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ABSTRACT 
 
This study deals with an important and challenging issue that each school is facing today, that 

is the prevention work of bullying. The purpose is to investigate how two elementary schools 

define bullying and how the work of prevention looks like today. The study highlights two 

models, Farsta and Friends, that many schools follows in their work and struggle against 

bullying. We conducted this study by looking at how bullying looks at two elementary 

schools. How these schools developed working method in order to secure a safe environment 

for all children in the school.  

 

The findings in this study highlighted the involvement of these two schools in the work of 

prevention against bullying, which methods they used and how these schools worked 

intensively with organisations such as Friends. As a conclusion we want to say that there is an 

excellent work that is going on in these schools but the struggle is not over.  

 

Keyword: bullying, trouble, plan of equal treatment, plan of action, Friends, Farstamodel, 

power.  
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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Mobbning är ett aktuellt och uppmärksammat ämne som figurerat och debatterats 

livligt i medierna. Förebyggande arbete mot mobbning har på senare tid blivit en högst aktuell 

samhällelig fråga i synnerhet i och med läroplanens krav på en handlingsplan mot mobbning, 

på alla skolor.  Den 1 april 2006 lagstiftades om alla barns rätt till lagligt skydd mot 

kränkande behandling och mobbning i skolan. En naturlig konsekvens blir givetvis 

frågeställningar omkring; hur de nya kraven och arbetsmodellerna upplevs av skolorna och 

hur man ställer sig till denna viktiga och känsliga fråga.  

 

Syftet med detta arbete handlar om att ta reda på hur det förebyggande arbetet mot mobbning 

ser ut i skolan i dag.  De frågeställningar som arbetet utgick ifrån gällde hur man inom två 

skolor definierar begreppet mobbning, hur de handlingsplaner som verkar förbyggande mot 

mobbning är utformade samt hur det förebyggande arbetet mot mobbning ser ut. 

Vidare vill vi med studien undersöka två mobbningsstävjande och förebyggande modeller, 

Farstamodellen och Friends, som rosats och risats genom åren, men som båda har varit 

betydelsefulla för många skolor i deras kamp mot mobbningen.  

 

Metod: Textanalys av två grundskolors (åk f-6) dokument och intervjuer med skolpersonal. 

En kvalitativ undersökning på respektive skola. 

 

Detta arbete lyfter fram de definitioner som ligger till grund för utformandet av de 

handlingsplaner och likabehandlingsplaner som dessa två skolor utformat. Arbetet ger även en 

bild av vardagen på två skolor som dagligen brottas med mobbningsproblematik, men visar 

även det sätt på vilket dessa skolor utformat arbetsmetoder för att kunna säkra varje rum, 

varje korridor, varje basketplan på skolan för att kunna bli den fristad alla barn förtjänar. Vi 

vill med ord försöka visa den strävan som finns efter att ge varje barn en harmonisk, skön och 

trivsam skoltillvaro utan kränkningar och trakasserier. Vi vill visa den teoririkedom som finns 

när det gäller utformandet av dessa modeller och vilket värde det finns i att varje skola hittar 

sin metod för att kunna jobba förebyggande och få bukt med sina problem.  

 

Resultatet blev att vi fick en bild av de engagemang som finns ute på skolorna för det 

mobbningsförebyggande arbetet. Vi fick en inblick i hur dessa ”team” som specialiserat sig på 
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att stävja den akuta mobbningen jobbade. Vi fick se hur samarbetet gick till med de stora 

organisationerna som Friends. Sammanfattningsvis så vill vi säga att det finns mycket bra 

med dessa representanter för verklighetens arbete, men kampen är inte över och uppdatering 

finns att hitta för den som söker och alla skolor behöver leta för att mobbarna kommer inte att 

sluta mobba.   
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FÖRORD 
 
Att författa ett examensarbete ger oss som lärarstuderande en möjlighet att fördjupa oss inom 

ett intressant område. Förhoppningsvis kommer vi att ha en betydande hjälp av våra studier i 

vårt kommande yrkesliv vilket är för oss lite utav en förutsättning för meningsfullt skrivande. 

Vi som skriver representerar olika generationer men har båda över tid sett mobbningens 

konsekvenser och därför var valet av ämne inte speciellt svårt.  Vi är båda intresserade av 

begreppet och debatten och är av den gemensamma uppfattningen att vi aldrig får sluta söka 

uppdatering i kampen mot mobbning. Vi hoppas därför kunna bidra med detta arbete genom 

att visa andra hur viktigt det är att engagera sig i ämnet. Vi vill också tacka Christina Rodell 

Olgac för en tålmodig professionell handledning under framställandet av detta arbete. 
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1. INLEDNING 
 

Enligt Karl Ljungström blir 1-3 % av grundskoleeleverna i Sverige mobbade varje läsår.1 På 

Friends hemsida2 går det att läsa att 3 av 10 unga någon gång blivit utsatta för s.k. e-

mobbning.3 E-mobbning är ett av flera relativt nya begrepp inom mobbningssfären och 

innebär i korta drag att man genom e-mail och sms trakasserar och mobbar en annan person 

via dennes dator eller mobil. Mobbning och det relativt nydefinierade begreppet trobbing4 är 

ett stort problem runt i skolor och på arbetsplatser, ett ytterst aktuellt och förekommande 

gissel som påverkar och berör oss alla på ett negativt sätt. Det är därför alltid angeläget att 

lyfta fram och granska det förebyggande arbete som pågår runt om i våra skolor och ständigt 

söka uppdatering i kampen mot detta hot mot vårt demokratiska samhälle.  

 

Mobbning är ett övergrepp som aldrig kan accepteras. Det är en kränkning av våra 

grundläggande demokratiska värderingar och rättigheter i samhället. Skolväsendet vilar på 

demokratins grund och skall gestalta demokratin i all sin verksamhet. Skolans värdegrund 

innehåller en rad uttryck för goda förhållningssätt eller dygder. Dygder används för att 

beskriva spontana etiska kvaliteter som beskriver hur en god människa bör vara om hon lever 

upp till innehållet i skolans värdegrund.  ”Uppgiften för skolan är att gestalta och förmedla 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta.”5  

 

Det finns krav i läroplanen på att alla skolor skall ha en handlingsplan för att motverka och 

förebygga mobbning. Skolans styrdokument har sin förankring i de mänskliga rättigheterna 

och i Barnkonventionen och målsättningen är att motverka mobbningen i alla dess former för 

att trygga individen i skolan. Skolans verksamhet skall vila på demokratins grund och lärare 

och skolpersonal skall arbeta mot att förtryck mellan barnen uppstår.  Skolan har som viktig 

uppgift att förmedla och förankra hos varje elev de värden som vårt samhällsliv vilar på.   

Skolan ska även främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse i andra 

människors situation. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla 

                                                 
1 Ljungström K. Mobbning/Trobbing, Stencil, 2006, Stockholm 
2 www.friends.se Utdrag ur artikel publicerad i Punkt.se 15/1-07, av Louise Jacobson. 
3 Elektronisk mobbning (e-mobbning) via dator eller mobiltelefon 
4 Def: enstaka otrevliga händelser 
5 Lpo 94  s.5 
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verksamheten. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas och främlingskap och 

intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 

I och med dessa riktlinjer från Lpo94 kommer det fram att mobbningsförebyggande arbete är 

en viktig del i skolans dagliga arbete och att läraren och föräldrar tillsammans ska arbeta mot 

detta förtryck. När det gäller ansvarsbiten så ligger den på skolledningen men lärare och 

föräldrar har en skyldighet att rapportera och säga ifrån om de upptäcker mobbning.  

 

Vuxnas roll och synen på barnen 
 

Kränkande behandling är ett avvikande beteende hos den som mobbar, ett maktspel ur balans 

mellan två partner. I Skolverkets rapport står det att den som mobbar har värderingar som inte 

stämmer med skolans normer som grundar sig på att människor har olika värde.6 Skolans 

tydliga demokratiska uppdrag är att förankra demokratiska värden. Det är vuxnas roll att sätta 

gränser och ingripa för att stoppa kränkande behandling och mobbning.  

Våra skolors förebyggande arbete genomsyras av elevernas delaktighet i form av elevrådet, 

kompisstädjare. De tydliga målen, insatserna och förebyggande åtgärder skapar trygghet och 

engagerar eleverna.  

