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ABSTRAKT 
Syftet med undersökningen var att ta reda på hur en grupp elever uppfattade sin 

delaktighet i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. 

Undersökningen byggde på tre frågeställningar; Vilka kunskaper upplever eleverna att de 

har om hur likabehandlingsarbetet går till? Vilka kunskaper upplever eleverna att de har 

om vad de har rätt att vara med och påverka i beslutsprocesser rörande 

likabehandlingsarbetet? Vilket stöd upplever eleverna att de har av pedagogerna på 

skolan, i arbetet med planerna? Som undersökningsinstrument användes öppna intervjuer. 

Eleverna svarade utförligt på frågorna och det framkom i undersökningen att eleverna 

upplevde en stolthet och ett engagemang i sitt arbete med likabehandling. Elevernas 

likabehandlingsarbete handlade mest om att följa planen och se till att andra elever gjorde 

det. I upprättandet av planerna deltog inte eleverna alls men det framkom i 

undersökningen att eleverna hade en indirekt påverkan genom samtal eller genom att ge 

förslag på anonyma lappar. 
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1 INTRODUKTION 
 

-Jo, sa Morsan... Varför finns det till exempel ingen mobbningsgrupp här på 

skolan? Det ska det finnas på alla skolor enligt den nya läroplanen. 

– Eftersom vi inte har någon mobbning på den här skolan, behöver vi ingen 

mobbningsgrupp. 

– Wille då? 

– Med Wille är det en annan sak. Man skulle nästan kunna säga att han får skylla 

sig själv. Han är en lustig liten prick, annorlunda...1 

 

Ingen elev ska behöva bli utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller 

diskriminering. Det är varje skolas skyldighet att aktivt arbeta för att motverka att 

någon elev far illa. Arbetet skall göras tillsammans med eleverna på den skola de går. 

Det finns olika lagar som har bestämmelser om hur skolorna ska arbeta förebyggande 

för att främja likabehandling, motverka mobbning, diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling. Några av dessa lagar är diskrimineringslagen, skollagen och 

arbetsmiljölagen.  Eleverna ska enligt lag få vara med och påverka sin skolmiljö. De 

ska också vara delaktiga i arbetet med att utarbeta planer på skolorna mot 

diskriminering och kränkande behandling.  I förordningen (2006:1083) om barns och 

elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling 

framgår det att likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling ska 

upprättas och följas upp samt ses över i samarbete med eleverna.2   

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning var jag särskilt uppmärksam på hur 

eleverna använde sitt språk tillsammans med förståelsen för att kommunicera i samspel 

med andra. Elever kommunicerar dels med varandra och dels med lärare och 

huvudmän inom skolan. Eleverna behöver vara bra på att kommunicera för att kunna 

påverka sin situation i skolan samt för att kunna utveckla sitt lärande. Eleverna behöver 

också stöd från vuxna på skolan för att hitta rätt forum där de kan säga vad de tycker 

och vara med i påverkansprocesser. 

 

Ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat är allas lika värde och likabehandling inom 

skolan. Därför vill jag i min undersökning ta reda hur eleverna uppfattar sin delaktighet 

i likabehandlingsarbetet och då med avseende på planer mot diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling. Syftet med undersökningen är att ta reda på 

vilka kunskaper eleverna tycker att de har om likabehandlingsarbete och vilket stöd de 

anser att de får av pedagogerna i arbetet med planerna. Elevernas uppfattningar i denna 

undersökning bidrar till en förståelse för hur en grupp elever ser på 

likabehandlingsarbetet, vilket kan leda till ett utvecklande arbete med likabehandling 

i samarbete med elever.  

                                                 

 

 

 
1Nilsson-Brännström, Moni (1995),Tsatsiki och Morsan, s 41-42, Stockholm: Natur och kultur   
2Regeringskansliet (2006), Förordning (2006:1083) 2§: Svensk författningssamling.  
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2 BAKGRUND 
 

I följande kapitel beskrivs vad inflytande kan innebära. Några olika former av 

inflytande presenteras samt hur inflytande kan mätas. Kapitlet avslutas med att 

presentera hur elevinflytande kan underlättas. 

 

2.1 Elevinflytande och skoldemokrati 

 

Thornblad menar att elevinflytande kan ses ur olika synvinklar och tolkas på olika sätt. 

Det finns också olika uppfattningar om i hur stor omfattning eleverna ska ha inflytande 

och vilka sammanhang som är lämpliga för eleverna att påverka. Elevinflytande och 

skoldemokrati har ett tydligt samband. Elevinflytande är en förutsättning för att 

elevdemokratin ska fungera. Utan inflytande sker ingen demokratisk påverkan. 

Thornblad menar att inflytande har en koppling till individers eller gruppers utsikter 

att påverka. Det är viktigt att kunna definiera inflytandet för att kunna föra samtal om 

hur inflytandet ser ut och i vilken omfattning det sker.3 

 

2.2 Styrdokumenten 

 

Forsberg, har granskat statliga dokument och utredningar. Hon menar att det inte finns 

någon entydig förklaring i de statliga skrifterna för vad som menas med 

elevinflytande.4 Även Almgren anser att skollag och läroplan saknar handfasta regler 

för hur pedagogerna bör arbeta med demokratifostran av eleverna. Styrdokumenten 

ger en vag och mångtydig bild av hur skoldemokrati bör tolkas. Styrdokumenten 

handlar dock om att skolan ska ge eleverna värderingar och kunskaper där eleverna lär 

sig genom att praktisera och samtala. Det gäller både i formella sammanhang så som 

elevråd men också informella sammanhang så som utformandet av undervisningen5  

 

2.3 Beslutsprocesser 

 

Forsberg menar att elevinflytande handlar om att eleverna är delaktiga i mer eller 

mindre formaliserade beslutsprocesser, i vilka elevinflytande kan ses genom olika 

perspektiv. Det kan bland annat förstås genom ett konfliktperspektiv, genom ett 

perspektiv som består av olika påverkansprocesser eller som en delaktighet i olika 

beslutsprocesser.6 Demokratifostran är en av skolans viktigaste uppgifter.7Att eleverna 

får vara delaktiga i beslutsprocesser inom skolan är viktigt ur olika aspekter. Dels mår 

                                                 

 

 

 
3 Thornblad, Helen (2008), Vems röst väger mest?- Barn och vuxna om elevinflytande i skolan, 

Stockholm: Rädda barnen 
4 Forsberg, Eva (2000), Elevinflytandets många ansikten, Uppsala: Department of Education 
5 Almgren, Ellen (2006), Att fostra demokrater-Om skolan i demokratin och demokratin i skolan, 

Uppsala, Department of Goverment. 
6 Forsberg, Eva (2000), Elevinflytandets många ansikten, Uppsala: Department of Education 
7 Colnerud, Gunnel (2007), Det enkla är det sköna. Linköping: Skapande Vetande. 
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eleverna bra av att kunna påverka vad som beslutas i skolan dels lär de sig 

demokratiska värden som de har användning av senare i sitt vuxna liv. Skolan har på 

så vis ett uppdrag i att föra de demokratiska värdena vidare. Elevernas lust och 

motivation ökar också samstämmigt med att de får fler möjligheter att vara med och 

påverka. Att elevinflytandet fungerar är en viktig förutsättning för att demokratiska 

processer mellan elever och pedagoger ska fungera.8Elevinflytande sker både i 

formella former och i informella former inom skolan i olika hög grad.9 

 

2.3.1 Formellt och informellt inflytande 
 

Formellt inflytande 

Skolan har som uppdrag att fostra eleverna till goda demokratiska medborgare som 

ges förutsättningar att delta i politiska beslutsprocesser. De ges möjlighet att öva sina 

individuella egenskaper i skolans formella beslutsprocesser såsom elevråd och 

klassråd.10 Inflytandet som sker genom statliga styrmedel är ett formellt inflytande. 

Det formella inflytandet har en struktur och tydliga ramar som exempelvis klassråd, 

elevråd och antimobbningsgrupper.11 Almgren ser kopplingar mellan skolans formella 

demokrati och begreppet deltagardemokrati, som är ett begrepp inom 

statsvetenskapen. Deltagardemokrati bygger på att människor lär sig demokratins 

spelregler genom att aktivt delta i demokratiska processer.12  

 

Formellt inflytande i praktiken 

En risk med de formella strukturerna är att de kan leda till skendemokrati om de 

formella strukturerna leder till att eleverna endast får ett begränsat utrymme att 

påverka vad som ska beslutas. Det kan medföra att eleverna mest får vara med och 

besluta om triviala saker. Eleverna kan dock känna sig nöjda med detta begränsade 

inflytande som de formella strukturerna ger.13 Klassråd har formell struktur men kan 

ändå upplevas som en social demokratisk arena om kontexten skapas av eleverna 

själva. Då blir inte den demokratiska processen stel eller förutbestämd utan mer 

subjektiv och levande. Om eleverna är engagerade och skaffar sig kunskaper om 

beslutsprocesserna och ordningen i dessa kan det föra med sig att invanda formella 

mönster ifrågasätts av eleverna och en utveckling sker.14 Almgren ifrågasätter däremot 

om den formella demokratin alls ger någon personutvecklande eller 

kunskapsutvecklande effekt.15 

 

 

                                                 

 

 

 
8 Lelinge, Balli (2011), Klassråd- Ett socialt rum för demokrati och utbildning. Malmö, Holmbergs.  
9Almgren, Ellen (2006), Att fostra demokrater-Om skolan i demokratin och demokratin i skolan, 

Uppsala, Department of Goverment.  
10 Colnerud, Gunnel (2004), Pedagogisk forskning i Sverige. Årg 9 nr 2 
11 Thornblad, Helene (2008), Vems röst väger mest?- Barn och vuxna om elevinflytande i skolan, 

Stockholm: Rädda barnen. 
12 Almgren, Ellen (2006), Att fostra demokrater-Om skolan i demokratin och demokratin i skolan, 

Uppsala: Department of Goverment. 
13 Colnerud, Gunnel (2007), Det enkla är det sköna. Linköping: Skapande Vetande 
14 Lelinge, Balli (2011), Klassråd- Ett socialt rum för demokrati och utbildning. Malmö: Holmbergs.  
15 Almgren, Ellen (2006), Att fostra demokrater. Uppsala: Department of Education. 



4 

 

 

Informellt inflytande 

En annan form av elevinflytande är den informella formen. Informellt inflytande 

handlar mer om hur demokrati levs.16 Det informella inflytandet sker i en ständigt 

flödande dialog mellan lärare och elever eller rektor och elever. Det kräver att det finns 

tid för att samtala och lyssna på varandra och att det är ett öppet klimat som bygger på 

ömsesidighet. Det informella inflytandet styrs av vad enskilda grupper anser om 

elevinflytande och inställning till det.17 Almgren kopplar det informella inflytandet till 

ett begrepp inom statsvetenskapen som benämns som samtalsdemokrati. 

Samtalsdemokrati bygger på informella samtal där allas åsikter kommer fram och 

deltagarna kommer fram till gemensamma lösningar genom att lyssna och lära av 

varandra18  

 

2.3.2 Det formativa intressebegreppet 
 

Forsberg talar om det formativa intresset. Det formativa intressebegreppet bygger på 

att olika infallsvinklar tas tillvara i en beslutsprocess. Forsberg menar att 

konfliktperspektivet kan tas tillvara i en intressekonflikt. Genom att lyssna till 

elevernas upplevelser och önskningar och genom att utgå från dessa i en beslutsprocess 

kan besluten diskuteras fram. Elevernas önskningar och intressen kan ibland hamna i 

konflikt med vad staten har bestämt eller vad som är genomförbart på en viss skola. 

