning endats en gång per 

läsår och 1 av 17 rektorer/biträdande rektorer beskriver hur de har en större uppföljning 

per år men också löpande arbete varannan vecka i likabehandlingsgruppen. 7 av 17 

rektorer/biträdande rektorer har uppföljning en gång per termin. Enligt Lgr 11 (2011) 

ska verksamheten ständigt prövas, resultat ska följas upp och utvärderas för att nå de 

nationella målen.  
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De som har uppföljning endats en gång per år, 2 av 17 rektorer/biträdande rektorer och 

de som har uppföljning en gång per termin, 7 av 17 informanter, följer inte Skolverkets 

(2017) rekommendationer att det förebyggande arbetet genomförs i en systematisk 

process om fyra steg, som omfattar kartläggning, analys, mål och åtgärder samt 

uppföljning och utvärdering. Rekommenderat är också att arbetet med de fyra stegen 

ska genomföras på kontinuerlig basis och det allmänna kravet på dokumentation ska ske 

löpande under hela året. Skolinspektionen (2016) påtalar att det kan vara så att rektor 

inte lyckas förmedla skolans målbild och vision till skolans pedagoger. Detta leder till 

att det inte finns någon tydlig riktning för det kvalitativa och systematiska arbetet på 

skolan. Trots att visioner och mål finns utryckta i skolans styrdokument är de inte alltid 

väl förankrade och styr då inte arbetet. Här knyts Skolinspektionens tankar ihop med 

Gadlers (2011) teorier kring styrkedjeprocesser. 

 

7.3 Rollen som specialpedagog 

 

14 av 17 rektorer/biträdande rektorer har tillgång till specialpedagog i sin verksamhet 

medan 3 av 17 rektorer/biträdande rektorer saknar specialpedagog i sin verksamhet. 

 

10/17 rektorer/biträdande rektorer har svarat på denna flervalsfråga. 7 av 10 

rektorer/biträdande rektorer har uppgett att specialpedagog ingår i 

likabehandlingsarbetets kartläggning . 9 av 10 rektorer/biträdande rektorer har uppgett 

att specialpedagog ingår i analysdelen . 9 av 10 rektorer/biträdande rektorer har uppgett 

att specialpedagog ingår i mål och åtgärder och 7 av 10 rektorer/biträdande rektorer har 

uppgett att specialpedagog ingår i uppföljning och i utvärderingen. 

 

Specialpedagogen har en självskriven roll i elevhälsoarbetet. I Skollagen (2010:800) 

kap 2, 25§ står det att elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala 

och specialpedagogiska insatser. Enligt Socialstyrelsen vägledning (2016) ska 

elevhälsans insatser präglas av ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande. 

Skolan måste hantera såväl elevers lärande som deras hälsa, och elevernas hälsa har stor 

betydelse för deras skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolans 
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sociala miljö. Att det råder en brist på specialpedagoger kan man förstå eftersom 3 av 17 

informanter uppger att det saknar en specialpedagog i sin verksamhet.  

 

I examensordningen (SFS2007:638) står det att specialpedagogen ska visa förmågan att 

kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete på 

organisations-grupp- och individnivå för att undanröja hinder och svårigheter i 

lärmiljön. Vidare står det att specialpedagogen ska förmågan att genomföra uppföljning 

och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna 

möta behoven hos alla elever. För att återgå till att endast 2 av 16 uppger att de har en 

plan/riktlinjer för särskilt stöd och inte heller har någon av rektorer/biträdande rektorer 

uppgett att de har en plan/riktlinjer för likvärdig utbildning och för att koppla detta till 

specialpedagogens roll så kan man i Lgr 11 (2011) läsa att skolan har ett särskilt ansvar 

för de elever som har svårt att nå målen, hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar. 

Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Som nämnts ovan så står det att 

läsa i examensordningen (SFS2007:638) att en specialpedagog ska ha förmågan att leda 

utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla 

elever. Gadler (2011) betonar den enskilde tjänstemannen som den bärande länken i 

styrkedjeprocessen. Vidare beskriver författaren att skolan är en kunskapsberoende 

verksamhet, där enskilda tjänstemän är bärare av olika grad av vetande, kunnande och 

erfarenhet. Hon påtalar också att elevers möjligheter till mål- och resultatuppfyllelse är 

beroende av den samlade kompetens som finns hos personalen som genomför uppdraget 

i skolan. Genom denna teori kan vi närma oss specialpedagogens roll i grundskolans 

likabehandlingsarbete. 