 

I Lpo 94 står det att skolan skall utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens 

dessutom ska eleven i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Dåliga relationer 

mellan vuxna och barn leder ofta till konflikter. Läroplanen betonar vikten av samtal och 

samarbete mellan skolan och hemmet och mellan barn och vuxna. I rapporten ”Olika och likas 

värde” står det att vuxna måste dela en helhetssyn på skolans uppdrag och ha ett gemensamt 

förhållningssätt till verksamheten. Dessutom är det av stort värde att alla på skolan ser 

sambandet mellan lärande och den sociala utvecklingen, ser till barnens behov, stärker 

barnens självkänsla och hindrar uppkomsten av kränkningar. 

 

Skolans förebyggande insatser 
 

Mobbningsteamet på respektive skola ska ha ansvar för hanteringen av kränkande behandling 

och mobbning. Bråk och hårt klimat måste bearbetas. Skolan är skyldig att motverka 

kränkande behandling och detta regleras i skollagen och styrdokument. En av de 

                                                                                                                                                         
 
6 Skolverkets rapport 180  Nationella kvalitetsgranskningar granskningar, 2000, Kalmar 
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grundläggande principerna i Barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna är att varje 

skola upprättar en likabehandlingsplan. I FN: s barnkonvention artikel 19 kan man läsa att alla 

barn har rätt till skydd mot fysiskt och psykiskt våld och vanskötsel. 

 

Att skolan har tydliga mål och planer är en förutsättning för att mobbning och kränkande 

behandling skall kunna hanteras. Enligt Skolverket rapport bör skolornas arbete följa vissa 

kriterier för att lyckas i sitt arbete mot kränkande behandling:7 

 

1. Skolan ska skapa en god arbetsmiljö för eleverna och höja elevernas sociala 

kompetens. Detta ökar barnens trygghet på skolan. 

2. Utforma goda metoder och arbetssätt mot mobbning. 

3. Handlingsplanen ska innehålla förebyggande insatser och åtgärder mot kränkande 

behandling.   

4. Handlingsplanen bör uppdateras och nå fram till föräldrar och elever. Samverkan med 

elever, föräldrar och skolpersonal är viktigt. 

5. Skolan ska ha tydliga mål och planer på insatser och åtgärder mot kränkande 

behandling för att öka elevernas trygghet. 

 
Lagen 
 

Vad innebär den svenska lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande 

behandling av barn och elever? 

 

För att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan samt tydliggöra skolornas ansvar har 

riksdagen fattat beslut om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av 

barn och elever. Detta innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, 

sexuell läggning och funktionshinder förbjuds i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. 

Lagen innebär också att barn och elever får lagligt skydd mot annan kränkande behandling, 

som exempelvis mobbning. Denna lag omfattar all verksamhet som bedrivs i skollagen: 

förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, grund- och gymnasieskola samt kommunal 

vuxenutbildning. Lagen om förbud mot all kränkande behandling fick laga kraft den 1 april 

2006. 

                                                 
7 Skolverkets rapport 180  Nationella kvalitetsgranskningar granskningar  2000, Kalmar 
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För att inget barn eller ingen elev ska stå utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd ska de tre 

verksamheterna bedriva ett aktivt och planmässigt arbete för att förhindra och motverka alla 

former av förödmjukande behandling. Respektive verksamhet ska vara utrustad med en 

likabehandlingsplan. I den ska planerade åtgärder redovisas. Den ska revideras och följas upp 

årligen. Planen ska vara förberedd på att möta den dagliga verksamheten dvs. den ska vara ett 

medgörligt verktyg och kunna anpassas för att på bästa sätt tjäna sitt syfte. Om åliggandet att 

upprätta en likabehandlingsplan inte realiseras blir respektive verksamhets anförare 

skadeståndsskyldig. Kortfattat innebär förbudet mot diskriminering att det är en rättighet för 

barn och elever att inte bli utsatta för någon form av diskriminerade eller kränkande 

behandling. Lagen är entydig och innebär ett förbud mot all form av diskriminering. Lagen 

täcker både direkt och indirekt diskriminering, med indirekt diskriminering menas när 

tillsynes neutrala ordningsförordnanden leder till diskriminerade situationer. Vidare så 

används förbudet mot annan kränkande behandling för att täcka in all negativ behandling som 

inte direkt kan definieras som rena trakasserier, detta för att täcka eventuella luckor.  

Förbudet mot repressalier innebär ett bestraffningsskydd för elever som anmält ansvarig 

person eller medverkat i en utredning som gäller överträdelse av lagen. 

Lagen om skyldighet att utreda och anmäla innebär en utrednings- åtgärdningsskyldighet för 

respektive verksamhets anförare vid en anmälan. Även lagen om rätt till skadestånd  bör 

nämnas, även om det är ovanligt att man  kommer fram till en situation där skadestånd betalas 

ut så innebär ändå lagen förbättrade möjligheter för barn och elever att få ekonomisk 

kompensation för illa behandling. En förutsättning är dock att lagens bestämmelser inte 

efterföljs på ett tillfredställande sätt. 

 

Vilka ser då till att lagen efterföljs? Det gör Skolverket och ombudsmännen, JämO8, DO9, 

HomO10, HO11. Skolverket har det särskilda ansvaret att tillvarata det enskilda barnets och 

elevens rättigheter. Barn- och elevombud ligger som en tredje instans och tillvaratar det 

enskilda barnets och elevens rätt i frågor som inte faller på ombudsmännen. Barn- och 

elevombuden ska dessutom informera om lagen och agera rådgivande så att det blir tydligt för 

eleven vilka rättigheter denne har.  

 

                                                 
8  Jämställdhetsombudsmannen 
9  Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 
10 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning 
11 Handikappombudsmannen 
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Slutligen så är det barnet eller eleven som avgör om beteendet eller handlingen är kränkande. 

Skollagen är extremt tydlig och säger att mobbning inte ska förekomma i skolan. Ofta innebär 

mobbning brottsliga handlingar som många gånger kan och bör leda till åtal enligt 

brottsbalken, brottsrubriceringar som misshandel, vållande till kroppsskada, olaga hot, 

ärekränkning mm är vanligt förekommande inom mobbning vilket kommer fram vid en polis 

anmälan. Skollagen, läroplanen, barn och elevskyddslagen samt arbetsmiljölagen är entydiga: 

Alla människor har rätt till en trygg och säker skol/arbetsmiljö och respektive 

verksamhetschef har det yttersta ansvaret när det gäller att säkra denna miljö.      

 
1. MODELLER OCH FÖREBYGGANDE ARBETE – FARSTA & 

FRIENDS  
 

Farstamodellen  
 

Det finns ett antal mer eller mindre kända modeller utvecklade genom åren som beskriver hur 

man kan arbeta och handskas med mobbningen.  Modeller och metoder utvecklade för att 

behandla och upptäcka mobbningsfall. Modellerna ligger som grund för skolornas 

utvecklande och utformande av handlingsplaner. Många skolor har byggt sina handlingsplaner 

enligt den kanske mest kända modellen, Farstamodellen.12 Modellen är i första hand 

konstruerad för att verka vid akuta fall och stoppa mobbning omedelbart. Farstamodellen har 

utvecklats av Karl Ljungström. Ljungström är grundskollärare och har vidareutbildat sig till 

speciallärare, men håller sedan 1987 kurser för skolpersonal om mobbning och 

mobbningsförebyggande arbete. Farstamodellen bygger på ett åtgärdsprogram som forskaren 

Anatol Pikas utvecklade och använde på 1970-talet, för att upptäcka och behandla mobbning. 

Med utgångspunkten från Pikas material sammanställde Ljungström Farstamodellen för att 

kunna ge skolorna en modell att använda sig utav i sitt arbete mot mobbning. Han menade att 

metoden skall anpassas och utvecklas efter varje skolas egna förutsättningar. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 
12 Ljungström, K  Mobbning i skolan, 2006, kompendium om mobbning samt om mobbningsbehandling enligt 
Farstamodellen   
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Kortfattat beskrivs i modellen hur behandlingen av ett mobbningsfall ska se ut: 

 

1. När en skola får ta reda på att en viss elev blir mobbad, skall skola börja ta fallet på 

allvar. Skolans behandlingsteam (Antimobbningsteam) diskuterar fallet och sätter 

igång ”en sorts utredning”. Är det mobbning? Vilka är mobbarna? 