Skolans uppdrag måste då klargöras och det är i mötet mellan elevernas intressen och 

skolans formella uppdrag som det formativa intresset skapas. Det formativa 

intressebegreppet bygger på ömsesidigt tagande och givande från aktörer med skilda 

intressen.19 

 

2.3.3 Deliberativa samtal 
 

Lelinge beskriver det deliberativa samtalet som ett sätt att föra diskussioner i 

demokratiska processer. En förutsättning för att processerna ska fungera är att eleverna 

känner sig delaktiga. De deliberativa samtalen bygger på olika komponenter så som 

tolerans mellan individerna som deltar i samtalet, att eleverna ska kunna tänka fritt 

utan att påverkas av kamrater eller pedagoger samt att alla elever ska kunna uttrycka 

vad de tycker, men också att de har rätt att vara tysta om de så önskar.20 Colnerud21 

och Englund22 beskriver i likhet med Lelinge23 att deliberativa samtal kännetecknas av 

att olika synsätt ställs mot varandra och att det ges utrymme för olika argument. 

                                                 

 

 

 
16 Colnerud, Gunnel (2007), Det enkla är det sköna. Linköping: Skapande Vetande. 
17 Thornblad, Helen (2008), Vems röst väger mest?- Barn och vuxna om elevinflytande i skolan, 

Stockholm: Rädda barnen. Forsberg, Eva (2000)  Elevinflytandets många ansikten. Uppsala: 

Department of Education. 
18 Almgren Ellen (2006), Att fostra demokrater. Uppsala: Department of Education. 
19 Forsberg, Eva (2000),  Elevinflytandets många ansikten. Uppsala: Department of Education. 
20 Lelinge, Balli (2011), Klassråd- Ett socialt rum för demokrati och utbildning. Malmö, Holmbergs.  
21 Colnerud, Gunnel (2007), Det enkla är det sköna. Linköping: Skapande Vetande. 
22Englund Tomas (2000), Deliberativa samtal som värdegrund- Historiskt perspektiv och aktuella 

förutsättningar, Skolverket: Stockholm.  
23Lelinge, Balli (2011), Klassråd- Ett socialt rum för demokrati och utbildning. Malmö, Holmbergs.   
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Likasom Lelinge anser Colnerud och Englund också att samtalen bygger på tolerans 

och respekt mellan deltagarna.24 Colnerud och Englund menar, utöver vad tidigare har 

nämnts, också att deltagarna i ett deliberativt samtal har en gemensam strävan mot att 

komma överens, i alla fall tillfälligt.25 

 

Användning 

Englund26 anser att deliberativa samtal är bra att använda i arbete med 

värdegrundsfrågor, dels för att deliberation bygger på värdegrunden i sig, dels 

eftersom eleverna utvecklas i självet då de reflekterar över vad andra säger och för att 

en gemensam kunskapsformering bildas då deltagarna i samtalet gemensamt kommer 

överens om något. Englund anser att deliberativa samtal kan användas som ett 

komplement till majoritetsprincipen då demokrati praktiseras27 Colnerud anser att 

eftersom samtalen vilar på intellektuella och språkliga grundvalar, kan det leda till att 

elever med ett dåligt utvecklat språk kan få svårigheter att formulera sina åsikter och 

tankar i ett deliberativt samtal. Olika etnisk bakgrund eller olika klasstillhörighet kan 

vara anledningar till att barns språkbegåvning varierar.28  

 

2.3.4 Kunskap om beslutsprocesser 
 

Almgren menar att elevers politiska kunskap är väldigt viktig för att eleverna ska 

kunna påverka skolans processer. Den politiska kunskapen ses som en del av en 

demokratisk kompetens som behövs för att varje människa ska kunna vara med och 

påverka och som också eleverna behöver i beslutsprocesser. Eleverna bör även känna 

till demokratiska värderingar, demokratiska beteenden och spelregler. Politisk 

kunskap genererar politisk aktivitet och den är också viktig för att eleverna ska kunna 

göra genomtänkta och välgrundade val och beslut i skolans demokratiska processer.29 

Forsberg menar att om vi ska se elevinflytandet som en formaliserad beslutsprocess så 

är det många olika parametrar som är av stor betydelse. Att eleverna känner till 

föregående diskussioner som förts och att de kan tillägna sig annan viktig information 

är en förutsättning för att de ska kunna ta övervägda beslut. Eleverna behöver få 

tillägna sig den information som de behöver för att kunna delta aktivt i 

beslutsprocesser.30 Lelinge menar liksom Forsberg att eleverna behöver ha kunskap 

                                                 

 

 

 
24 Colnerud, Gunnel (2007), Det enkla är det sköna. Linköping: Skapande Vetande. Lelinge, Balli 

(2011), Klassråd- Ett socialt rum för demokrati och utbildning. Malmö: Holmbergs. Englund Tomas 

(2000), Deliberativa samtal som värdegrund- Historiskt perspektiv och aktuella förutsättningar, 

Skolverket: Stockholm. 
25Colnerud, Gunnel (2007), Det enkla är det sköna. Linköping: Skapande Vetande.  Englund Tomas 

(2000), Deliberativa samtal som värdegrund- Historiskt perspektiv och aktuella förutsättningar, 

Skolverket: Stockholm. 
26 Englund Tomas (2000), Deliberativa samtal som värdegrund- Historiskt perspektiv och aktuella 

förutsättningar, Skolverket: Stockholm 
27 Englund Tomas (2000), Deliberativa samtal som värdegrund- Historiskt perspektiv och aktuella 

förutsättningar, Skolverket: Stockholm. 
28 Colnerud, Gunnel (2007), Det enkla är det sköna. Linköping: Skapande Vetande. 
29Almgren, Ellen (2006), Att fostra demokrater- Om skolan i demokratin och demokratin i skolan, 

Uppsala: Department of Education.  
30 Forsberg, Eva (2000), Elevinflytandets många ansikten. Uppsala: Department of Education. 
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om skolans beslutsprocesser för att ta beslut. Eleverna bör känna till vad tagna beslut 

får för konsekvenser och hur beslutsprocessen ser ut efter att eleverna har sagt vad de 

tycker.31 

 

Kunskap om beslutsprocesser i praktiken 

Almgren har genom sin forskning sett att politisk aktivitet inom skolan inte 

nödvändigtvis leder till ökade kunskaper om politik. Hon pekar på forskning som visar 

att elever på skolor med stort elevinflytande i skolans demokratiska arbete har sämre 

kunskap om politik än elever som tillhör skolor med sämre elevinflytande. En tolkning 

hon gör av detta är att elevdemokrati tar tid och att tid tas från undervisningstimmar i 

samhällsorienterade ämnen men även andra skolämnen där eleverna får politisk 

kunskap. Den politiska kunskapen eleverna tillägnar sig i skolan sker alltså genom 

undervisningen. En annan faktor som spelar stor roll för elevernas politiska kunskap 

är pedagogernas undervisningsstil, att det till exempel sker en interaktion mellan 

elever samt elever och lärare i klassrummet samt även vilket pedagogiskt och socialt 

klimat det är på skolan. Ett klimat där elevernas behov står i fokus och där läraren 

anpassar metoder efter elevernas behov gynnar elevernas lärande. 32 Lelinges studier 

beskriver hur elevernas förståelse i beslutsprocessen vid klassråd ser ut. I studien 

sammanfattas att eleverna har goda kunskaper om hur beslutsprocessen fungerar, 

kunskaper som är tillräckliga för att eleverna ska känna att deras engagemang är 

meningsfullt.33 

 

2.3.5 Politisk kunskap utanför skolan 
 

Almgren ser i sin forskning att elever med högutbildade föräldrar och elever som är 

födda i Sverige har en större politisk kunskap än elever som har lågutbildade föräldrar 

och som är födda utanför Sverige. Hon tolkar resultaten som att elever med 

högutbildade föräldrar har en bättre verbal förmåga som gör att eleverna har lättare att 

tillägna sig politisk kunskap. Det kan också vara så att högutbildade föräldrar är mer 

aktiva i politiken och att barnen därför utsätts för mer politisk stimuli. Barn till 

lågutbildade föräldrar kan tendera att inte känna sig riktigt hemma i det politiska 

systemet. Barn med lågutbildade föräldrar kanske också kan känna att mindre 

förväntas av dem. Almgren menar att politisk kunskap hos eleverna bidrar till en högre 

maktposition, där eleverna får mer att säga till om eftersom de har mer makt. Hon 

menar även att elevernas politiska intresse spelar stor roll för deras maktposition.34  

 

 

 

                                                 

 

 

 
31 Lelinge, Balli (2011), Klassråd- Ett socialt rum för demokrati och utbildning. Malmö: Holmbergs. 
32Almgren, Ellen (2006), Att fostra demokrater- Om skolan i demokratin och demokratin i skolan, 

Uppsala: Department of Education. 
33 Lelinge, Balli (2011), Klassråd- Ett socialt rum för demokrati och utbildning. Malmö: Holmbergs. 
34Almgren, Ellen (2006), Att fostra demokrater- Om skolan i demokratin och demokratin i skolan, 

Uppsala: Department of Education.   
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2.3.6 Kunskap som makt i skolan 
 

Almgren menar att elevers politiska kunskap leder till större politisk makt. Sett ur den 

enskilde elevens perspektiv får enskilda elever som har kunskap om samhälle, 

demokrati och politik i högre grad påverka i beslutsprocesser än elever som har sämre 

kunskaper. Elever med stora kunskaper om politik kan också ta avvägda beslut om att 

helt avstå att vara med i processer som inte tilltalar dem samt också förstå vad ett 

sådant val innebär för dem. Sett ur ett grupperspektiv där eleverna räknas samman som 

en unison grupp får eleverna mer inflytande om de har högre kunskaper om politik och 

demokrati eftersom själva kunskapen om demokrati och politik leder till ett ökat 

engagemang att vara med i beslutsprocesser och göra sin röst hörd. Större kunskaper 

om politik och demokrati gör också att eleverna rör sig mer vant och självständigt på 

den politiska arenan. De vet vad de kan påverka och hur de ska göra för att framföra 

sina önskemål.35 

 

2.3.7 Makt och inflytande 
 

Forsberg talar om att det går att tolka elevinflytande ur ett perspektiv som handlar om 

makt.36 Almgren tolkar det som om maktbegreppet främst rör den 

deltagardemokratiska delen av elevinflytandet, där eleverna är med och bestämmer. 

Eleverna kan i deltagardemokratiska sammanhang vara med och bestämma om sin 

egen undervisning och ha en del makt i beslutsfattandet på skolan. I det 

samtalsdemokratiska elevinflytandet ser Almgren ingen koppling till maktbegreppet 

eftersom det inflytandet bygger på deliberativa samtal som inte är beslutsfattande37  I 

beslutsprocessen kan eleverna vara delaktiga på olika sätt och i olika hög grad. 

Maktprocessen/beslutsprocessen kan då beskrivas som en relation där något utövas. 

Relationen mellan människor bygger då på en gemensam strävan mot ett visst mål. 