 

Inom vilka områden i likabehandlingsarbetet som det ingår en specialpedagog är 

varierande från skola till skola. Vid en granskning av de enskilda svaren framkommer 

en variation av vilka områden specialpedagog ingår. I 6 fall ingår specialpedagog i 

samtliga områden och i resterande fall i något eller några av områdena. För att återgå till 

Gadlers (2011) teori kring att det som beskrivs på formuleringsarenan inte alltid blir 

produkten på realiseringsarenan, detta eftersom enskilda tjänstemän tolkningar av det 

pedagogiska uppdraget skiljer sig åt, så blir det flera olika tolkningar om olika aktörer 

finns med i samma likabehandlingsarbete men enbart deltar i lösryckta delar. Med 
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utgångspunkt i den teorin kan  kvaliteten på arbetet bli lidande och drabbar i slutänden 

den enskilda eleven. Resultatet visar på en variation av specialpedagogens delaktighet i 

likabehandlingsarbetet som skapar en otydlighet kring rollen. Resultaten skapar också 

en undran kring varför specialpedagogens kompetens inte används av rektorer och 

biträdande rektorer i likabehandlingsarbetet. 

Färre än hälften av rektorerna/biträdande rektorerna har likabehandling som prioriterat 

mål under läsåret 2017–2018 och 9 av 15 rektorer/biträdande rektorer har svarat att de 

anser att kunskapsmål ibland prioriteras högre än likabehandlingsarbetet av olika 

anledningar. Här går tankarna till Lgr 11 (2011) där det betonas att skolan ska främja 

elevernas utveckling, lärande och lust att lära samt att skolan ska sträva efter att vara en 

levande social gemenskap som ger trygghet. De två uppdragen i Lgr 11 (2011) 

kompletterar varandra. 
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8. Diskussion 

 

Enligt resultatet på enkätfrågorna kan slutsatsen dras att dokumenteringen av 

likabehandlingsarbetet till stor del fortsätter utan större förändringar. I resultatet kan 

också utläsas att det finns stora brister i både dokumentation och rutiner kring 

uppföljning och utvärdering av likabehandlingsarbetet. Tolkningen av resultaten kring 

specialpedagogens roll är att den är otydlig, diffus och varierar mycket från verksamhet 

till verksamhet. 

 

Diskussionen börjar med att resultatet knyts till syfte och frågeställningar följt av 

metoddiskussionen och därefter kommer resultatdiskussionen.  

 

Syftet med studien är att belysa hur arbetet och rutiner i grundskolan förändras i och 

med ändringen i reglerna om dokumentation kring likabehandling samt undersöka 

specialpedagogens roll i grundskolans likabehandlingsarbete. Mina frågeställningar 

gäller hur arbetet påverkas i grundskolan av de nya reglerna kring allmänt krav på 

dokumentation kring likabehandlingsarbetet. Frågeställningarna innehåller också frågan 

om vilka rutiner som finns för att stärka likabehandlingsarbetet utifrån 

diskrimineringslagen och skollagen samt vilken roll specialpedagogen kan ha i 

likabehandlingsarbetet. 

 

 

8.1  Metoddiskussion 

 

I denna undersökningen blev det ett stort bortfall. Bortfallet skulle kunna förklaras med 

att enkäten skickades ut under en hektisk tid i skolans verksamhet samt att det florerat 

en stor mängd av enkäter från utbildningar av olika slag under den här perioden. Kanske 

mina frågor till rektorer/biträdande rektorer kom för tidigt, det tar tid att implementera 

nya regler, riktlinjer och rekommendationer. Enligt Håkansson och Sundberg (2016) 

konstaterar de att faserna i ett förbättringsarbete (initiering, implementering och 

institutionalisering) ofta flyter i varandra och det är viktigt att vara uthållig så att man 

når fram till en institutionalisering. Detta är enligt författarna den punkt då förnyelse 
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och förändring inte längre ses som nåt nytt utan som något som alltid gjorts så. Hur lång 

tid det tar varierar beroende av flera faktorer knutna till den kontext där 

förändringsarbetet bedrivs. 

 

8.2  Resultatdiskussion 

 

Utbildningen ska enligt Skollagen (2010:800) kap1, 4 § ta hänsyn till elevers olika 

förutsättningar och behov, eleverna ska ges stöd och stimulans så de utvecklas så långt 

som möjligt samt ska där finnas en strävan att uppväga skillnader i elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen. Med tanke på detta är det 

anmärkningsvärt att så få informanter uppger att de har plan/riktlinjer för särskilt stöd. 