 

2. Mycket försiktigt skall man ta kontakt och ha ett samtal med den mobbade. Ta reda på 

fakta om händelser och hur länge mobbningen har pågått och vilka är de som är 

inblandade. Är det en person eller handlar det om gruppmobbning? 

 

3. Dagen då alla mobbarna finns i skolan, kallar mobbningsteamet dem en i taget och 

man tar ett allvarligt samtal med dem. De får veta att de mobbar en viss elev och att 

skolan ser allvarligt på situationen. Man försöker tydligt få mobbarna att förstå att 

mobbningen måste upphöra omedelbart, utan att moralisera eller ställa några Varför-

frågor. Teamet gör klar för mobbaren att den mobbade eleven behöver hjälp för att må 

bättre. 

 

4. Efter en vecka har man ett uppföljningssamtal med mobbarna.13 

 

Hela metoden går ut på att hålla föräldrarna utanför i inledningsfasen. Inkopplandet av 

föräldrar vill man kunna ha som en sista utväg om inte samtalen får den effekt man hoppas på. 

Vid första samtalet med den mobbade är det viktigt att man närmar sig försiktigt och försöker 

undvika att lägga orden i munnen på den mobbade. En nyckelsak är att i tidigt skede försöka 

skapa ett förtroende. När det sen gäller själva samtalet med dem som mobbar så är det viktigt 

att man har någon konkret händelse att berätta om så man tidigt sätter ribban för hur allvarlig 

situationen är. Misstänker man flertalet mobbare så bör man likt ett polisförhör ta dem en i 

taget i deras ovisshet för att undvika att de får möjlighet att prata ihop sig. Samtalet med dem 

som mobbar ska vara rent informativt och inte innehålla några moraliseringar eller 

bestraffningar. Det är viktigt att man så snart som möjligt efter det första samtalet följer upp 

det med ett nytt samtal gärna dagen efter. Det är viktigt att man kraftfullt försöker ringa in 

problematiken så att den inte får fäste igen eller att centralfiguren översittaren skaffar sig nya 

                                                 
13 Ljungström, K  Mobbning i skolan, 2006, kompendium om mobbning samt om mobbningsbehandling enligt 
Farstamodellen, Stockholm  
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medlöpare.14  Blir resultatet inte till mobbningsteamets belåtenhet efter dessa två första 

informativa samtal så kan föräldrar kontaktas för att skapa eftertryck. Lyckas man nå ett 

tillfredställande resultat efter samtalen så är det viktigt att man inte påminner någon av de 

inblandade parterna om vad som varit. Man tänker framåt och undviker att stämpla någon 

eller några vilket kan leda nytt utanförskap och nya problem. Efter en lyckad utgång på ett 

svårt problem är det viktigt att det förebyggande arbetet kommer igång omgående. Samtal om 

vad mobbning är, hur man som elev kan ingripa om man misstänker nått, man har en öppen 

preventiv diskussion för att göra eleverna delaktiga. 

 

Friends  
 

Friends15 grundades 1997 av Sara Damber16 som under sin egen skoltid utsattes för 

kränkningar av sin person. Hon fick emellertid hjälp ur det hela med stöd av en kamrat och 

detta väckte ett engagemang hos henne som ledde till utformandet av grundriktlinjerna för 

Friends. Friends har växt fram till den största organisationen i Sverige som arbetar mot 

mobbning. Friends utveckling från intresseorganisation till stiftelse har inneburit att de fått ett 

90-konto17 och i september 2006 så sköt en förgrening ut ur Friends och blev Friends Idrott, 

som verkar mot kränkningar inom idrottsföreningar. Friends har två kontor, ett i Stockholm 

och ett i Göteborg. Friends har inte haft något direkt internationellt genomslag, men fått 

mycket internationell respons för sina mediala uttryckssätt (reklamfilmer, hemsidan mm). Det 

finns dock en ambition från Friends sida att påbörja någon form av samarbete med först och 

främst länderna inom Skandinavien.18 

 

Friends har en vision om att alla barn och ungdomar ska få känna sig trygga och slippa leva 

med olustkänslor i sitt vardagliga liv. Alla barn har rätt till en kompis, genom att etablera 

kompisrelationer undermineras mycket utanförskapsproblematik. Verksamhetsidén är att i 

möjligaste mån utbilda barn och vuxna i förebyggande arbete mot mobbning och annan 

kränkande behandling. Tillvägagångssättet är att förse verksamheterna med användbar 

kunskap och verktyg så att de själva sen kan utveckla sätt att jobba med problemen. De vill 

även påverka attityder och självkänslan inom olika skolrelaterade verksamheter för att få 

                                                 
14 Olweus, D. Hackkycklingar och översittare, 1973, Stockholm 
15 www.friends.se 
16 Damber, S Din vän, Stiftelsen Friends  2000 
17 www.bris.se  90-konto är endast för föreningar och innehav betyder att det finns en bekräftelse på att 
pengarna sköts på ett ansvarsfullt sätt. I Sverige finns det ca 450 90-konton. 
18 Telefonintervju med Krister Thun, Operativ chef, Friends skola, 2007-01-25 
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igång ett långsiktigt arbete mot alla former av kränkande behandling. Friends har i dag 

utbildat över 20 000 kamratstödjare och 1 000 skolor runtom i Sverige (augusti 2006). Friends 

växer för varje dag och intresset för deras verksamhet ökar i takt med behovet. 

 

En förutsättning för att mobbning och kränkande behandling ska kunna förebyggas och 

stoppas så krävs en genomtänkt organisering av arbetet. Friends använder sig utav ett 

trestegstänkande. Man utbildar både personal, föräldrar och elever. Man bjuder även på en 

nivåanpassad elevföreställning som tar skepnad av ett rollspel eller monolog allt i syfte att 

väcka känslor, avslöja fördomar samt att skapa en gemensam värdenorm för skolan och en 

plattform för kompisstödjarna. Allt följs sen upp med en diskussion. Friends har utvecklat ett 

förebyggande material för skolorna med utgångspunkt från likabehandlingsplanen. Det 

bygger på att se till att sprida information om den nya planen till elever och föräldrar genom 

att dela ut den som en förenklad folder. Sprida information om skolans värdegrund, barns 

rättigheter och skyldigheter och vem och vilka man vänder sig till vid behov av stöd med 

mera.19 

 

Friends menar att det är bra och nödvändigt att ha några på skolan som arbetar särskilt med 

mobbningsfrågor ett s.k. antimobbningsteam, trygghetsgrupp eller liknande. Detta team 

arbetar vanligtvis både med det förebyggande arbetet och med den akuta mobbningen och de 

bör ha regelbundna träffar. Dessutom har teamet i regel ansvar för kompisstödjarnas arbete. 

Det är av stor vikt att hålla teamet så brett som möjligt med personal som representerar olika 

delar av skolan som ledning, undervisning, hälsovård, fritid etc.20 

Man bör sen grundligt försöka kartlägga mobbningen och fundera över vilka problem som 

finns på skolan och kartlägga mobbningen med hjälp av enkäter och diskussioner för att få en 

bild av situationen och väcka intresse för den psykosociala miljön hos eleverna. Det är viktigt 

att eleverna görs delaktiga. Det är också viktigt att dokumentera incidenter både för att ha koll 

på skolan och vid eventuell framtida rättsprocess. Det viktigaste är att reagera och agera, att ta 

alla signaler på fullaste allvar och tro på elevernas upplevelser. Uppmuntra barns och 

ungdomars egna initiativ och fortlöpande utbilda och informera personal, föräldrar och elever. 

All personal som får kännedom om att någon elev kan vara utsatt måste genast agera och 

utreda snabbt, men med hänsyn till barnet.21  

                                                 
19 www.friends.se 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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När Friends inleder ett arbete på en skola så ser de detta som början på en varaktig relation, de 

bibehåller därefter kontakten genom återträffar, fördjupningsutbildningar, nyhetsbrev, 

inloggning på webben mm. De anordnar dessutom s.k. ”Friendsdagar” där kamratstödjare och 

elevombud från hela landet får möjlighet att träffas, inspireras och utbyta erfarenheter.   