Eleverna kan välja olika vägar då de vill driva igenom sina beslut. Genom att granska 

dessa vägar fås en bild av hur maktprocessen ser ut.38 

 

2.3.8 Elever och vuxna om elevinflytande 
 

Thornblad talar om vikten av att kunna mäta inflytande eftersom hon menar att det är 

stor skillnad i hur elevinflytandet ser ut skolor emellan. Hon hänvisar till skolverkets 

utbildningsinspektion 2007. En del elever upplevde stor delaktighet och fick vara 

aktiva, exempelvis i lokala styrelser med elevmajoritet medan elever på andra skolor 

hade väldigt lite att säga till om. Thornblad menar att de flesta elever vill vara mer 

aktiva i beslutsprocesser i skolan och refererar till en undersökning gjord på 

Lunastorm. Undersökningen på Lunastorm gjordes 2008. Det medverkade 2000 

                                                 

 

 

 
35 Almgren, Ellen (2006), Att fostra demokrater- Om skolan i demokratin och demokratin i skolan, 

Uppsala: Department of Education.  
36Forsberg, Eva (2000), Elevinflytandets många ansikten, Uppsala: Department of Education.  
37Almgren, Ellen (2006), Att fostra demokrater- Om skolan i demokratin och demokratin i skolan, 

Uppsala: Department of Education.    
38Forsberg, Eva (2000), Elevinflytandets många ansikten, Uppsala: Department of Education.   



8 

 

 

ungdomar som tillfrågades om vad de tycker att elever ska få vara med och bestämma 

om i skolan. Thornblad hänvisar, i sin rapport, även till en undersökning av vad 

skolledare och skolpolitiker anser att eleverna ska vara delaktiga i. En undersökning 

som Synovate utförde 2008. Den utfördes med hjälp av telefonintervjuer och 200 

skolpolitiker och 319 skolledare deltog.39 

 

Resultat 

Då det gällde skolans regler ville mer än hälften av de tillfrågade eleverna vara med 

och bestämma. Av skolledarna var det en fjärdedel som var mycket positiva till 

elevernas inflytande gällande regler och knappt hälften ansåg att det var ganska viktigt. 

Då det gällde skolpolitiker var det en mindre andel av dem som ansåg att eleverna 

skulle vara med och bestämma regler på skolan. I frågor som rörde hur elever och 

lärare ska vara mot varandra samt arbetsmiljöfrågor ville en stor del av eleverna vara 

med och bestämma. Undersökningen visade att även skolledarna och skolpolitikerna 

tyckte att det var viktigt att eleverna fick vara med och bestämma om arbetsmiljön på 

skolorna. Thornblad anser att skillnaden mellan elevers uppfattning om delaktighet 

och vuxnas uppfattning kan vara stor i vissa frågor. Undersökningen visade att eleverna 

ville kunna påverka mycket på skolan. Thornblad anser därför att det är viktigt att 

kunna mäta hur inflytandet ser ut för att kunna öka inflytandet för elever. Thornblad 

pekar på skillnaden mellan att få information om vilka beslut som redan har fattats och 

att själv få lägga förslag och kunna vara med i påverkansprocesser är stor. Då är det 

viktigt att kunna se hur stort inflytande eleverna verkligen har men också att kunna 

mäta kvalitén på elevernas inflytande.40  

 

2.3.9 Forsbergs modell 
 

Forsberg använder sig av en modell där hon kan studera elevernas handlingsvägar för 

att få igenom sina eventuella önskningar om förändring. Genom att ställa frågor till 

eleverna om vilka vägar de väljer för att nå förändring får Forsberg en bild av hur 

elevinflytandet ser ut samt om eleverna visar intresse av att få vara delaktiga i 

beslutsprocesser på skolorna. För att se om eleverna visar intresse för att vara delaktiga 

tillfrågas eleverna om de har tagit något initiativ till förändring. För att ta reda på 

graden av påverkan tillfrågas eleverna om de har varit framgångsrika i sina 

förändringsförsök. Forsberg har med hjälp av elevernas svar delat in svaren i fyra olika 

kategorier. 1. Elever som är nöjda med sin situation och avstår från att försöka förändra 

den. 2. Elever som tar initiativ till förändring och lyckas få till stånd en förändring. 

3. Elever som tar initiativ men inte lyckas åstadkomma en förändring. 

4. Elever som är missnöjda men inte gör något för att förändra sin situation.41  

 

                                                 

 

 

 
39 Thornblad, Helene (2008), Vems röst väger mest? - Barn och vuxna om elevinflytande i skolan, 

Stockholm: Rädda barnen. 
40 Thornblad, Helene (2008), Vems röst väger mest? - Barn och vuxna om elevinflytande i skolan, 

Stockholm: Rädda barnen. 
41 Forsberg, Eva (2000), Elevinflytandets många ansikten. Uppsala: Department of Educatio 
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2.3.10 Arnsteins modell 
 

Arnstein visar i sin artikel om medborgerligt inflytande att skillnaderna mellan olika 

sorters inflytande är stora. Det är stor skillnad på att bara utföra tomma ritualet mot att 

ha verklig kraft att kunna påverka beslut i en process. Arnstein redogör för en modell 

där hon har graderat inflytandet i åtta olika steg för att kunna mäta vilken grad av 

inflytande och kontroll som råder för skilda människor i skilda situationer. De tre 

högsta stegen, steg 6,7 och 8, visar på att medborgarna har någon form av makt i 

beslutsprocessen. De känner sig engagerade, kan fatta beslut, komma med goda råd 

och kompromissa. I de mellersta stegen, 3,4,och 5 har medborgarna väldigt lite att säga 

till om. Det händer inte så mycket och det blir ingen förändring trots att det sker 

samarbete och samtal. I de lägsta stegen 1 och 2 råder det inget inflytande. Där råder 

det envägskommunikation där en part berättar för den andra hur det ska vara.42 

 

2.3.11 Vuxenstöd 
 

Organisation 

Almgren menar att det finns en hel del organisatoriska aspekter att tänka på om 

elevinflytandet ska fungera. Eleverna präglas av hur skolans inre organisation är 

utformad. Finns det en demokratisk miljö där eleverna kan vara delaktiga och hur 

organiseras den? Det är en uppgift för skolledningen att organisera. 43 

 

Pedagogernas stöd 

Lelinge anser att pedagogernas stöd också är viktigt då eleverna arbetar i demokratiska 

processer. Ju bättre stöd eleverna har och ju bättre relation och förtroende eleverna har 

för pedagogerna desto större blir elevernas positiva känslor av delaktighet och 

inflytande. Pedagogernas sätt att bjuda in till samarbete samtidigt som de delar med 

sig av sina egna erfarenheter gör att relationer mellan elever och pedagoger blir öppen 

och äkta. Det leder till att eleverna blir intresserade av att vara med i demokratiska 

besluts processer. Pedagogerna ska inte styra för mycket utan ge eleverna förtroendet 

att sköta diskussionerna utan för mycket inblandning av vuxna. Det är också viktigt att 

eleverna får lång tid på sig att argumentera och diskutera för att de ska kunna enas i 

svåra beslut.44 

 

Kunskap 

Lelinge anser att en förutsättning för att eleverna ska kunna delta aktivt i skolans 

beslutsprocesser är att de har kunskap om hur beslutsprocesserna går till. Det är 

pedagogernas uppgift att informera eleverna om vad som händer då ett beslut har tagits 

och vilka följder som tagna beslut kan få. Eleverna måste också få information om vad 

                                                 

 

 

 
42 Arnstein, Sherry, R (1969), A ladder of citizen participation, Journal of the American Institute of 

Planners. 35(4):216-24 
43 Almgren, Ellen (2006), Att fostra demokrater- Om skolan i demokratin och demokratin i skolan, 

Uppsala: Department of Education. 
44 Lelinge, Balli (2011), Klassråd- Ett socialt rum för demokrati och utbildning. Malmö: Holmbergs 
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som händer på skolan och vara väl medvetna om sammanhanget i vilket 

beslutsprocessen gäller, för att kunna vara med och besluta.45 

 

 

2.3.12 Elevernas engagemang 
 

Almgren konstaterar att elevdemokrati ställer krav på eleverna. De ska ha tid och ork 

att engagera sig i demokratiska frågor samt även ha en viss kompetens. Hon belyser 

en viss oro för att resursstarka elever får mer makt och större samtalsutrymme och 

framhåller att det är viktigt att alla som deltar får lika mycket att säga till om i 

beslutsprocessen46 

 

Klassråd 

Leinges undersökning visar att klassråden är av stor vikt för eleverna. De får möjlighet 

att hålla sig informerade om vad som händer på skolan och de har möjlighet att visa 

vad de tycker i olika frågor som rör dem. De uppskattar att de får tillfälle att reflektera 

och tänka vidare på en del frågor och de uppskattar att de får vara med och bestämma. 

Eleverna känner ett stort ansvar i frågor som rör individer men också för frågor som 

rör klassen eller hela skolan.47 

 

Arbetsmiljö 

Elevers engagemang i att forma ett positivt klassrumsklimat ökar om de ser att fler 

elever strävar efter samma sak. På en del skolor engageras några elever i 

likabehandlingsarbetet mer än de övriga eleverna. Eleverna kan då ha uppdrag som 

konfliktlösare, medlare eller kompisstödjare. Eleverna tilldelas då ett stort ansvar och 

det krävs ett stort engagemang av dessa elever för att de ska klara uppdraget. Eleverna 

förväntas ibland att stötta enskilda elever, observera och rapportera till vuxna om något 

inte står rätt till och att vara goda förebilder. Detta kan medföra att eleverna hamnar i 

en svår situation eftersom de dels samarbetar med skolans personal och där har ansvar 

att ”fostra” andra elever, dels ska vara vanliga elever som tillhör elevkulturen på 

skolan.48 

                                                 

 

 

 
45Lelinge, Balli (2011), Klassråd- Ett socialt rum för demokrati och utbildning. Malmö: Holmbergs  
46 Almgren, Ellen (2006), Att fostra demokrater- Om skolan i demokratin och demokratin i skolan, 

Uppsala: Department of Education. 
47 Lelinge, Balli (2011), Klassråd- Ett socialt rum för demokrati och utbildning. Malmö: Holmbergs  
48 Skolverket (2009), På tal om mobbning –och det som görs. Fritzes: Stockholm 
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3 SYFTE 
 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur kamratstödjarna uppfattar sin 

delaktighet i upprättandet av planer mot diskriminering och kränkande behandling.  

Delaktighet har en koppling till elevers utsikter att påverka i demokratiska processer. 

Kamratstödjarnas demokratiska påverkan innebär att de är delaktiga i beslutsprocesser 

på skolan. 

 

Frågeställning 1 

Vilka kunskaper upplever eleverna att de har om hur likabehandlingsarbetet går till? 

 

Frågeställning 2 

Vilken kunskap upplever eleverna att de har om vad de har rätt att vara med och 

påverka i beslutsprocesser rörande likabehandlingsarbetet? 

 

Frågeställning 3 

Vilket stöd upplever eleverna att de har av pedagogerna på skolan, i arbetet med 

planerna mot diskriminering och kränkande behandling? 

. 
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4 METOD 
 

I metoddelen presenteras hur arbetet med undersökningen av elevers delaktighet i 

arbetet med planer mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling har 

genomförts. Det redovisas hur undersökningen är upplagd, hur valet av respondenter 

har gjorts, hur genomförandet av intervjuerna har gått till samt vilken genomgång av 

de etiska överväganden som har gjorts i samband med undersökningen. 