 

Anledningen till ändringen av diskrimineringslagen var ett utökat skydd mot 

diskriminering och detta medförde då att likabehandlingsplanerna ersattes med allmänt 

krav på dokumentation. Under arbetets gång har det visat sig svårt att få en klar bild av 

vad som gäller i fråga om likabehandlingsarbetet. Skolverkets hemsida är svårtydd och 

hänvisar till Diskrimineringsombudsmannens hemsida, vid telefonintervju med 

Skolverkets jurister så hänvisar de till att det inte är skollagen som ändrats. Anledningen 

till att det inte utkommit några nya Allmänna råd kring likabehandlingsarbetet är att de 

avvaktar en lagändring som innebär att de bestämmelser i diskrimineringslagen som rör 

skolan flyttas till skollagen. I skrivande stund bereds nu frågan på regeringskansliet. 

Detta kan vara förklaringen till att det skapats en förvirring kring begreppen och att 

rektorerna/biträdande rektorerna valt att fortsätta att dokumentera i form av en 

likabehandlingsplan. Kanske är det också förklaringen till att vissa rektorer/biträdande 

rektorer upplever att informationen uteblivit. Det förklarar dock inte bristerna i rutinerna 

kring likabehandlingsarbetet. Skolverket (2017) menar att arbetet med de fyra stegen 

kartläggning, analys, åtgärder och uppföljning, ska genomföras på kontinuerlig basis 

och det allmänna kravet på dokumentation ska ske löpande under hela året.  

 

I ett vidare sammanhang, eftersom likabehandlingsarbetet ska genomsyra hela 

verksamheten, bör speciellt elevhälsan utveckla goda rutiner kring likabehandling. 

Partanen (2012) beskriver att han har en erfarenhet ofta saknas det en samlad 
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organisation. Han menar också att en organisation genom sina rutiner och sitt 

systematiska arbete kan utveckla en förmåga till organisatoriskt minne. Detta utvecklar 

en salutogen organisation som i sin tur leder till ett salutogent elevhälsoarbete. En 

reflektion då resultaten granskas kan vara att om skolornas likabehandlingsplaner enbart 

innehåller plan mot diskriminering och kränkande behandling, så är det ingen 

likabehandlingsplan utan just en plan mot diskriminering och kränkningar.  

 

Det som var mest slående var att så få rektorer/ biträdande rektorer uppger sig ha en 

plan/riktlinjer för särskilt stöd eller för likvärdig utbildning trots att samtliga 

rektorer/biträdande rektorer uppger att det ingår förebyggande och främjande arbete i 

deras likabehandlingsarbete. Hur är det möjligt att arbeta förebyggande och främjande 

om det saknas plan/riktlinjer för särskilt stöd eller för likvärdig utbildning. Med största 

sannolikhet finns rutiner för likvärdig utbildning och planer för särskilt stöd på 

grundskolorna men man förknippar inte det med likabehandlingsarbetet. Samordnas 

dokumentationens alla delar av likabehandlingsarbetet, plan för särskilt stöd, plan för 

likabehandling och plan mot diskriminering och kränkningar bör det kunna bli vinster 

för hela verksamhetens behov. Genom att se sambandet kan det skapa bästa möjliga 

förutsättningar för ett gott elevhälsoarbete. Upprättas det också systematiska rutiner 

kring de fyra stegen kartläggning, analys, åtgärder och uppföljning och om de 

genomförs på kontinuerlig basis skapas en bra grund för elevhälsoarbetet. 

 

De brister i rutiner, dokumentation, utvärdering och den diffusa rollen av 

specialpedagogen som speglas i resultatet av undersökningen, kan ge en medvetenhet 

om var specialpedagogens kompetens bäst kan tas tillvara. Att specialpedagogen har en 

roll som innebär stort ansvar för elever i behov av särskilt stöd ger en fingervisning om 

rollen i likabehandlingsarbetet eftersom det i vårt uppdrag ingår att arbeta inkluderande 

och att så långt det är möjligt ge eleverna en likvärdig utbildning. De båda uppdragen 

går hand i hand. Specialpedagogens roll kan också vara att skapa en ökad förståelse 

kring vikten av att de två uppdragen som skrivs fram i Lgr 11 (2011) kompletterar 

varandra. Om en jämförelse görs av Skolverkets (2017) nya regler kring 

likabehandlingsarbete och specialpedagogens examensordning (SFS2007:638) så finns 

samma eller liktydiga begrepp i båda texterna. Begrepp som förmågan att kritiskt och 
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självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete på 

organisations-grupp- och individnivå för att undanröja hinder och svårigheter i 

lärmiljön, förmågan att genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av 

det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla elever. Ett framtida 

dilemma är den stora bristen på utbildade specialpedagoger och 3 av 17 biträdande 

rektorer/rektorer uppger att de saknar specialpedagogisk kompetens i sin verksamhet.  