 

Forskningsläge 
 

Forskningen om mobbning är relativt ny, främst när det gäller mobbning som ett socialt 

mänskligt fenomen. Inom samhällsvetenskapen tog inte forskningen riktigt fart förrän på 

1980-talet. Forskning om skolmobbning har uppmärksammats i flera länder runt om i världen 

de senaste 20 åren. I Norden tog forskningen fart i början av 1980-talet och den handlades om 

mobbning som ett allmänt mänskligt beteende.22 Men i Sverige startade forskningen ett 

decennium tidigare, Under tidigt 1970-talet inleddes en systematisk insamling av kunskap om 

mobbning.23 I Sverige var forskarna Heinz Leymann, Dan Olweus och Anatol Pikas ledande 

inom skolmobbningsproblematiken. Heinemann skrev i början av 1970-talet om det som 

skedde på skolgårdarna och satte in mobbningen i ett vardagssammanhang. Han uppfattade 

mobbning som ett gruppfenomen och gjorde skillnad mellan psykiskt och fysiskt gruppvåld 

som var riktat mot en individ. Pikas ansåg att mobbningen var ett kommunikativt problem och 

handlade om gruppvåld. Olweus beskrev mobbningen som ett aggressivt beteende och han 

karakteriserade den som en upprepning och trakasserier som utföras av en enskild person. 

Han skiljer mellan indirekt och direkt mobbning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Frånberg, G  Mobbning i nordiska skolor, 2003, Köpenhamn 
23 Ibid. s.17 
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2. SYFTE 

 
Syftet med detta arbete är att ta reda på: 

 

1. Hur de två undersökta skolornas definition av begreppet ”mobbning” ser ut. 

2. Hur det förebyggande arbetet mot mobbning kan se ut på de två skolorna. 

 

Vi kommer att undersöka två svenska grundskolors sätt att arbeta förebyggande med 

mobbning respektive trobbing. Vi vill undersöka deras egna tankar samt de olika modeller 

och tillvägagångssätt som skolorna valt att ta till sig när det gäller det 

mobbningsförebyggande arbetet. Men vill även undersöka skolornas antimobbningsarbete 

utifrån den handlingsplan/likabehandlingsplan och de styrdokument som skapas på de två 

skolorna och som används samt ställa dessa dokument mot varandra.  

  

Frågeställningar 
 
 
Våra frågor är följande: 

 

1. Hur definierar och ser två grundskolor (åk f-6)  på mobbning  respektive trobbing?  

 

2. Vilka skillnader och likheter finns i dokumenten på respektive skola kring det 

mobbningsförebyggande arbetet (Handlingsplanerna)? 

 

3. Vilka skillnader och vilka likheter kan man finna inom det 

mobbningsförebyggande arbetet på respektive skola (Tankar, modeller och 

tillvägagångssätt)? 

 

4. Hur kommer eleverna in i det mobbningsförebyggande arbetet på respektive skola? 
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3. MOBBNING OCH TROBBING – EN TEORETISK RAM 

 
Vad är mobbning? 
 

Enligt BRIS– Barnens rätt i samhället lyder en definition av begreppet mobbning som följer: 

Mobbning är upprepade negativa handlingar mot en person. Mobbning kan vara fysisk: slag 

knuffar och liknande eller psykisk: elakheter, miner, ord och utfrysning med mera.24 

 

Det är uppenbarligen så att många forskare bidrar till en mängd olika definitioner och 

förklaringar rörande begreppet mobbning och kränkande behandling. Mobbning verkar till 

synes vara ett skandinaviskt begrepp och delar inte samma innebörd inom andra språk.  

Radiodoktorn och skolläkaren Peter-Paul Heinemann utgick i sitt sökande efter en definition 

från den etnologiska betydelsen av mobbning som något spontant, en uppkommen rörelse likt 

”alla mot en” vilket också var det tidigaste synsättet.  

I Heinemanns bok med titeln Mobbning - Gruppvåld bland barn och vuxna25 ges en av de första 

definitionerna på begreppet mobbning. Heinemann definierar mobbning som: ett tillstånd där 

ett enskilt barn möter en fientlig grupp jämnåriga eller äldre barn och blir en lekboll för 

deras aggression.26 Olweus definitionssökande började med ett konstaterande att mobbning 

uppstår när en eller flera individer upprepade gånger och över tid blir utsatta för negativa 

handlingar från en eller flera individer.27 

 

Mobbningsbegreppet har idag en mer individualistisk prägel, vilket ur ett samhälligt 

perspektiv blir mer tidsenligt. Mobbningen har även gått från att vara mer slumpmässig till att 

bli en mer medveten långdragen plågande process. Detta är något som Pikas tar fasta på i 

presentationen av sin mer moraliska definition: Mobbning är medvetna, icke-legitima fysiska 

eller psykiska angrepp och/eller uteslutningar ur gemenskapen, som riktas mot en enskild 

person i underläge av en grupp vars medlemmar förstärker varandras beteende i 

interaktion28. Mobbning blir enligt definitionen både en medveten och en omoralisk handling. 

  

Vid definiering av mobbningsbegreppet handlar det oftast om den s.k. skolmobbningen, men 

Leymann har även tittat på mobbningen i arbetslivet och kommit upp med följande definition: 

                                                 
24 www.bris.se 
25 Heineman, P. P Mobbning - Gruppvåld bland barn och vuxna, 1973, Lund 
26 Ibid. 
27 Olweus, D. Hackkycklingar och översittare, 1973, Stockholm 
28 Pikas, A. Så stoppar vi mobbning, 1980, Uppsala 
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mobbning på arbetsplatsen är regelbundet, och under längre tid förekommande psykiskt våld, 

som hotar att ge allvarliga konsekvenser. Det som gör Leymanns definition intressant och det 

som skiljer honom från de andra är konsekvenstänkandet. Kamratmobbningen är enligt 

Leymann sig lik inom både arbetslivet och skolan. Man offrar en för att man inte kan hantera 

sitt eget missnöje med sin situation. Den stora skillnaden mellan vuxenmobbning och barn 

och ungdomsmobbning är att användandet av fysiskt våld är mer vanligt i skolans miljö och 

generellt ett mer vanligt uttryckssätt bland yngre i sådana situationer. De vuxna väljer oftast 

mer kontrollerade och utstuderade våldsmetoder.  

 
Kriterier kring begreppet mobbning 
 

Arne Forsman29 pekar på tre kriterier för att en situation ska kunna kallas mobbning. Ett 

kriterium är att någon form av våld, direkt eller indirekt, av fysisk eller psykisk karaktär skall 

förekomma. För det andra att våldet skall vara systematiskt och sträcka sig över tid. Kriterium 

nummer tre att våldet skall utövas mot en eller flera. Forsman talar även om ett fjärde 

kriterium som hänger över de andra och håller obalansen i skick. Detta kriterium handlar om 

den ojämlikhet eller obalans i makt - eller styrkeförhållandet  som råder mellan mobbaren och 

offret. Det finns en direkt mobbning som innebär konkreta fysiska handlingar som sparkar, 

slag, skällsord, hot och i allmänhet kränkande kommentarer. Den indirekta mobbningen 

innebär att man blir försatt i ett utfryst läge, man utesluts ur bekantskapskretsen blir baktalad 

och kanske hindrad från att etablera sunda kontakter i sin omgivning. Även upprepad 

retsamhet med tecken på obehag hos den utsatte räknas som mobbning.30 

 

Teorier kring orsaker till mobbning  
 

När det gäller förklaringsmodeller till varför mobbning uppstår så har det länge legat en 

”suvival of the fittest” tanke som förklaringsbakgrund. En etnologisk överlevnadstanke där 

tolerans eller intolerans mot avvikelser i alla dess former blir grunden till att kränkande 

särbehandling uppstår. I boken Hackkycklingar och översittare som Olweus skrev 1973 lyfter 

han fram två aktörer i situationen: den mobbade och den som mobbar och definierar den 

mobbade som en ”hackkyckling” som utstrålar svaghet och mottaglighet för ”översittarens” 

övergrepp. ”Översittaren” å andra sidan är en fysiskt överlägsen grupp omhuldad av ett starkt, 

                                                 
29 Forsman A. Skolans texter mot mobbning – reella styrdokument eller hyllvärmare?, 2003, Luleå  
30 Ibid. 
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falskt självförtroende som söker dela skuldbördan för övergreppen med ett antal medlöpare31. 

Medlöparna ställer sig till förfogande främst för att själva slippa bli ”hackkycklingar”. En 

”hackkyckling” sänder enligt Olweus ut triggande signaler som skapar en frustration bland 

översittaren och dess medlöpare vilket får dem att vända sig mot honom/henne32. Olweus 

menar att mobbning kan kännetecknas som ett elakt negativt beteende som upprepas och 

fortgår i en relation och som kännetecknas av en tydlig obalans i styrkeförhållandet mellan de 

inblandade parterna33.  