 

4.1 Fallstudie 

 

En fallstudie har som syfte att undersöka en viss grupp av individer eller en situation. 

Fallstudier är ofta användbara då processer eller förändringar ska undersökas.49   Syftet 

med undersökningen var att ta reda på hur eleverna själva upplevde sin delaktighet i 

likabehandlingsarbetet. En förutsättning för att få veta det var att vända sig till elever 

som var involverade i likabehandlingsarbetet. Därför gjordes undersökningen på en 

utvald grupp elever. Syfte och frågeställningarnas utformande leder ibland till att det 

inte går att använda sig av slumpmässigt urval av respondenter för att undersöka ett 

fenomen. Har undersökningen ett specifikt syfte kan forskaren istället behöva vända 

sig till en specifik grupp för att få fylliga svar i undersökningen och det är då en fördel 

att göra en fallstudie.50 Valet att göra en fallstudie grundar sig i intresset av att få en 

så omfattande beskrivning som möjligt av hur enskilda elever i en viss situation 

upplevde sin delaktighet. Situationen som undersöktes var arbetet med framtagandet 

och utvärderingen av planer mot diskriminering och kränkande behandling. Eftersom 

endast en del av eleverna deltog i arbetet med planerna gjordes en fallstudie där elever 

med koppling till likabehandlingsrådet deltog. 

 

4.1.1    Urval 
 

Genom att rådfråga rektor och personal på skolan som arbetade i likabehandlingsrådet 

om vilka elever som var mest insatta i likabehandlingsarbetet valdes en grupp elever 

ut. Eleverna som valdes var kamratstödjare på skolan och hade ett nära samarbete med 

likabehandlingsrådet där de arbetade tillsammans med pedagoger och rektor i 

likabehandlingsfrågor som rörde den egna skolan. Eleverna var fyra till antalet och 

gick i år sex. Det var två flickor och två pojkar, men det görs ingen koppling mellan 

genus och delaktighet i den här studien. Elevernas uppdrag även som kamratstödjare 

innebar att de hade en vakande roll över vad som hände mellan elever under raster. 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 
49 Patel R och Davidson B.(2003) Forskningsmetodikens grunder. Lund:Studentlitteratur. 
50 Patel R och Davidson B.(2003) Forskningsmetodikens grunder. Lund:Studentlitteratur. 
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4.1.2 Undersökningsinstrument 
 

Då undersökningar handlar om att förstå sammanhang, respondenternas förståelse för 

ett visst fenomen, om forskaren söker fylliga beskrivningar eller uppfattningar som rör 

sig i en särskild kontext är det lämpligt att använda sig av öppna intervjuer som 

undersökningsinstrument51. Som undersökningsinstrument i studien användes därför 

öppna intervjuer där eleverna svarade på frågorna med egna ord. I öppna intervjuer är 

följdfrågor brukligt eftersom de leder till ytterligare klarhet i hur respondenten ser på 

ett fenomen.52 På följande sätt formulerades frågorna. På vilket sätt…, hur gör ni 

när…? Berätta vad du vet osv. Frågor av den typen gjorde att eleverna själva fick tänka 

efter vad de skulle svara och formulera sina svar. Intervjufrågorna ställdes i samma 

ordning till samtliga respondenter, vilket innebär en hög form av strukturering. Lantz 

menar att inledande frågor bör formuleras på ett sätt som öppnar för en positiv kontakt 

mellan intervjuare och respondent och sedan ställs vidare frågor för att reda ut begrepp 

och förståelser för dessa.53 Intervjuerna avslutas med fördjupningsfrågor där 

respondenterna gav större uttryck för sina tankar. 

 

4.1.3 Genomförande 
 

Förberedelse 

Undersökningen inleddes med att kontakt togs med rektorn på den aktuella skolan. 

Rektor informerades om vad syftet var med arbetet samt om undersökningens 

frågeställningar. Kontakt togs med klassläraren till den valda elevgruppen med en 

fråga om att få utföra intervjuer. Klassläraren erbjöd sig att tillfråga eleverna om de 

ville delta i undersökningen samt att fråga elevernas föräldrar om de tillät att deras 

barn blev intervjuade. 

 

Förberedande samtal 

Inledningsvis skedde ett litet samtal där respondenter och forskare presenterade sig för 

varandra, talade om förväntningar och forskaren delgav respondenterna information 

om de etiska principer som gällde för undersökningen; Att det var frivilligt för eleverna 

att avstå från att svara på en del frågor om det kändes svårt och att eleverna hade rätt 

att avbryta intervjun om de kände att de inte ville fullfölja intervjun. En förfrågan 

gjordes om det var okey att intervjuerna spelades in. Ett rösttest gjordes för att 

kontrollera att inspelningstekniken fungerade. Intervjuerna genomfördes individuellt, 

i ett grupprum på skolan i anslutning till elevernas klassrum. Det är viktigt att 

respondenten behöver få känna att det är meningsfullt att delta i intervjun och att 

respondenten på så vis bidrar till något positivt.54  Innan intervjuerna inleddes 

                                                 

 

 

 
51Lantz, Annika(1993), Intervjumetodik- Den professionellt genomförda intervjun, Lund: 

Studentlitteratur.   
52 Lantz, Annika(1993), Intervjumetodik- Den professionellt genomförda intervjun, Lund: 

Studentlitteratur. 
53Lantz, Annika(1993), Intervjumetodik- Den professionellt genomförda intervjun, Lund: 

Studentlitteratur.  
54Lantz, Annika(1993), Intervjumetodik- Den professionellt genomförda intervjun, Lund: 

Studentlitteratur.  
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informerades eleverna kort om vad undersökningen handlade om och vilket syftet var 

med undersökningen samt varför intervjuerna var viktiga för undersökningen. 

 

Utförande 

Intervjuerna genomfördes i lugnt tempo. De första frågorna som ställdes var av rent 

allmän karaktär, dels för att föra tankarna till ämnet och dels för att öka förståelsen av 

begreppen. Som exempel på detta började intervjun med följande uppmaning: ”Berätta 

vad du vet om likabehandling” och därefter kunde ett samtal föras om begrepp. Frågor 

på djupet formulerades; Hur får du mer kunskap? På vilket sätt använder sig skolans 

personal av din kunskap? Många frågor omformulerades under intervjuns gång för att 

eleverna skulle förstå frågorna bättre och på så sätt säkra en god validitet.  Intervjun 

avslutades med att respondenterna tackades för att de ville vara med och medverka i 

undersökningen och de meddelades att deras medverkan var värdefull för 

undersökningen 

 

4.1.4 Etiska aspekter 
 

Etiska aspekter vid intervjuer handlar om att kunna genomföra en undersökning med 

stor hänsyn till respondenternas integritet. Det innebär total tystnadsplikt och 

konfidentialitet, så ingen kan veta vad en enskild person har sagt. 

Forskningsmetodikens regler säger att respondenten har rätt att vara anonym. Ingen 

utomstående ska, genom att ta del av intervju, kunna gissa sig till vem som har sagt 

vad. Anteckningar från intervjuer skall förvaras så att ingen annan än forskaren kan 

läsa dem. Respondenten skall också få information om hur länge anteckningar sparas 

samt få veta vilka personer som kommer att ta del av den färdiga undersökningen. 

Undersökningens syfte skall också klargöras för respondenten. Forskaren ska också 

informera respondenten om att medverkan är helt frivillig och att respondenten har rätt 

att avbryta intervjun när som helst under arbetets gång. Forskaren måste ha tillstånd 

att genomföra undersökningen.55 

 

Samtyckeskravet 

Med hänsyn till samtyckeskravet för att få genomföra en undersökning tillfrågades 

rektor muntligen. Elevernas lärare tillfrågades också muntligen och vårdnadshavare 

till eleverna tillfrågades via skriftligt meddelande som sändes hem tillsammans med 

veckobrevet, av läraren. Eleverna tillfrågades muntligen av sin lärare om de ville delta 

i intervjun. I samband med att intervjuerna inleddes tillfrågades respondenterna ännu 

en gång.  Elevernas vårdnadshavare gav samtycke till att intervjuerna genomfördes. 

 

Informationskravet 

Innan intervjuerna startade informerades respondenterna om syftet med 

undersökningen och var det var för slags undersökning de deltog i. Respondenterna 

fick information om vad deras bidrag skulle medföra till undersökningen och vilka 

                                                 

 

 

 
55 Lantz, Annika(1993), Intervjumetodik- Den professionellt genomförda intervjun, Lund: 

Studentlitteratur.  Patel R och Davidson B.(2003), Forskningsmetodikens grunder. Lund: 

Studentlitteratur.    
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villkor som gällde för deltagande i undersökningen. De informerades då om att 

deltagandet var frivilligt samt att de när som helst under intervjun fick avbryta. 

 

Nyttjandekravet 

Med hänsyn till nyttjandekravet beskrevs för rektor, berörd lärare, berörda 

vårdnadshavare samt för respondenterna, hur undersökningen skulle presenteras samt 

vem som var mottagare till undersökningen. Ingen utomstående i staden där 

undersökningen genomfördes skulle ha tillgång till undersökningen. 

 

Konfidentialitetskravet 

Med tanke på konfidentialiteten informerades alla inblandade om att det inte skulle 

nämnas något om var i Sverige skolan fanns, ej heller vad skolan hette. Inte heller 

nämns elevers eller annans namn, kön eller var någon bodde, någonstans i arbetet. I 

dokumentationen användes inga namn. Respondenterna noterades med symboler. Det 

framgick heller inte vilket år undersökningen genomfördes. 

 

4.2 Databearbetning 

 

Samtliga intervjuer transkriberades och blev en stor textmassa som sedan kunde 

bearbetas och analyseras. Transkriptionerna skrevs ut och lästes flera gånger och 

därefter sorterades respondenternas svar upp i olika kategorier som delades in med 

avseende på frågeställningarna. Varje frågeställning tilldelades en särskild färg och 

transkriptionerna lästes fler gånger och markerades med olika färger tills ett mönster 

blev synligt och en analys kunde göras på svaren. Transkriptionernas rådata 

omarbetades sedan till text som grupperades i olika stycken till efterföljande 

resultatdel.  

 

4.3 Forskningskritik 

 

Undersökningsgrupp 

En liten grupp elever på en skola beskrev delaktighet i likabehandlingsarbetet. Det ger 

bara en bild av vad kamratstödjare anser på den specifika skolan. Att göra 

undersökningar på fler skolor skulle ge en bredare bild av hur elever som är 

involverade i likabehandlingsarbetet upplever sin delaktighet. Eleverna hade uppdrag 

som kamratstödjare och de gick i år sex. Undersökningen blev därför relativt snäv och 

undersökte bara vad kamratstödjarna på skolan ansåg. Vad de andra eleverna på skolan 

ansåg undersöktes inte. Intervjuerna var dock relativt omfattande och gav mycket plats 

för kamratstödjarna att framföra sina åsikter. Eleverna var engagerade och visade stort 

intresse. De visade att de var måna om att prestera bra i intervjusituationen och de 

tyckte att frågorna var svåra att besvara. 
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Frågornas formulering 

Patel och Davidsson anser att frågorna bör formuleras så att respondenterna förstår 

frågornas innebörd och uppfattar frågorna som det var tänkt. Därför ska fackuttryck 

och svåra ord undvikas.56 En annan sak forskaren bör kontrollera innan intervjuerna 

genomförs är hur lång tid intervjuerna beräknas ta. Om provintervjuer görs på en grupp 

individer som liknar den tilltänkta undersökningsgruppen kan tiden kontrolleras och 

frågor kan omformuleras efter kritik från provrespondenterna.57 Innan intervjuerna 

startade reddes en del begrepp ut. Trots det hade eleverna svårt att förstå frågorna och 

de formulerades om under pågående intervjuer och svåra begrepp reddes ut för att 

säkra god validitet. Ett enklare språk i formuleringarna hade underlättat förståelsen av 

frågorna och gjort intervjusituationerna smidigare för respondenterna, samt lett till 

snabbare intervjuer, då båda parter hade förstått direkt vad den andra menade. 