Detta är ett dilemma som i förlängningen kan bli förödande för elever i behov av 

särskilt stöd. I brist på utbildade specialpedagoger kan det bli outbildade som inte är 

insatta som tar ansvar för de elever som har störst behov och då kan det bli feltolkningar 

av lagar och regler från styrande instanser. Gadler (2011) menar att det som beskrivs på 

formuleringsarenan inte alltid blir produkten på realiseringsarenan, detta eftersom 

enskilda tjänstemän tolkningar av det pedagogiska uppdraget skiljer sig åt. Risken blir 

än högre för enskilda tolkningar då de lekmän som ska ansvara inte har rätt utbildning 

för uppdraget. 

 

Det skulle vara intressant att i fortsatt forskning gå djupare in i specialpedagogens roll 

och funktion i elevhälsoarbetet och även om grundskolan kommer vidare i att föjla de 

nya riktlinjerna kring dokumentationen av likabehandlingsarbetet. Vidare forskning 

skulle också kunna behandla den lagliga rätten till likvärdig utbildning, -anpassningar, -

särskilt stöd. 
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Bilaga 1 

 

Till er som arbetar som skolledare inom grundskolans verksamhet. 

Hej! 

Mitt namn är Karin Tonestam och jag studerar till specialpedagog vid 

Linnèuniversitetet i Växjö och skriver nu mitt självständiga arbete. Jag har valt 

att fokusera på likabehandlingsarbete i grundskolan. Det har sedan årsskiftet 

skett en förändring i Diskrimineringslagen (2008:567), därför upphörde 

Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 

(SKOLFS 2012:10) att gälla från och med 15 juni 2017. Det tidigare kravet att 

ha en likabehandlingsplan har nu ersatts med ett allmänt krav på skriftlig 

dokumentation. Kravet på en plan mot kränkande behandling kvarstår dock. 

Lagändringen medför nya rekommendationer från Skolverket (2017). De 

rekommenderar att det förebyggande arbetet genomförs i en systematisk process 

som omfattar kartläggning, analys, mål och åtgärder samt uppföljning och 

utvärdering. 

 

Jag vill i min enkätstudie undersöka hur ändringarna påverkar verksamhetens 

arbete kring likabehandling samt försöka utröna hur specialpedagogens roll i 

arbetet med likabehandling kan se ut. 

 

Jag följer Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer kring hur det 

grundläggande individskyddskravet ska följas vad det gäller informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Deltagandet är 

frivilligt och ni kan när som helst avbryta ert deltagande.  

För att komma till enkätfrågorna så följer ni länken nedanför. 

 

Handledare för mitt självständiga arbete är universitetslektor Ulla Gadler 

ulla.gadler@lnu.se   

 

Om ni har frågor kring undersökningen så kan ni kan nå mig på 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-11-4
mailto:ulla.gadler@lnu.se
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Karin.tonestam@jonkoping.se  

 

Tack på förhand! 

Mvh Karin Tonestam 
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Bilaga 2 

 

Fråga 1. Har ni haft en likabehandlingsplan fram t.o.m vt-17? 

 

 
17 av 17 rektorer/biträdande rektorer har haft en likabehandlingsplan fram t.o.m vt-17. 

 

 

Fråga 2. Har likabehandlingsplanen varit väl använd i den vardagliga praktiken? 

 
16 av 17 rektorer/biträdande rektorer anser att likabehandlingsplanen varit väl använd i 

den vardagliga praktiken medan 1 rektor/biträdande rektor inte vet. 

 

 

Fråga 3. Har ni under ht-17 valt att fortsätta med dokumentation i form av en 

likabehandlingsplan? 
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17 av 17 rektorer/biträdande rektorer uppger att de fortsatt dokumentera 

likabehandlingsarbetet i form av en likabehandlingsplan. 

 

Har du svarat nej på föregående fråga fortsätt till fråga 5. 

Fråga 4. Har ni under ht-17 valt att dokumentera ert likabehandlingsarbete på annat sätt 

än tidigare? 

 

Fråga 5. Har ni sedan tidigare väl inarbetade rutiner för likabehandlingsarbetet? 

 

16 av 17 rektorer/biträdande rektorer anser att de sedan tidigare väl inarbetade rutiner 

för likabehandlingsarbetet medan 1 rektor/biträdande rektor anser att de inte har det. 
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Har du svarat ja på föregående fråga så fortsätt till fråga 7. 