 

Eva Larsson menar på att mobbningen är ett mellanmänskligt fenomen. En biologisk 

företeelse som kan utlösas på grund av mycket subtila skillnader mellan människor t.ex. 

intolerans och differentieringar.34 Hon hänvisar till Heineman och hävdar att mobbningen är 

en mycket vanlig mänsklig företeelse och att uppkomsten av mobbning knappast är någon 

slump35. Gunilla O Björk skriver i sin bok att mobbning som socialt fenomen inte bara tycks 

vara upprepningar utan en intentionell, meningsbärande och i visst avseende regelstyrd 

aktivitet.36 Med detta menar även hon att mobbning inte är ett beteende som bara uppstår utav 

en slump utan att mobbning är omhuldat av en massa ramar och regler som hela tiden 

uppdateras. Mobbning är enligt henne ett beteende som går att förstå och påverka om man 

lyckas hitta den ibland klurigt gömda nyckeln till dess logik.  

 

Gunnar Höistads uppfattning är att många faktorer måste verka för att mobbning ska uppstå 

och kunna pågå.  Egenskaper hos offret, mobbaren, gruppen och den totala miljön i skolan 

(lärarens inställning etc.) påverkar förloppet37.   

 

I enlighet med Pikas så har alltid avvikelser av olika typer angetts som orsak till att mobbning 

uppstår. Enligt attributionsteorin38 så förklarar vi gärna andras människors beteenden efter 

individfaktorer och det egna med situationsfaktorer. Faktum är att denna hypotes kanske mer 

förklarar hur vi som människor fungerar rent generellt i samhället och inte alls är något unikt 

för just skolmiljöer. Pikas delar Olweus syn att det existerar ett samband mellan yttre 

avvikelser och mobbning men framhåller mer som förklaring att det primära är de 

                                                 
31 Olweus, D Hackkycklingar och översittare, 1973, Stockholm 
32 Ibid.  
33 Ibid.  
34 Larsson, E  Mobbad? Det har vi inte märkt, 2000, Stockholm 
35 Ibid. 
36 Björk, G O Mobbning –en fråga om makt, 1999 s.23, Lund 
37 Höistad, G  Mobbning 1995 s.68, Södertälje 
38 Leymann, H Vuxenmobbning – Om psykiskt våld i arbetslivet  1986  s.78-79, Lund 
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psykologiska olikheterna människor emellan. Pikas menar att uppkomsten av mobbning beror 

på att offret i någon mening är avvikande i form av utseende, kläder eller härkomst. Men det 

kan också vara mobboffrens personlighet som triggar mobbarna. Exempelvis om denne 

utstrålar ängslighet och osäkerhet.39 Leymann40 däremot är av den uppfattningen att 

personlighetsdragen kommer i andra hand när det gäller att förklara hur mobbning uppstår. 

Enligt honom så kan vem som helst bli offer likaväl som att vem som helst kan bli 

”medlöpare” i en mobbningssituation. Leymann förklarar orsaken till utkristalliseringen av 

mobbningsoffer som en oförmögen individuell förmåga till avläsning, en s.k. kognitiv 

missberäkning. Faktum är att när det gäller de bidragande faktorerna till att mobbning uppstår 

går teorierna i sär men med samma utgångspunkt vilket gör dessa tre forskares resonemang 

även står sig på den internationella forskningsarenan. Särskilt när det gäller Olweus forskning 

så har den visat sig ligga till grund för förfiningar av mobbningsförebyggande arbete världen 

över.  

 

Mobbare och mobbade 
 

Barn är inte födda till mobbare, inte heller är man född till mobboffer. Faktorer i barnets 

uppväxt är avgörande. Föräldrarnas grundinställning till sitt barn, deras inställning till 

aggressivt beteende, gränssättning, straffmetoder, deras inbördes relation och deras attityd till 

styrka respektive svaghet påverkar utkristalliseringen av mobbare och mobboffer41  

Uppväxtförhållanden kan ha stor betydelse för utkristalliseringen av den potentiella 

mobbaren42. Brist på värme och engagemang under uppväxt tiden spelar roll och är en 

riskfaktor för mobbning. Våld föder våld och de som fick fysiskbestraffning under sin 

uppväxt löper större risk att bli mobbare. Mobbaren tillhör ofta själv den grupp barn som 

utsatts för olika former av våld och otrygghet. 

 

Mobbare har ofta en lyhördhet för outtalade sociala samspel i grupper och en vilja att utnyttja 

detta.43 Helle Hoiby skriver att Olweus undersökningar visar att mobbarna kännetecknas av en 

ovanligt låg grad ängslan och osäkerhet och att mobbarnas inlevelseförmåga helt saknas eller 

är otillräckligt utvecklad. I regel har de fått för lite omsorg och kärlek, gränssättningen har 

                                                 
39 Pikas, A  Gemensamt–Bekymmer–Metoden Handbok för paradigmskifte i behandling av skolmobbning, 1998, 
Uppsala 
40 Ibid. 
41 Höistad, G  Mobbning, 1995, s.23, Södertälje 
42 Olweus, D 1999 
43 Nenzén, B. Hot och våld i Skolan, 1998, Stockholm 
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varit bristfällig friheten för stor under barndomen. De har även ofta dålig relation till sina 

föräldrar44.  Mobbaren har ett starkt behov av att dominera andra barn och de har många 

gånger en förhållandevis positiv bild av sig själv De är säkra i sin roll att vara den aggressive 

och starke.45 Ett utmärkande kännetecken för mobbaren är just aggressivitet gentemot 

kamrater och en mer positiv inställning till våld. Mobbaren har ett starkt behov att dominera46. 

Olweus menar på att många mobbare är populära bland klasskamraterna och är ofta fysisk 

mer utvecklade än sina offer. De saknar empati, eller förmågan till att känna empati och 

uttrycka detta.47 

 

Att barn i grupp retar eller testar varandra är något som direkt bidrar till den s.k. 

hackordning.48 Det blir en sorts test som handlar om hur mycket den mobbade tål och vilken 

reaktion som denne i sin tur ger ifrån sig. Detta är något som gör mobbarna medvetna om sin 

makt.49 Mobbarna utvecklar en vana att alltid sortera några människor som fiender redan 

innan de träffat personen som kan komma bli deras potentiella offer.50 När det gäller 

upprätthållandet av mobbningen så ger medlöparnas51 gillande kommentarer förstärkning till 

mobbningens dynamik. Ett aktivt och hetsigt temperament och behovet av att få utlopp för sin 

aggressivitet är personlighets och karaktärsdrag som kännetecknar en potentiell mobbare52. 

Mobboffren o andra sidan är ofta mer ängsliga och osäkra och har en svag jag uppfattning. De 

är försiktiga och är många gånger tystlåtna i sin natur. De har lätt för gråt och att känna sig 

dum, fula, misslyckade och skamsna. De känner sig övergivna och ensamma.53 De verkar som 

om mobboffren genom sitt beteende signalerar till omgivningen att de är ängsliga och 

misslyckade individer.54 Mobboffren skäms ofta att berätta om mobbningen i rädsla för 

repressalier.55 De typiska mobboffren är enligt forskningen försiktiga, känsliga och stilla barn 

som är ängsligare än barn i allmänhet.56  

 

 

                                                 
44 Hoiby, H  Mobbning kan stoppas, 2004, Stockholm 
45 Höistad, G Mobbning, 1995, s. 81, Södertälje 
46 Olweus, D 1994 
47 Olweus, D 1994 1999 
48 Olweus, D Hackkycklingar och översittare, 1973, Stockholm 
49 Pikas, A  Gemensamt–Bekymmer–Metoden Handbok för paradigmskifte i behandling av skolmobbning 1998 
s.172, Uppsala 
50 Ibid. s.127 
51 Olweus, D. Hackkycklingar och översittare, 1973, Stockholm 
52 Pikas, A.  Gemensamt–Bekymmer–Metoden Handbok för paradigmskifte i behandling av skolmobbning, 1998, 
Uppsala 
53 Höistad, G. Mobbning, 1995, Södertälje 
54 Ibid. s.78 
55 Hoiby 2004 
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Mobbning och makt 
 

Zelma Fors57 diskuterar mobbningen ur ett relationsperspektiv.  Hon har valt att studera 

maktbalansen i relationen mellan offret och mobbaren och deras identitet. Genom att studera 

relationen mellan mobbaren och offret i fokus ges en förståelse för mobbningssituationen. 