Provintervjuer utfördes inte på grund av tidsbrist. Med provintervjuer hade långdragna 

förklaringar kunnat undvikas och intervjusituationen hade fortlöpt smidigare. 

 

Validitet 

Tanken med undersökningen var att undersöka hur eleverna upplevde sitt inflytande i 

arbetet med likabehandlingsplanen. Frågorna formulerades för att få fylliga svar på 

frågeställningen. Eftersom eleverna hade sin högsta kompetens i uppdraget som 

kamratstödjare gav undersökningen en utförlig bild av hur kamratstödjare tänker om 

sitt uppdrag. 

 

Tidsaspekt 

Intervjuerna tog cirka en halvtimma eftersom frågorna var formulerade för att ge 

uttömmande svar. Det tog också lång tid att diskutera och reda ut en del, för eleverna, 

svåra begrepp. En hel del tid lades ner på att få en god kontakt i intervjun samt att båda 

parter förstod vad den andre menade. Oklarheter i sammanhanget hade kunnat leda till 

missförstånd. Eleverna visade ett intresse av att få fram vad de tyckte och hur de 

jobbade. Ur undersökningssynpunkt var det värdefullt att få engagerade respondenter 

som ville delge så mycket som möjligt av sitt arbete.  

 

 

                                                 

 

 

 
56 Patel R och Davidson B.(2003), Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur 
57Lantz, Annika(1993), Intervjumetodik- Den professionellt genomförda intervjun, Lund: 

Studentlitteratur   
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5 RESULTAT 
 

I resultatdelen presenteras vad eleverna i undersökningen har för uppfattning om 

likabehandling, vad de anser om sina kunskaper och i vilken utsträckning de kan 

påverka likabehandlingsarbetet. Vidare presenteras former för elevernas samarbete 

samt vilket stöd de anser att de har i sitt uppdrag som kamratstödjare 

 

5.1 Kunskap om likabehandlingsarbetet 

 

5.1.1 Planer mot diskriminering och kränkande behandling. 
 

Eleverna kände till att det fanns en plan på skolan som kallades likabehandlingsplanen. 

Klassläraren i varje klass läste upp planen för eleverna. Några elever visste också att 

det var likabehandlingsrådet på skolan som arbetade med planen och att planen efter 

kartläggningarna på våren reviderades.  De flesta eleverna sade att de inte visste vem 

det var som skrev likabehandlingsplanen. En elev trodde att det är 

likabehandlingsrådet. De flesta eleverna sade också att de inte visste vem som såg till 

att likabehandlingsplanen följdes. En elev förde ett öppet resonemang som resulterade 

i att eleven kom fram till vem som såg till att planen följdes. 

  

Dom som ser till att den följs är ju läraren i varenda klass. Ja alltså jag har för mig 

att vår lärare brukar läsa upp planerna och hon får ju se till att dom följs. Sen gör 

ju vi det också, kamratstödjarna, för om vi ser något och ser att det där är inte okey 

så säjer vi ju till och om det är någon som inte följer planerna så har ju alla 

egentligen ett ansvar så egentligen är det ju alla på hela skolan som ska se till att 

dom följs. 

  

Eleven kom efter resonemanget fram till att alla på skolan hade ett ansvar för att 

likabehandlingsplanen följdes. Anledningen till att elevens insikt ökade under 

resonemangets gång kan ha varit att eleven först tänkte att det var de vuxna som hade 

det stora ansvaret på skolan för likabehandlingsarbetet. Eleven beskrev att 

pedagogerna på skolan hade så hög status att kamratstödjarna såg upp till dem och 

hade dem som stöd i olika situationer. Eleven resonerade vidare och insåg sitt stora 

ansvar som kamratstödjare och att uppdraget handlade om att se till att andra elever 

följde likabehandlingsplanen. I samarbete med likabehandlingsrådet var de länken till 

att likabehandlingsarbetet fungerade. Frågan blev en öppning för eleven att resonera 

med sig själv och tänka efter hur ansvaret för likabehandlingsplanens efterföljande såg 

ut. Då det gällde kunskaper om vem som skrev likabehandlingsplanen visade 

undersökningen att ingen av kamratstödjarna var säker på vem som skrev planen. 
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5.1.2 Likabehandling 
 

Eleverna gav skiftande svar på vad de visste om likabehandling. En elev gav ett långt 

utlägg av vad eleven visste. 

 

Några, va heter de…personalen som jobbar här på skolan som sitter i 

likabehandlingsrådet som ser till att alla blir lika behandlade och som tar upp om 

det har hänt någonting. Mobbning eller om det har hänt någonting på skolan så tar 

dom upp de och pratar om de och ser om dom kan lösa de. Så de är dom som 

jobbar med så att alla ska bli lika behandlade. 

 

Eleven sade att det handlade om att personalen i likabehandlingsrådet såg till att alla 

blev lika behandlade. En annan elev berättade att elevens kunskaper om 

likabehandling inte var så goda. Eleven skulle vilja ha mer kunskap och menade att 

eleven kunde få mer kunskap i ämnet genom att prata med människor som jobbade 

med likabehandling. Två av eleverna kopplade likabehandling till alla människors lika 

värde. 

 
Man ska inte dela personer om man är så där typ, om man är längre, kortare och 

har olika bakgrunder å man ska va snäll mot alla å behandla alla lika 

Alla ska behandlas likadant. Ingen ska bli utsatt för nåt annat för att man e, alla är 

ju olika 

 

Eleverna beskrev människors olikheter och poängterade att alla skulle behandlas lika. 

Eleverna visade att de förstod begreppet likabehandling och att likabehandling gällde 

alla människor. De visade också genom sina svar att det var allas ansvar att 

likabehandling upprätthölls. Två av fyra elever beskrev innebörden av begreppet 

likabehandling. 

 

5.1.3 Likabehandlingsarbetet 
 

En elev berättade att kamratstödjarna hade gått kurser med medlemmarna i 

likabehandlingsrådet för att lära sig om likabehandlingsarbetet. En annan elev 

efterfrågade mer kunskaper. En tredje elev svarade att eleven var nöjd för närvarande 

men skulle behöva lära sig mer på sikt. Eleven resonerade att eleven så småningom 

kunde lära sig mer vid behov genom att prata med likabehandlingsrådet eller någon 

annan kamratstödjare. En fjärde elev hoppades att kunskaperna var tillräckliga eller så 

resonerade eleven om att tillgodogöra sig mer kunskaper genom att prata med 

likabehandlingsrådet. Fler av eleverna tyckte att de lärde sig mycket om 

likabehandling genom att prata med likabehandlingsrådet. En elev nämnde att andra 

kamratstödjare också kunde bidra med kunskap. Ytterligare en elev berättade att 

eleverna som var kamratstödjare före den nuvarande gruppen hade delat med sig av 

sina kunskaper. Eleverna sade att de hade lärt sig mest genom att jobba som 

kamratstödjare. 
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5.2 Påverkan 

5.2.1 Påverkan i utarbetandet av likabehandlingsplanen 
 

Eleverna upplevde inte att de hade någon direkt påverkan på likabehandlingsplanen 

men att de genom att samtala med likabehandlingsrådet kunde påverka indirekt. En 

elev sade att eleven lämnade förslag men att det inte var säkert att det blev som eleven 

hade föreslagit eftersom det var likabehandlingsrådet som bestämde. 

 

Om dom har bestämt en sak och jag tycker det är helt fel då lyssnar dom och vi 

pratar om de men så kanske det var deras förslag som var bättre i alla fall. Men så 

har jag ju inte sista ordet eftersom jag inte har ansvar för barnen på skolan utan 

det är ju dom vuxna 

  

Eleven beskrev att det fanns möjlighet för eleven att påverka genom samtal och att 

likabehandlingsrådet lyssnade på elevens förslag. Eleven uttryckte att det var de vuxna 

som hade sista ordet eftersom det var de som hade ansvar. Det eleven berättade om 

var ett samarbete mellan likabehandlingsrådet och kamratstödjarna där eleven kunde 

uttrycka sina åsikter. Eleven uttryckte också en stor respekt för likabehandlingsrådets 

åsikter. 

 

5.2.2 Beslut 
 

En annan elev sade att den eleven absolut hade något att säga till om. Eleven kunde 

prata med likabehandlingsrådet och de lyssnade men det var likabehandlingsrådet som 

tog besluten. En tredje elev berättade att de pratade och diskuterade mycket med 

likabehandlingsrådet och att samarbetet fungerade bra, att likabehandlingsrådet 

lyssnade väldigt bra och att de försökte komma på något bra. En fjärde elev beskrev 

att påverkan handlade om att komma med idéer. Vidare beskrev denne elev att, om 

eleven sade vad eleven tyckte, kanske det blev så om eleven hade något bra att säga. I 

samtliga svar framgick det att eleverna kände att de fick uttrycka vad de tyckte och att 

de vuxna lyssnade på vad kamratstödjarna hade att säga. Det framgick också att 

kamratstödjarna upplevde att de vuxna bestämde hur det skulle bli. En tolkning är att 

om kamratstödjarna hade förslag som likabehandlingsrådet tyckte var bra kunde det 

bli som kamratstödjaren hade önskat. 

 

5.2.3 Regler och rutiner 
 

Två elever nämnde klassöverenskommelser som ett sätt att påverka.  Eleverna beskrev 

att klassöverenskommelse gick till så att eleverna fick skriva anonyma lappar på saker 

som behövde ändras, eller på regler som skulle gälla. Läraren samlade sedan in 

lapparna och klassen diskuterade vad som stod på dem. Sedan sammanställde 

klassläraren ordningsregler som dels kom att gälla den egna klassen men även kunde 

komma att gälla på hela skolan. 
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5.2.4 Anonyma lappar 
 

En elev berättade om de anonyma lapparna men kopplade inte samman lapparna med 

likabehandlingsarbetet på skolan utan såg lapparna som ett sätt att skapa gemensamma 

regler till klassrummet. En annan elev beskrev mer ingående hur arbetet med lapparna 

fungerade och redogjorde för hur en klassöverenskommelse såg ut. 

  

I vår klass är det ju så att vi kommer överens om vad det är för regler som ska 

gälla. Då får vi ge förslag själva och sen har vår fröken satt ihop dom till en bra. 