Fråga 6. Har ni ändrat och utvecklat era rutiner kring likabehandlingsarbetet? 

 

2 svar. 2 av 2 rektorer/biträdande rektorer har ändrat och utvecklat sina rutiner kring 

likabehandlingsarbetet. 

 

Fråga 7. Har du fått tillräcklig information om lagändringen och de nya 

rekommendationerna från skolverket? 

 

8 av 17 rektorer/biträdande rektorer anser att de fått tillräcklig information om 

lagändring och angående de nya rekomendationerna från Skolverket. 8 av 17 

rektorer/biträdande rektorer anser att de inte fått tillräcklig information i frågan. 1 av 17 

rektorer/biträdande rektorer svarar vet ej. 

Fråga 8. Vem har du fått informationen av? 
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6 av 17 rektorer/biträdande rektorer uppger att de sökt fram informationen på egen hand 

och 5 av 17 rektorer/biträdande rektorer har fått information från Skolverket. 3 av 17 

rektorer/biträdande rektorer uppger att de fått information från annan källa och 1 av 17 

har fått information från huvudman. 

 

Fråga 9. Vad ingår det i er dokumentation av likabehandlingsarbetet? 

 

14 av 16 rektorer/biträdande rektorer uppger att plan mot kränkande behandling ingår i 

deras dokumentation medan 2 av 16 rektorer/biträdande rektorer uppger att de har en 

plan/riktlinjer för särskilt stöd. 

 

Fråga 10. Ingår förebyggande och främjande arbete som en del i ert 

likabehandlingsarbete? 
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17 av 17 rektorer/biträdande rektorer uppger att det ingår förebyggande och främjande 

arbete i deras likabehandlingsarbete. 

 

Fråga 11. Hur ofta har ni uppföljning av likabehandlingsarbetet? 

 

5 av 17 rektorer/biträdande rektorer uppger att de har uppföljning 1 gång /månad medan 

7 av 17 rektorer/biträdande rektorer uppger att de följer upp 1 gång/termin. 2 av 17 

rektorer/biträdande rektorer uppger att de har upp följning 1 gång/läsår och 1 av 17 

rektorer/biträdande rektorer upp ger sig ha uppföljning 4 gånger/läsår. 1 av 17 

rektorer/biträdande rektorer beskriver hur de har en större uppföljning/år men också 

löpande arbete varannan vecka i likabehandlingsgruppen. 1 av 17 rektorer/biträdande 

rektorer beskriver ett löpande arbete under året vid exempelvis EHT eller i 

trygghetsgrupp. 

 

 

Fråga 12. Har ni under läsåret 2017 – 2018 likabehandling som ett prioriterat mål? 

 

11 av 17 rektorer/biträdande rektorer har inte likabehandling som ett prioriterat mål 

under läsåret 2017-2018 medan 6 av 17 rektorer/biträdande rektorer har likabehandling 

som ett prioriterat mål läsåret 2017-2018. 
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Fråga 13. Upplever du att kunskapsmål ibland prioriteras högre än 

likabehandlingsarbete? 

 

6 av 15 rektorer/biträdande rektorer anser att kunskapsmål aldrig prioriteras högre än 

likabehandlingsarbetet medan 5 av 15 rektorer/biträdande rektorer anser att 

kunskapsmål ibland prioriteras högre än likabehandlingsarbetet i det dagliga arbetet. 2 

av 15 rektorer/biträdande rektorer uppger att kunskapsmål ibland prioriteras högre än 

likabehandlingsarbete på grund av tidsbrist. 2 av 15 rektorer/biträdande rektorer uppger 

att kunskapsmål ibland prioriteras högre än likabehandlingsarbete av huvudman.  

 

Fråga 14. Har du tillgång till specialpedagog i din verksamhet? 

 

14 av 17 rektorer/biträdande rektorer har tillgång till specialpedagog i sin verksamhet 

medan 3 av 17 rektorer/biträdande rektorer saknar specialpedagog i sin verksamhet. 

 

Fråga 15. I vilken/vilka delar av ert likabehandlingsarbete ingår det en specialpedagog? 
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Eftersom detta är en flervalsfråga redovisas resultat i %. Rektorer/biträdande rektorer 

har uppgett att specialpedagog ingår i likabehandlingsarbetets kartläggning i 70 % av 

fallen, i analysdelen 90 % av fallen, i mål och åtgärder 90% av fallen och i uppföljning 

och i utvärderingen i 70 % av fallen. 

 

 

Fråga 16. Vilken grundutbildning har du? 

 

Fråga 17. Hur många år har du varit yrkesverksam i grundskolan? 

 

 