Fors menar att det finns något hos offret som lockar mobbaren. Enligt henne har de 

mobbningsfall hon studerat haft gemensamma egenskaper exempelvis obalans i 

maktrelationen mellan offer och plågaren och fientliga känslor i relationer. Fors beskriver 

genom fallbeskrivningar hur mobbningen uppstår och vilka uttryck den kan ta. Enligt henne 

handlar mobbning om en obalans i makt mellan två individer, offret och mobbaren där 

mobbaren är den som besitter makten över offret. Vuxenvärlden kan även omedvetet bidra till 

att mobbningen blir mer befogad genom sitt sätt att tolka situationen. När föräldrarna 

uppfattade att offret skapade sin egen mobbning visade de med sitt sätt att tolka mobbningen 

att det var helt i sin ordning. I detta fall fanns det också en lärare som medverkade i 

mobbningen. 58 Olweus59 skriver även han om en obalans i makt mellan mobbaren och offret. 

Enligt honom är offret svagare än mobbaren rent fysiskt. Makt i kombination med rädsla kan 

vara att den starkaste är drivkraft och den ligger bakom mobbning. Ett maktmönster uppstår 

och en hierarkisk ordning skapas. En överordnad och underordnad som Olweus kallas för 

hackkyckling och översittare, en svag och en stark.  

 
Björk menar att: mobbning som socialt fenomen inte bara tycks vara upprepningar utan en 

intentionell, meningsbärande och i visst avseende regelstyrd aktivitet. 60 Med detta menar hon 

att mobbning inte är ett beteende som bara uppstår av en slump utan hon menar att mobbning 

är omringat av en massa ramar och regler som hela tiden uppdateras. Mobbning är enligt 

henne ett beteende som går att förstå och påverka om man kommer på orsaken till 

problematiken. Mobbning blir ett sorts socialt fenomen där mobbningssituation orsakas av 

den mobbade och offret. Björk använder sig utav begreppet handlingsutrymme i sin bok.  

En ökning av handlingsutrymme motsvaras ökning av makt.61 De som mobbar, menar Björk, 

söker hela tiden nya kritiska situationer som bara de kan hantera och som ger de makt. 

 

                                                                                                                                                         
56 Ibid. s.23 
57 Fors, Z  Makt maktlöshet mobbning, 1995, Stockholm 
58 Ibid. s.120 
59 Olweus, D. Mobbning - Vad vi vet och vad vi kan göra 1994 
60 Björk, G Mobbning en fråga om makt 1999  
61 Ibid. 
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Mobbningens konsekvenser 
 

Att bli utsatt för mobbning har många gånger stark negativ påverkan och begränsar tankar och 

ageranden hos den mobbade. Mobbning kan medföra skadliga psykologiska effekter som kan 

ge uttryck i form av låg självkänsla med depression som följd.62 Den som blir utsatt för 

mobbning blir kränkt som människa och förlorar en del, i värsta fall hela sitt 

människovärde.63 Det är inte helt sällsynt att mobbning leder till tankar kring självmord.64 

Hoiby visar på att elever som under en lång tid utsätts för mobbning behöver hjälp att bryta 

sig ur det destruktiva och negativa mönster som byggt upp kring dem.65 

 

Vad är trobbing? 
 

Trobbing66 kommer från det engelska ordet ”trouble”. Trobbing är ett relativt nytt begrepp 

och är ett sammanfattningsord för alla övriga negativa, kränkande beteenden mot en eller flera 

personer som inte är mobbning. Begreppet används för att täcka in eventuella luckor. Med 

trobbing kan även menas enstaka tillfällen av allmän hänsynslöshet, öppna konflikter, 

trakasserier, bråk, slagsmål, sparkar, störande av undervisning och kränkande tillmälen. 

Ljungström skriver att begreppet trobbing har börjat användas på senare tid för att visa på ett 

förstadium till något som kan komma att utvecklas till mobbning. Det är dock av högsta 

prioritet att all personal ska ingripa vid trobbing och annan överträdelse av skolans regler.67 

 

4. METOD  
 

Skolval 
 

För vårt arbete har vi valt ut att undersöka två svenska grundskolor. Skolorna ligger i förorter 

söder om Stockolm. Den ena skolan har cirka 300 elever och är en F-6 skola. Den ligger nära 

ett skogs och naturområde. Den skolan har vi valt att kalla för X-skolan. Den andra skolan har 

cirka 500 elever och är en F-9 skola. Skolan är relativt nybyggd och ligger mitt i ett 

bostadsområde. Den har vi valt att kalla för Y-skolan. 

                                                 
62 Frånberg, Gun-Marie Mobbning i Nordiska skolor 2003 s.62 
63 Höistad, G. Mobbning 1995 
 
64 Hoiby, H. Mobbning kan stoppas 2004  
65 Ibid.  
66 Ljungström, K.  Mobbning/Trobbing, Stencil, 2000, Stockholm 
67 Ibid. 
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Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle och detta avspeglas i våra skolor och inne i 

klassrummen. De två skolorna vi valde ut har hög procent av elever vars föräldrar har blandat 

etniskt ursprung eller som nyligen flyttat till Sverige. Det är vanligt att föräldrarna till dagens 

barn gått i de här skolorna. Gemensamt för våra undersökta skolor är att det på båda skolorna 

finns s.k. förberedelseklasser68, detta på grund av att cirka 10 % av eleverna är nyinflyttade 

och går på skolan för att lära sig det svenska språket. Sammanfattningsvis kan man säga att 

våra undersökta skolor har en stor kulturell variation där barnen kommer från olika hörn av 

världen och tyngdpunkten ligger på elever som har sitt ursprung i Mellanöstern. Det är inte 

ovanligt att det förekommer kulturkrockar i skolorna på grund av religiösa och etniska 

meningsskiljaktigheter. Detta har vi dock inte fördjupat oss i eftersom vår fokus ligger på 

handlingsplanerna och skolornas arbete mot mobbning.  

 

Val av arbetsmetod 
 

Informationen kring frågan om mobbning och de aktuella skolorna har vi hämtat från litteratur 

och artiklar, föreläsningar och skolintervjuer. Vi har även sökt information i de olika 

databaserna som finns på Internet. Från skolornas hemsidor tog vi en hel del information som 

hjälpte oss inför studien. Vi har läst och granskat materialet grundligt för att skapa oss en 

förförståelse. Både individuellt och gemensamt har vi genomfört intervjuer på skolorna. Till 

våra intervjuer har vi använd bandspelare/Mp3-spelare för att sedan i efterhand kunna lyssna 

fler gånger på materialet.  

 

I arbetet har vi valt en kvalitativ undersökningsmetod istället för en mer kvantitativ.  

Enligt Staffan Larsson69 handlar kvalitativa undersökningsmetoder om hur man ger en god 

beskrivning av ett fenomen. Men det kan också handla om hur människor uppfattar sin värld 

eller hur någon upplever något. Genom en kvalitativ undersökningsmetod vill vi få fram hur 

mobbningsteamet på de utvalda skolorna upplever sättet att arbeta förebyggande och aktivt 

mot mobbning. Det är viktigt för vårt arbete att ha bra förutsättningar för analys och god 

beskrivning av de genomförda intervjuerna. 

 

                                                 
68 I en förberedelseklass lär man sig svenska och får sin första skolintroduktion, man är också relativt 
nyanländ i Sverige. 

 
69 Larsson, S  Kvalitativ analys, 1986, Lund 
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Våra arbetsmetoder byggde på att studera skolornas handlingsplaner när det gäller arbetet mot 

mobbning samt att genomföra intervjuer av väsentlig personal. Speciellt ”mobbningsteamets” 

personal var värdefull för intervjuundersökningarna. Vi tog kontakt med personalen först per 

telefon och de var mycket positivt inställda. När vi sedan besökte skolorna för första gången 

var vi mycket välkomna. De första personerna som vi träffade var skolornas biträdande 

rektorer, en av dem närmare bestämt Y-skolans leder även skolans ”mobbningsteam”. Dessa 

har det övergripande ansvaret för arbetet mot mobbning tillsammans med resten av 

mobbningsteamet. Vi bokade även en tid med en klasslärare på ena skolan (X) och två på den 

andra (Y). Varje intervju pågick cirka 45 minuter. Intresset från skolpersonalens sida att delta 

i våra intervjuer var stort och problemet var snarare att hitta en lämplig tid. Skolpersonalens 

tid var mycket begränsad på grund av olika anledningar. Inledningen på intervjuerna började 

med en bred och allmän presentation av vårt syfte och följdfrågan blev vad de anser att 

mobbningen är för något och vi bad dem presentera sin definition på mobbning.  