Och då får ju eleverna vara med för det är ju dom som vet hur det är. Det är ju inte 

lärarna som vet hur det är. Och så satte hon ihop de och det är ju bra. Ja vet ju inte 

om alla klasser har det men dom har ju en överenskommelse men ja vet ju inte om 

alla eleverna får vara med och bestämma men ja hoppas ju att dom får göra de 

 

Eleven uttryckte en stor tilltro till sin förmåga att komma på bra ordningsregler 

eftersom det var eleverna som visste hur det var, men samtidigt resonerade eleven att 

det var helt i sin ordning att lämna hela arbetet med sammanställningen till lärare. 

Eleven kopplade klassöverenskommelserna samman med likabehandlingsarbetet. 

 

Jag vet att när man gör såna här klassöverenskommelser som har mycket med det 

här att göra så vet jag att ofta får eleverna vara med och bestämma. Det tycker jag 

är väldigt bra för det är ju eleverna som vet 

 

Eleven visade att eleven förstod sambandet mellan klassens trivselregler och arbetet 

med likabehandlingsplanen. En annan elev trodde att det var likabehandlingsrådet som 

beslutade om rutiner och regler på skolan. En annan visste inte om eleven deltog i 

arbetet med rutiner och regler. 

 

5.2.5 Inflytande 
 

Då eleverna fick frågor om sitt inflytande över likabehandlingsplanen menade 

samtliga elever att de inte hade något direkt inflytande över planen men indirekt. 

Genom samtal med likabehandlingsrådet om regler och händelser som skedde på 

skolan blev eleverna delaktiga. En elev förklarade att eleverna fick komma med idéer 

och syftade på de samtal som kamratstödjarna hade med likabehandlingsrådet i olika 

sammanhang, samtal som var kopplade till elevens uppdrag som kamratstödjare. 

Samtliga kamratstödjare menade att de i diskussioner med likabehandlingsrådet kunde 

påverka vad som skrevs i planerna.  En elev berättade att klassen hade varit med och 

skrivit lappar på förslag på ordningsregler, att det hade gjorts en 

klassöverenskommelse och att en del av förslagen lämnades vidare till 

likabehandlingsrådet. 
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5.2.6 Förslag på förändring 
 

Ingen av eleverna hade försökt att åstadkomma någon större förändring i 

likabehandlingsplanen. En elev uttryckte att eleven var helt nöjd med vad som stod i 

planen och sade att allt som likabehandlingsrådet skrev var helt rätt. Elevens svar gav 

en tydlig bild av att ingen av dem hade försökt ändra på något som stod i 

likabehandlingsplanen. Samtliga kamratstödjare gav intryck av att ha stor respekt för 

vad likabehandlingsrådet bestämde. Kamratstödjarna var inte påstridiga i sina försök 

att förändra saker men samtliga sade att de visste att de kunde påverka genom samtal 

med likabehandlingsrådet om det var något som var angeläget för dem. Samtliga elever 

ansåg att de tyckte att likabehandlingsrådet var väldigt bra på att lyssna. 

 

 

5.3 Vuxenstöd 

5.3.1 Hur eleverna får mer kunskap 
 

Eleverna upplevde att de utvecklade sina kunskaper om likabehandling då de arbetade 

som kamratstödjare. En elev menade att uppdraget som kamratstödjare gjorde att 

eleven ständigt hamnade i nya situationer, där ingen situation var den andra lik. Genom 

att eleven hamnade i olika situationer som eleven löste på olika sätt fick eleven till slut 

ett batteri av olika sätt att lösa situationer som uppstod. Eleven menade att eleven fick 

kunskap om konfliktlösning genom att prata med likabehandlingsrådet som också, då 

det gäller vissa situationer, kunde visa hur eleven skulle göra. En annan elev tyckte 

också att eleven fick mer kunskap genom att prata med andra kamratstödjare. Eleverna 

berättade att de utvecklades genom reflektion i samarbete med andra och lärde sig 

genom att reflektera över saker de hade varit med om exempelvis konfliktlösning. 

  

5.3.2 Användning av kunskap 
 

Eleverna uttryckte att likabehandlingsrådet fick lära sig jättemycket av dem. Tre av 

eleverna förklarade att kamratstödjarna var likabehandlingsrådets ögon.  Ytterligare 

en  elev nämnde att kamratstödjarna var likabehandlingsrådets både ögon och öron 

och att eleverna såg mer än de vuxna. 

 

Dom vuxna har de stora ansvaret sen är de ju vi kamratstödjare som är lite mer 

deras ögon och öron eftersom vi ser mer än vad dom gör. Men de är ändå dom 

som tar upp själva sen själva fallen och vi har inget stort ansvar…eller vi har ett 

stort ansvar men de har ett ännu större ansvar eftersom dom är vuxna. 

 

Eleven beskrev att kamratstödjarna var likabehandlingsrådets ögon och öron och att 

kamratstödjarna rapporterade till likabehandlingsrådet om de upptäckte någon som 

stred mot likabehandlingsplanens regler. Eleven resonerade om att kamratstödjarna 

var en stor resurs eftersom de såg saker på rasterna som de vuxna inte lade märket till. 

Samtliga kamratstödjare framhöll att pedagogerna visste mindre än de själva om hur 

det förhöll sig med relationerna i elevgruppen och vad som hände på raster. Eleverna 

menade också att likabehandlingsrådet var intresserade av att veta vad kamratstödjarna 
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tyckte i olika frågor men att det ändå var så att eleverna inte hade befogenhet att 

bestämma. En elev berättade att likabehandlingsrådet fick veta jättemycket av 

kamratstödjarna under en utbildningsdag, saker som likabehandlingsrådet inte hade en 

aning om. En annan elev tyckte dock att eleven skulle kunna göra mer än vad 

likabehandlingsrådet begärde exempelvis vid konfliktsituationerna genom att 

exempelvis sära på elever som var osams.  En annan elev tyckte att elevens kunskaper 

användes vid konfliktlösning och ansåg att tre viktiga förmågor vid konflikthantering 

var att hålla sig lugn, att vara opartisk och lyssna på alla. En annan elev sade att de 

upptäckte bråk som uppstod då inga vuxna var närvarande. Samtliga elever ansåg att 

de hade kunskaper som var betydelsefulla för att likabehandlingsarbetet skulle 

fungera. 

 

5.3.3 Formella samtal 
 

Kamratstödjarna hade samtal på olika nivå i sitt uppdrag. De hade formella möten där 

samtal om olika händelser diskuterades. Vid dessa möten skrev alla anonyma lappar 

som samlades in. På lapparna kunde det stå om saker som andra elever på skolan 

behövde hjälp med eller om något som en kamratstödjare hade observerat. Eftersom 

alla skrev lappar visste ingen vems ärende som diskuterades. Om en kamratstödjare 

inte hade något att ta upp skulle den eleven bara skriva ett nonsensord på lappen. 

 

5.3.4 Informella samtal 
 

Det hände också att likabehandlingsrådet sammankallades snabbt för att något hade 

inträffat. Likabehandlingsrådet behövde då träffas för att få information från 

kamratstödjarna och eventuellt lägga upp strategier. Likabehandlingsrådet kunde då 

ge kamratstödjarna uppdrag. Dessa möten var mer informella och hade en 

lösningsfokuserad uppgift. En elev beskrev ett informellt möte. 

 

Jag kan ju behöva prata om något och då sammankallar vi dom. Om det är något 

som är viktigt för då säger jag att vi behöver ett möte och då drar dom ihop alla 

om vi behöver prata hela gruppen. 

  

Eleven beskrev ett engagemang av både pedagoger och elever som snabbt träffades 

och tog gemensamma beslut då något hade inträffat. Det framgick också att informella 

samtal mellan kamratstödjare förekom, då kamratstödjarna gick samman på 

skolgården för att kunna lösa konflikter tillsammans. 

  

 vi kanske pratar…vi tar de när de händer. Det kanske händer nåt på rasten och så 

kanske vi pratar lite om de…om de skulle vara någon i vår egen klass som vi inte 

kan sära på då går vi till rastvakterna. 

Eleven beskrev ett engagemang hos kamratstödjarna att lösa situationer som uppstod 

på rasterna men också ett ansvar att ta hand om saker som hände mellan andra elever. 

Eleven beskrev att de ingrep i situationer och försöker lösa konflikter mellan elever 

och att de tillkallade rastvakter om det uppstod en situation då de behövde hjälp av en 

vuxen. 
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5.3.5 Diskussioner 
 

På frågan om vad som hände då gruppen tyckte olika berättade en elev att de samtalade 

tills de kom överens. Eleven gav en beskrivning av att de som deltog i samtalet kom 

fram till en gemensam lösning som de sedan utgick från i sitt fortsatta arbete. En annan 

elev sade att de diskuterade och fick se vad som blev bäst. Två elever vidstod att de 

tyckte ganska lika. En av kamratstödjarna sade dock att likabehandlingsrådet och 

kamratstödjarna fokuserade på lite olika saker. 

 

Vi i kamratstödjarna är ju i samma åldersgrupp så vi, å vi vet ju också vad de 

andra tycker…dom kan ju mer än oss om hur saker och ting ska va. Så dom har 

ju såna saker och vi har ju lite andra saker kanske. 

 

Då eleven pratade om vi, syftade eleven på kamratstödjarna, De andra, var elever på 

skolan i ungefär samma ålder som kamratstödjarna och när eleven talade om dem 

syftade eleven på likabehandlingsrådet. Eleven uttryckte att likabehandlingsrådet och 

kamratstödjarna fokuserade på lite olika saker eftersom deras uppdrag såg lite olika 

ut. Eleven förklarade att likabehandlingsrådet hade mer kunskaper om hur saker och 

ting skulle vara medan likabehandlingsrådet visste mer om hur det var mellan elever 

på skolan. 

 

5.3.6 Uppdraget 
 

Att vara kamratstödjare innebär en del ansvar och engagemang från eleverna. Eleverna 

berättade att de försökte lösa konflikter själva och även sära på elever som var osams. 

En elev beskrev att eleven hanterade en del konflikter själv men att eleven sedan 

lämnade över ärendet till likabehandlingsrådet som fick ta hand om fallet och jobba 

vidare med det tillsammans med andra vuxna exempelvis rektor och målsman.  Andra 

elever beskrev att de försökte lösa konflikter själva men att de tillkallade en vuxen på 

plats om situationen var svår att lösa exempelvis på skolgården. Eleverna berättade 

också att de hade som uppdrag att se till att alla blev bra behandlade och att ingen elev 

blev kränkt eller diskriminerad. De rapporterade också till likabehandlingsrådet om 

någon elev gick ensam på rasterna. En elev berättade att eleven kunde få uppdrag av 

likabehandlingsrådet att prata med elever som gick ensamma på rasterna. 

 

 dom kanske redan har sett något till exempel att någon står ensam och då kan ja 

kolla upp de, så alla har de bra på skolan, det är mycke lättare kanske för barnen 

att vända sig till ett annat barn än att prata med en vuxen och så ser vi ju mer 

eftersom vi är med i rastaktiviteten. 

 

Eleven beskrev hur likabehandlingsrådet kunde ge eleven ett uppdrag. Eleven 

uttryckte att eleven ville att alla elever skulle ha det bra och att det kanske kändes 

bättre om ett barn pratade med ett barn därför att de var mer på samma nivå. Dels 

kunde det tolkas som om de hade mer gemensamt eftersom kamratstödjaren var med 
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mer i rastaktiviteten, dels kunde det tolkas som om kamratstödjaren hade lättare att 

tala med eleven eftersom kamratstödjaren hade sett hela händelseförloppet då de 

befann sig på samma plats. En annan elev sade att kamratstödjarna hade som uppdrag 

att ta kontakt med elever som var ledsna eller behövde hjälp med något. 