 

Intervjuerna grundade sig på några huvudfrågor och sedan följdfrågor. En del frågor hade vi 

förberett noga medan några var mer eller mindre spontana.  Eftersom vi med detta arbete är 

ute efter att undersöka hur två specifika skolor arbetar med mobbningsförebyggande arbete 

och hur mobbningsteamets arbete går till studerade vi 

handlingsplanerna/likabehandlingsplanerna och samarbetsavtalen samt genomförde 

intervjuer. Det kan bli mer givande när skolpersonalen ges utrymme att själva berätta för oss 

om hur de arbetar. Nästan allt av betydelse når oss genom att en människa ställer frågor till 

en annan människa skriver författarna Stig Hansén och Clas Thor.70  

 
Avgränsning 
 

Vår avgränsning i uppsatsen gäller mobbning på två grundskolor. Vi har koncentrerat oss på 

de lägre klasserna F-6. Orsaken är att vi är intresserade av att se hur mobbningsteam arbetar 

förebyggande och mot akut mobbning med yngre barn. Valet av skolor var av rent praktisk 

karaktär. Pga. anonymitetskravet kan vi inte hänvisa till respektive skolas hemsida. 

 

                                                 
70 Hansén, S & Thor, C Intervjua – En grundbok för media 1997 
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5. EN UNDERSÖKNING AV TVÅ SKOLOR 
 

X-skolan 
 

X-skolans målsättning och värdegrund 

 

Enligt skolans dokument är målsättningen med verksamheten att erbjuda en bra miljö för 

eleverna med tydliga mål och höga förväntningar. Alla elever ska känna trygghet under 

skoltiden och sträva efter att tillsammans nå en framgångsrik skola med stark värdegrund där 

nyckelorden är respekt, självförtroende och tillit. Dessutom sträva efter ett tydligt och sunt 

ledarskap. Behovet av gemenskap är viktigt. Eleverna måste ges möjlighet att bli bekräftade i 

gruppen. Arbetet med värdegrunden är en ständigt pågående process. Det viktigaste för alla är 

att säkra tryggheten. Värdegrunden skall omvandlas till praktisk handling. Att respektera 

varandras integritet och varandras arbete ger eleverna självförtroende. 

 

X- skolans definition på mobbning:  

 

”Mobbning är när en eller flera elever systematiskt trakasserar en annan elev, fysiskt eller 

psykiskt eller båda delarna, detta sker vid upprepande tillfällen och över tid. Mobbning är 

lika med kamratförtryck.” (Olweus) 

 

  X-skolans har upprättat en handlingsplan och den avser: 

• Förebyggande arbete mot mobbning och kränkande behandling av elev 

• Hantering av akut mobbning av elev 

• Förebyggande arbete mot mobbning och kränkande behandling av vuxen samt mot 

akut mobbning av vuxen 

   X-skolans handlingsplan gäller för: 

• All personal verksamma på enheten. 

• Alla elever inskrivna på enheten. 

Till handlingsplanen hör även en aktiv hemsida, en akut pärm samt en informativ 

anslagstavla. 
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Intervju 1  

 

Den intervjuade personen är skolans biträdande rektor vi kan kalla henne Eva (fingerat namn). 

Hon är delaktig i mobbningsteamets arbete på skolan. Hon sitter ofta på sitt kontor och har 

överfullt med arbetsuppgifter.  

                       

Eva:        […] det är ofta någon som avbryter mig under mitt  
               arbete. Det kan vara ett barn som behöver tröstas 
               eller som vill berätta nått. För det mesta handlar  
               det om ett bråk eller konflikter av olika karaktär.  
               Det är alltid någon som behöver hjälp […]. 

 

Hon berättar att mycket av hennes tid går åt till att stoppa bråk eller lösa konflikter.  

 

 Eva:        […] nu för tiden kan man inte blunda för mobbning, 
                vi är tvungna att tänka på och rätta oss efter den  
                senaste skollagen mot kränkande behandling. 

                                     Vi vuxna på skolan måste verkligen samarbeta i 
                                     kampen mot mobbning och andra former av  
                                     trakasserier. Vi på den här skolan anpassar våra  
                                     arbetssätt mot mobbning och utformandet av vår  
                                     handlingsplan efter den nya lagen som kom oss till  
                                     handa i april.  
 

När vi frågar henne om handlingsplanen reviderats nyligen, svarar hon stolt att den 

reviderades nu i höst år 2006 och den finns på nätet, på skolans hemsida att skåda. 

 
                        Eva:       […] när det gäller mobbningsärenden och trakasserier  
                                      är vi väldigt noga med att dokumentera alla inkomna  
                                      ärenden. Vi redovisar vårt handlande och de åtgärder 
                                      som vidtagits. 
 

I och med den senaste skollagens införande fick alla skolor en årlig revideringsskyldighet av  

sin handlingsplan71. 

 

X-skolan arbetar efter en egenutformad mobbningsförebyggande modell med rötter i 

Farstamodellen. Eva bekriver hur skolan rent praktisk arbetar med ett fall av mobbning. 

                                                 
71 Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, 1 april, 
2006 
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                        Eva:        […] när skolan får reda på att en viss elev troligen blir  
                                       mobbad, lämnar någon vuxen alltid en skriftlig anmälan  
                                       till mobbningsteamet. Jag tillsammans med mobbingteamet  
                                       pratar med varandra och bestämmer hur vi skall  
                                       arbeta med fallet. Utredare utses och det är alltid två från  
                                       teamet som arbetar med det anmälda fallet. Vi gör en 
                                       egen bedömning av situationen. Är fallet ren mobbning  
                                      eller handlar det om trakasserier[…] Ett konstaterande  
                                      genomförs och därefter börjar vi arbetet med fallet. 
 
Värdegrundsarbetet genomsyrar allt dagligt arbete på X-skolan. 
 
                         Eva:      […] den sociala utveckling är viktig för oss och skolan  
                                       arbetar ständigt för att eleverna skall fungera i den miljö  
                                       de befinner sig i. 
 

Skolans metoder kompletterar varandra och skolan har utvecklat verktyg för att både 

förebygga och ingripa vid mobbning. Satsningen fokuserar på det förebyggande även om det 

fortfarande är lika viktigt att snabbt ingripa vid akut mobbning. I samband med detta spelar 

också hemmet en viktig roll. 

                                      Eva:     […] vi vill gärna ha med föräldrarna i vårt arbete mot 
                                                   mobbing […]. 
 
I X-skolans handlingsplan framgår att information är en demokratisk rättighet och en 

förutsättning för inflytande, därför inbjudes föräldrar och barn att ta del av skolans 

förebyggande arbete.  

 
Intervju 2  

 

Den intervjuade personen är en klasslärare vi har valt att kalla henne Tina (fingerat namn). 

Hon ingår i X-skolans mobbningsteam och har bl.a. ett övergripande ansvar för att handleda 

skolans kamratstödjare i deras arbete. Hon börjar med att berätta lite om sin roll i 

mobbningsarbetet på skolan: 

 

                         Tina:    […] jag och skolans speciallärare träffar kamratstödjarna 
                                     varannan vecka. Vi tar upp hur deras uppdrag fungerar, 
                                     vad de ser och allt som de behöver veta om deras uppdrag. 
 

Klassläraren berättar att varje klass väljer två klasskamrater som representerar klassen som 

kamratstödjare. Hon nämner att meningen med deras uppdrag är att de skall vara förebilder 

för de andra eleverna. Det är inte meningen att de ska stoppa konflikter eller agera på egen 



 
30 

 

hand. Att de elever som är kamratstödjare lämnar lektionen för att gå på handledningsmöte 

har blivit ett problem. Det är alltid ett klasslärardilemma när eleverna lämnar klassen under 

lektionstid även om det är för goda syften. Hon nämner också att föräldrarna inte tycker om 

att deras barn missar lektioner.  Det är viktigt att skolan informerar föräldrarna om allt deras 

barn sysslar med under sin skoltid. Därför anordnar lärarna en gång per termin ett 

informationsmöte för att informera föräldrarna om hur skolan arbetar kring mobbning.  