 

vi jobbar ju så att om vi ser någon som är ledsen eller behöver hjälp med något så 

får vi gå dit å fråga, vad har hänt å någonting sånt. Då kanske den, han kanske inte 

har nån å leka med kanske. Då kan ju vi se till kanske att dom får någon å leka 

me. 

 

 Eleven beskrev att kamratstödjarnas roll var att hjälpa andra elever samt se till att 

ingen behövde vara ensam på skolgården. Kamratstödjarna beskrevs också ha som 

uppdrag att försöka lösa situationer för ensamma elever så de fick någon att leka med.  

 

5.3.7 Konflikthantering 
 

Kamratstödjarna hjälpte till att lösa konflikter som uppstod på rasterna. En elev 

berättade att alla kamratstödjare hade en grundutbildning och att de sedan lärt sig mer 

genom att hantera konflikter som uppstod. 

 

Man lär sig hela tiden om hur man kan göra och man kan göra på något bättre sätt 

och så men det vet man ju inte från början det vet man ju bättre när man har hållit 

på ett tag. 

 

Eleven menade att eleven lärde sig om konflikthantering i sitt uppdrag som 

kamratstödjare. Kamratstödjarna fick också uppdrag från likabehandlingsrådet att 

undersöka saker. Det handlade om att gå runt på skolgården och hålla ögon och öron 

öppna. En elev berättade att de tog upp saker som hände på skolgården tillsammans 

med likabehandlingsrådet och att de fick uppdrag att kontrollera om konflikter 

kvarstod mellan vissa elever eller om ärendet var avslutat.  En annan elev sade att de 

hade ett uppdrag att se till att förhindra att det hände något. 
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5.3.8 Tystnadsplikt 
 

Två av eleverna berättade att kamratstödjarna hade tystnadsplikt. Kamratstödjarna 

berättade att de bara fick prata med andra kamratstödjare samt med personalen i 

likabehandlingsrådet. 

 

vi har ju tystnadsplikt så dom enda ja kan prata med är kamratstödjarna och 

likabehandlingsrådet.  Och ibland kanske det är så att man inte kan hålla inne med 

något och då kan man berätta för likabehandlingsrådet och dom andra kompisarna 

i kamratstödjarna 

En av mina bästa kompisar är också med i likabehandlingsrådet så vi kan ju prata 

lite ibland 

 

Eleverna berättade att de ibland pratade med varandra då de skulle förbereda saker 

inför möten. En elev beskrev också att eleven ibland behövde tala med någon om 

händelser som eleven hade svårt att härbärgera själv. Då vände sig eleven till någon i 

likabehandlingsrådet eller en kamratstödjare. 

 

5.3.9 Ansvar 
 

Elevernas uppfattningar om hur omfattande uppdraget som kamratstödjare var 

varierade. Två av eleverna ansåg att de hade ett stort ansvar. En annan elev uttryckte 

att ansvaret var stort men inte för stort. En tredje elev sade att ansvaret var lagom stort 

och kopplade ansvaret till likabehandlingsplanen och menade att det var elevens 

ansvar att säga ifrån om något var fel, så det kunde ske förändringar till nästa år. En 

tredje elev kopplade ansvaret till sitt uppdrag som kamratstödjare under rasttid. Eleven 

menade att ansvaret handlade om att se till att andra elever följde reglerna i 

likabehandlingsplanen. 

 

man får ju ha ett litet öga på alla andra också. När man är ute på rast och så….ja 

brukar mest gå runt å prata sådär med vänner så man ser ju väldigt mycke och så 

 

Eleven beskrev situationen som om eleven ändå mest gick omkring och pratade och 

då kunde passa på att se vad de andra eleverna gjorde. 
 

5.3.10 Betydelsefulla kamratstödjare 
 

Det undersöktes också hur kamratstödjarna såg på sitt uppdrag, om det kändes 

meningsfullt. En elev beskrev att ansvaret var stort och att kamratstödjarna fanns för 

de andra barnen på skolan. Eleven berättade att alla barn hade rätt att trivas på skolan 

och om det fanns barn som inte trivdes så blev det inte bra för någon. Eleven uttryckte 

en omtanke om de yngre barnen som hade många år att gå i skolan och att det därför 

var viktigt att de trivdes. Eleven avslutade med att konstatera att om andra hade det 

bra så hade också eleven själv det bra. En annan elev svarade att uppgiften var 

meningsfull. 
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 vi kan göra mer än fröknarna. Så kanske dom lugnar ner sig och när fröknarna 

går så kanske de blir liv igen och då kan vi sära på dom. 

 

 

Eleven syftade på konflikter som uppstod på skolgården och menade att eleven kunde 

upprätthålla ordning då inga vuxna fanns närvarande. En tredje elev tyckte att 

uppgiften kändes meningsfull därför att kamratstödjarna kunde göra skillnad. 

 

  Man ser ju någonting som inte dom vuxna ser, som dom kanske inte ens har tänkt 

på men som vi barn ser.  

 

Eleven menade att kamratstödjarna lade märket till saker som de vuxna inte såg 

eftersom kamratstödjarna fanns bland de övriga eleverna och i deras aktiviteter. 

 

5.4 Sammanfattning av resultat 

 

Kunskapen om likabehandling skiftade mellan kamratstödjarna. Samtliga kände till 

likabehandlingsplanen och vilka som arbetade med den. De visste också att de var 

indirekt delaktiga i arbetet med planen, dels genom att följa den, dels genom att se till 

att andra elever följer den. Uppdraget som kamratstödjare gick ut på att se till att andra 

elever hade det bra samt att de följde likabehandlingsplanen. De flesta kamratstödjarna 

var nöjda med sina kunskaper om likabehandling. De berättade att de hade lärt sig en 

del före uppdraget som kamratstödjare men att de lärt sig mycket under arbetets gång. 

Då kamratstödjarna ville påverka kunde de göra det genom samtal eller genom att 

skriva anonyma lappar. Då det gällde ordningsregler på skolan skrevs även då olika 

förslag på lappar. Förslag som elever hade lämnat på dessa lappar kunde senare 

användas som underlag i nya likabehandlingsplaner. Kamratstödjarna hade inflytande 

då det gällde händelser och processer på skolan men hade inte försökt att påverka vad 

som stod i likabehandlingsplanen. De visste att likabehandlingsrådet tog sista beslutet 

i frågor om likabehandling.   

 

 

 



27 

 

 

6 DISKUSSION 
 

Nedan diskuteras resultaten av undersökningen med koppling till tidigare forskning. 

Elevernas förståelse för likabehandlingsarbetet presenteras samt deras kunskaper om 

likabehandlingsarbetet. Vidare redogörs för olika vägar eleverna kan använda sig av i 

sin påverkan samt stödet de har av vuxna för att kunna delta i likabehandlingsarbetet. 

Diskussionen avslutas med att ta upp aspekten av elevers engagemang i 

likabehandlingsarbete.   

 

6.1 Förståelse 

 

Almgren talar mycket om vikten av elevernas demokratiska kompetens och om hur 

viktig den är för att eleverna ska kunna arbeta aktivt i beslutsprocesser. Eleverna 

behöver också lära sig hur processerna ser ut och få den information de behöver för att 

kunna ta bra beslut.58
 Då det gäller elevernas kunskaper och skolans 

likabehandlingsplan har kamratstödjarna en viss kännedom om hur arbetet med planen 

fungerar även om de inte är så insatta i vem som har ansvaret för de olika delarna i 

arbetet med planen. Eleverna känner inte till så mycket om hur beslutsprocessen går 

till. De vet inte vem som skriver planen eller vilka beslut som föregående plan bygger 

på. Forsberg anser att eleverna ska få den information som de behöver för att kunna 

vara med i beslutsprocessen på ett aktivt sätt. Hon pekar på vikten med att eleverna 

känner till föregående beslut och diskussioner för att få en förståelse och 

sammanhang.59 

 

Förståelse i praktiken 

Elevernas uppdrag innefattar en liten del av ett större sammanhang. De har fått den 

utbildning som krävs just för deras uppdrag som kamratstödjare. Medan hela 

likabehandlingsarbetet på skolan innefattar så många fler delar. Lelinge menar att det 

är viktigt för eleverna att känna till hela beslutsprocessen för att eleverna ska känna att 

de deras delaktighet är viktig och meningsfull.60Samtliga elever i undersökningen 

uttrycker att de har ett meningsfullt uppdrag eftersom de vill göra något för andra. 

Eleverna visar en ringa förståelse för hur arbetet med likabehandlingsplanen går till 

hälften av eleverna beskriver begreppet likabehandling på ett sätt som visar förståelse 

för vad likabehandling är. 

 

6.1.1 Kunskaper 
 

Eleverna är kamratstödjare och har därav fått den största kunskapen i att lösa konflikter 

och att se till att målen i likabehandlingsplanen följs. Eleverna berättar att de har fått 

mycket kunskaper från kurserna de har gått tillsammans med likabehandlingsrådet 

                                                 

 

 

 
58 Almgren, Ellen (2006), Att fostra demokrater- Om skolan i demokratin och demokratin i skolan, 

Uppsala: Department of Education.  
59 Forsberg, Eva (2000), Elevinflytandets många ansikten. Uppsala: Department of Education 
60 Lelinge, Balli (2011,) Klassråd- Ett socialt rum för demokrati och utbildning. Malmö: Holmbergs. 
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samt att de har lärt sig en del av eleverna som var kamratstödjare före dem. De berättar 

också att de lär sig allra mest genom att arbeta som kamratstödjare. Lelinge talar om 

pedagogernas ansvar att informera eleverna om vad som händer på skolan och ge dem 

sammanhang om vad som händer i beslutsprocesser, för att eleverna ska kunna göra 

avvägda val.61 Tolkningen av kamratstödjarnas svar tyder på att de flesta är nöjda med 

den information som de anser sig behöva för sitt uppdrag. Almgren tolkar skolans 

styrdokument och ser att de bygger på att eleverna ska lära demokrati genom att 

praktisera den och samtala. 62 Kamratstödjarnas svar tyder på att de lär sig mest genom 

att utföra sitt uppdrag och samtala med berörda. 

 

6.1.2 Olika sätt att påverka 
 

Tolkningen av intervjusvaren visar att eleverna kan påverka likabehandlingsplanen 

genom indirekt påverkan. De har olika kanaler för sin påverkan. Forsberg menar att 

det går att studera elevernas vägar för att påverka och på så vis få en bild av hur 

omfattande elevernas inflytande är; Hur stor makt de har i beslutsprocessen.63 

 

6.1.3 Formell påverkan 
 

Eleverna berättar att de skriver anonyma lappar för att påverka. De anonyma lapparna 

används både för att föra fram vad de själva tycker men också för att meddela vad 

andra elever tycker. De skriver också lappar om händelser på skolgården samt förslag 

på ordningsregler. Det är sedan läraren eller likabehandlingsrådet som sammanställer 

det insamlade materialet. Almgren menar att beslutsprocesser där elever är delaktiga i 

att bestämma om regler på skolan tillhör den deltagardemokratiska delen av 

inflytandet. Deltagardemokrati utövas ofta i formell form och kan relateras till olika 

grader av makt i inflytande.64  Forsberg beskriver att elevinflytande på skolor ofta 

handlar om att eleverna deltar i formella beslut. Hon menar att, även om besluten är 

formella, så finns det vägar att gå för att nå beslut i samförstånd. Hon talar om det 

formativa intressebegreppet där beslut fattas i samtal där elevernas önskningar sätts i 

samband med vad som är genomförbart och en kompromiss mellan olika parters behov 

och formella regler skapas.65 Eleverna berättar att de också kan samtala med 

likabehandlingsrådet om sådant de tycker är viktigt. De berättar att de kan få igenom 

sina förslag om det är bra förslag. 

 

 

 

                                                 

 

 

 
61Lelinge, Balli (2011), Klassråd- Ett socialt rum för demokrati och utbildning. Malmö: Holmbergs  
62Almgren, Ellen (2006), Att fostra demokrater- Om skolan i demokratin och demokratin i skolan, 

Uppsala: Department of Education.   
63 Forsberg, Eva (2000), Elevinflytandets många ansikten. Uppsala: Department of Education  
64Almgren, Ellen (2006), Att fostra demokrater- Om skolan i demokratin och demokratin i skolan, 

Uppsala: Department of Education   
65 Forsberg, Eva (2000), Elevinflytandets många ansikten. Uppsala: Department of Education 
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6.1.4 Mått på inflytande 
 

Eleverna uttrycker att det inte är säkert att det blir som de har föreslagit Det är ju de 

vuxna som bestämmer men att de är nöjda med vad som står i likabehandlingsplanen 

och att det inte är något de vill ändra för närvarande. I resonemang om mått på 

inflytande kan en relation till Forsbergs modell om elevinflytande göras. 

Kamratstödjarnas inflytande hamnar då på steg ett. ”eleverna är nöjda med sin 

situation”.66 En anledning till att kamratstödjarna visar denna förnöjsamhet kan vara 

att de inte har tänkt på att de har rätt att påverka på ett mer direkt plan. Det kan också 

bero på att de är inriktade på sitt arbete som konfliktlösare och har förtroende för att 

likabehandlingsrådet står för likabehandlingsplanens utformning. 

 

6.1.5 Elevernas inställning 
 

Colnerud menar att om eleverna är nöjda med det begränsade inflytande som de har i 

formella sammanhang så är det gott nog.67Lelinge anser att en utökad kunskap om 

beslutsprocessen och ett stort engagemang gör att formella mönster kan förändras på 

elevernas initiativ. En ökad kunskap kan då leda till att eleverna blir så engagerade att 

de inte finner sig en passiv hållning utan att de kräver mer.68Almgren menar att en 

ökad kunskap om beslutsprocessen tvärtemot kan leda till att eleverna tar genomtänkta 

beslut som resulterar i att de bestämmer sig för att helt avstå från att vara med trots att 

de är väl medvetna över vad ett sådant beslut innebär.69 Undersökningen ger inget svar 

på varför eleverna uttrycker förnöjsamhet över det som står i likabehandlingsplanen. 

 

6.1.6 Informella samtal 
 

Eleverna berättar att de i sitt uppdrag som kamratstödjare även har en hel del 

informella samtal dels med pedagoger på skolan och dels kamratstödjare emellan. 

Thornblad beskriver det informella samtalet som ett samtal där individerna är jämlika 

och har tid att lyssna på varandra. Dessa samtal kan äga rum när som helst under dagen 

och i olika sammanhang70 Eleverna berättar att det ges tid för samtal och att berörda 

har möjlighet att sammanstråla snabbt då det finns behov. I samtalen får 

kamratstödjarna information av likabehandlingsrådet om hur de kan handla i olika 

situationer och de har också möjlighet att berätta för likabehandlingsrådet vad som har 

hänt på skolgården. Under dessa samtal har kamratstödjarna möjlighet att framföra vad 

de tycker och likabehandlingsrådet är bra på att lyssna och göra något åt situationer 

som måste lösas berättar eleverna. Almgren beskriver det informella samtalet som 

                                                 

 

 

 
66 Forsberg, Eva (2000), Elevinflytandets många ansikten. Uppsala: Department of Education 
67 Colnerud Gunnel(2007), Det enkla är det sköna. Linköping: Skapande Vetande. 
68Lelinge, Balli (2011), Klassråd- Ett socialt rum för demokrati och utbildning. Malmö: Holmbergs  
69 Almgren, Ellen(2006), Att fostra demokrater- Om skolan i demokratin och demokratin i skolan, 

Uppsala: Department of Education. 
70 Thornblad, Helen (2008), Vems röst väger mest?-Barn och vuxna om elevinflytandet i skolan: 

Rädda barnen 
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samtalsdemokrati där de inblandade lyssnar på varandra och kommer fram till 

gemensamma beslut.71 

 

6.1.7 Informell påverkan 
 

Eleverna beskriver en god kontakt mellan kamratstödjarna och likabehandlingsrådet 

och det finns ett ömsesidigt givande och tagande i samtalen. Samtalen skulle kunna 

uppfylla kraven som krävs för deliberativa samtal. Englund beskriver deliberativa 

samtal som lärande samtal som bygger på respekt, åsiktsfrihet och lyhördhet. Samtalen 

kännetecknas också av att de leder till en gemensam syn på något, i alla fall tillfälligt.72 

En del av eleverna menar att kamratstödjare och likabehandlingsrådet resonerar sig 

fram till en lösning medan andra säger att likabehandlingsrådet lyssnar och försöker 

komma på något bra eller att det blir som kamratstödjarna önskar om de har något bra 

att komma med. Om undersökningens resultat placeras in i Forsbergs modell över 

elevers delaktighet, hamnar elevernas inflytande på en gradering mellan två och tre; 

Eleverna vill genomföra förändring och lyckas ibland.73 I Arnsteins modell hamnar 

elevernas inflytande på de högsta nivåerna sex, sju och åtta. På de nivåerna kan 

människorna vara med och komma med råd och fatta beslut. Här känner sig ofta 

människor engagerade och delaktiga. 74 

 

6.1.8 Vuxenstöd 
 

Elevernas svar tyder på att de har ett stort ansvar och arbetar självständigt i sitt 

uppdrag. De håller kontakt med varandra, ser efter hur andra elever har det på 

skolgården, de löser konflikter och rapporterar till likabehandlingsrådet. Almgren talar 

om att skolans inre organisation är väldigt viktig för att en god demokratisk miljö ska 

bli möjlig skolans demokratiska miljö präglar hur samarbetet blir.75 Lelinge menar att 

elevernas positiva syn på delaktighet och inflytande är helt beroende av relationen och 

stödet från de vuxna på skolan. Hon menar att pedagogerna måste bjuda in till 

samarbete men också ge förtroende till eleverna att själva argumentera och diskutera.76 

Eleverna beskriver ett gott samarbete mellan likabehandlingsrådet och 

kamratstödjarna på skolan. Likabehandlingsrådet ger kamratstödjarna kunskaper 

genom kurser och genom formella och informella samtal. De vuxna beskrivs som 

trygga och står för det yttersta ansvaret. Eleverna berättar också att de träffas på 

                                                 

 

 

 
71 Almgren, Ellen(2006), Att fostra demokrater- Om skolan i demokratin och demokratin i skolan. 

Uppsala: Department of Education 
72 Englund Thomas(2000), Deliberativa samtal som värdegrund. – Historiskt perspektiv och aktuella 

förutsättningar, Stockholm: Skolverket 
73Forsberg, Eva (2000), Elevinflytandets många ansikten. Uppsala: Department of Education  
74 Arnstein, Sherry R (1969), A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of 

Planners 35(4):216-24. 
75 Almgren, Ellen(2006), Att fostra demokrater- Om skolan i demokratin och demokratin i skolan, 

Uppsala: Department of Education. 
76 Lelinge, Balli (2011), Klassråd- Ett socialt rum för demokrati och utbildning. Malmö, Holmbergs 
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skolgården för att diskutera händelser, ibland utan vuxen. De bestämmer själva hur de 

ska tolka situationer och ta itu med problem. 

 

6.1.9 Uppdraget 
 

Respondenternas svar tyder på att uppdraget som kamratstödjare kräver en hel del 

arbete och tid. Almgren säger att elevdemokrati kräver en hel del av eleverna. Det tar 

tid i anspråk, kräver engagemang och kunskap.77 Intervjuerna tyder på att ansvaret 

kamratstödjarna får väcker deras engagemang. Eleverna beskriver att de lägger ner 

mycket energi på att lösa konflikter, kontrollera hur det går för vissa barn på rasterna, 

diskutera med varandra, prata med vuxna och utbilda sig. Många av kamratstödjarna 

beskriver att de tänker på de andra barnen och att de jobbar med uppdraget för andra 

barns skull. Lelinge beskriver att elever som får vara med och bestämma visar stort 

engagemang och intresse, även för andra individer än de själva.78 Löddig och Vibe ser 

att om några elever engagerar sig i gott skolklimat så blir det fler som vill jobba för 

samma sak.79 Eleverna berättar att de har tystnadsplikt eftersom de pratar med 

likabehandlingsrådet om enskilda elever och dessa elevers bästa. Skolverket anser att 

elever som arbetar engagerat i olika kamratfostrandeprojekt på skolor kan hamna i 

förtroendekonflikt. De ska kombinera rollen som representanter för skolans kultur 

samtidigt som de ska vara kamrater med andra elever.80 

 

6.1.10 Vidare forskning 
 

Vidare forskning om elevers delaktighet i likabehandlingsarbetet skulle ge en bild av 

hur fler elever upplever sin delaktighet. Det skulle också vara intressant att undersöka 

hur andra elevers uppdrag inom likabehandlingsarbetet ser ut. 
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79 Löddg, B & Vibe N(2010), Hvis noen forteller om mobbing. Rapport 48/2010. Oslo: Nordiskt 

institut for studier av innovasjon, forskning og utdanning. 
80 Skolverket (2009), På tal om mobbning – och det som görs, Stockholm:  Fritzes 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 
1. Berätta vad du vet om likabehandling. 

 

2. Hur anser du att kunskaper om likabehandlingsarbetet är? 

 

3. Hur får du mer kunskap i ämnet? 

 

4. På vilket sätt använder sig skolans pedagoger av din kunskap? 

 

5. Hur deltar du i arbetet med planen mot diskriminering och planen mot kränkande 

behandling (likabehandlingsplanen)? 

 

6. På vilket sätt anser du att du har inflytande över upprättandet av planen mot 

diskriminering och planen mot kränkande behandling (likabehandlingsplanen)? 

 

7. Hur ger du förslag på insatser som ska sättas in?  

 

8. På vilket sätt är du med och analyserar kartläggningarna som har gjorts på skolan? 

 

9. På vilket är du med och bestämmer över de rutiner som gäller på skolan för att 

motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling? 

 

10. Berätta för mig om vad du kan vara med och bestämma då ni arbetar med 

planerna? 

 

11. Vem skriver planerna? 

 

12. Vem ser till att planerna de följs? 

  

13. Vad får du för stöd av pedagogerna på skolan i arbetet med planerna? 

  

14. I vilken utsträckning har de som bestämmer rättat sig efter vad du tycker? 

 

15. På vilket sätt har du försökt att åstadkomma en förändring? 

 

16. På vilket sätt känner du att du har en meningsfull uppgift? 

 

 

 