 

                         Tina:    […] det är viktigt att sprida information om skolans arbete  
                                     och  speciellt mot mobbning. Ett bra samarbete mellan  
                                     skolan, föräldrar och elever underlättar vårt arbete.  
                                     Mobbningen angår all personal på skolan från rektor, till         
                                     lokalvårdare, till föräldrar […]. 
 
                         Tina:     […] det kan vara känsligt att sätta en stämpel på vad som  
                                              är ren mobbning […].        
 
Det verkar vara svårt för henne att sätta ord på vad mobbning är. 
   

Den intervjuade läraren betonar att skolans personal inte under någon omständighet blundar 

om det inträffar ett mobbningsfall.   

 
 
                          Tina:     […] alla måste respektera varandra, och respektera  
                                       andras åsikter. 
 
Hon pratar om vikten av att få eleverna delaktiga i det förebyggande arbetet. 

 

                            Tina:     […] genom att låta eleverna ta del av skolans arbete  
                            mot mobbning hjälper de oss vuxna att upptäcka kränkande  
                            behandling, trakasserier och mobbning i tidigt stadium.   
 
Hon betonar vikten av social träning för att förebygga mobbning och främja lärande. 

 

                            Tina     […] social kompetens och lärandet går hand i hand […]. 

 

Intervju 3 

 

Den intervjuade personen är specialpedagog. Vi kommer att kalla henne för Malin (fingerat 

namn). Malin har arbetat på skolan i många år och var ansvarig för att leda mobbningsteamet 
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ända fram till höstterminen 2006. Men när vårtermin började tog skolsköterskan över ansvaret 

för teamet. Skolsköterskan är ny på skolan, hon har arbetat på skolan cirka ett år. 

 

 Första frågan handlade om mobbningsteamet. Teamet består av skolans biträdande rektor, 

 specialpedagog, fritids pedagog och fyra klasslärare.  

 

                                  Malin     […] vi träffas enligt kalendariet tre till fyra  
                                                 gånger per år. Den som är ansvarig nuförtiden  
                                                 är skolsköterskan. Hon är länken i teamet och  
                                                 den person som sammankallar till ett möte och  
                                                 är ansvarig för att samla anmälningar och utser 
                                                 en handledare till ett mobbningsärende […]. 
  
 

När det gäller likabehandlingsplanen så berättar hon att: 
  
                                  Malin      […] den blev klar på slutet av höstterminen 06  
                                                  men vi gick inte ut med den förrän denna termin,  
                                                  vårterminen 07. Vi har inte hunnit utvärdera  
                                                  den ännu. men ingenting har förändrats än med 
                                                  likabehandlingsplanen. Den har inte förändrat  
                                                  vårt arbetssätt för att motarbeta mobbning.  
                                                  Vi har haft en handlingsplan för att förebygga  
                                                  mobbning förut och den fungerade bra […]. 
 

Hennes definition på mobbning är: 
 

                                 Malin        […] när en eller flera systematiskt under en tid  
                                                   kränker en annan grupp eller en människa.  
                                                   Det är mobbning för mig. Enstaka handlingar  
                                                   där så väl offer som förövare skiftar är för mig  
                                                   kränkande behandling. Mobbning är när jag  
                                                   säger dumma saker tio gånger mot olika  
                                                   personer samma dag, då är det trakasserier  
                                                  eller kränkningar. Vid kränkningar är det  
                                                  elevhälsoteamet som tar hand om ärendet […]. 
 

 

När skolan tog kontakt med Friends för tre år sedan började de utbilda  elever som blev 

utvalda till kamratstödjare. 
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                                    Malin      […]  Förra året fanns det 18 elever men nu 
                                                    är de bara nio kamratstödjare. Därför  
                                                    måste vi den närmaste tiden utbilda fler  
                                                    kamratstödjare. De informeras om 
                                                    likabehandlingsplanen och mobbingplanen. 
                                                    De är faddrar för de yngre eleverna på skolan. 
                                                    De ställer upp när de ser ledsna, ensamma  
                                                    elever och de tröstar dem […]. 
 

Malin betonar vikten av att skolan utbildar fler kamratstödjare.  

 

                                     Malin      […] kamratstödjarens roll är att hjälpa oss  
                                                    vuxna att upptäcka mobbning. Men tyvärr har  
                                                    deras roll missuppfattas. De förväntas att vara 
                                                    ett slags poliser som aktivt ska stoppa bråk. 
                                                    Där har vi ett område som man ska informeras  
                                                    om, nämligen kamratstödjarnas roll. Att bryta  
                                                    bråk är inte deras sak. Kamratstödjarna har en  
                                                    viktig funktion, de är en referensgrupp som man  
                                                    kan vända sig till. De har åsikter och via dem  
                                                    får vi veta nya strömningar som pågar i skolan,           
                                                    exempelvis religionsmotsättningar eller  
                                                    gängbildning på skolan.                  
 
Malin menar att det finns olika typer av mobbare. 
 
                                       Malin      
                                                      […]    De som  mer eller mindre roar sig  
                                                      på andras bekostnad. Det är sådana elever som  
                                                      sällan förstått vad de gör. Ofta blir de skamsna  
                                                      och ledsna när de förstår vad de har gjort.  
                                                      Ibland möter jag mobbare som inte vet vad de  
                                                      sysslar med. En del mobbare mobbar för att  
                                                      stärka sin egen roll i en grupp. En del har brist  
                                                      på empati. Sedan finns de som har ett behov av  
                                                      makt […]. 
 
Enligt Malin så blir den som inte har hitta bra strategier för självförsvar mobbad. 
 
                                         Malin     […]   Det kan till exempel vara en elev som 
                                                        är för tacksam. Mobbningen upplevs som roligt  
                                                        för de som mobbar. Den mobbade visar svaghets-      
                                                        tecken såsom svag jag-känsla och vågar sällan 
                                                        ta plats […]. 
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Även det yttre kan vara orsak till mobbning. 
 
                                            Malin    […] mobbaren kan söka efter sådana tecken för  
                                                          att mobba eller såra exempelvis trampa på den  
                                                          så kallade onda tån. Elever blir mobbade för sina 
                                                          kläder eller att de bär på glasögon. Men det finns                
                                                          mobbare som själva har glasögon och de mobbar 
                                                          de andra, Enligt min mening det yttre är inte  
                                                          direkt  orsak till mobbning […]. 
 
Skolan har också en Sett-grupp. 
 
                                             Malin     […] från och med det här året är jag inte  
                                                            längre ansvarig för Sett-grupperna. De  
                                                            gångna åren tog jag hand om de klasserna  
                                                            som inte fungerade riktigt bra. Jag hade en  
                                                            timme livskunskap vid behov. Men nu är  
                                                            Birgitta Kimbers ”LIVSKUNSKAP”  
                                                            schemalagd för de  lägre klasserna och från  
                                                            och med nästa termin gäller det alla klasser.  
                                                            Jag handleder klasslärarna vid behov. Att  
                                                            arbeta med Birgitta Kimbers modell är ett  
                                                            långsiktigt arbete, men det ger resultat […]. 
 
Mobbningsteamet 

 

X-skolan har ett mobbningsteam som gör förebyggande insatser och ingriper vid akut 

mobbning. Mobbningsteamet arbetar efter sin egenutformade modell med rötter i 

Farstametoden.  All mobbning, hot, angrepp, kränkning, och misshandel bekämpas. Eleverna 

är med i arbetet i form av kamratstödjare. Dessa agerar resurs i det förebyggande arbetet mot 

mobbning. Enligt X-skolan är det en styrka med att ha elever med i bekämpningen är att de 

ofta vet hur stämningen är och hur grupperingarna ser ut i klassen. Kamratstödjare kan inifrån 

uppmärksamma problem samt med hjälp av andra kamratstödjare och skolans mobbningsteam 

göra något åt problemen. Skolan har ett samarbete med Friends sedan 2003. Både vuxna och 

elever har fått mobbningsförebyggande utbildning. Eleverna har sett en föreställning som 

hjälper dem att upptäcka och hjälpa till att ingripa vid mobbning. Det är viktigt att engagera 

eleverna och ge dem kompisstödjarroller. Enligt X-skolan så är kamratstödjarna är en viktig 

resurs i kampen mot mobbning. X-skolan har två kamratstödjare från varje klass. Varje elev i 

klassen röstar och väljer en klasskamrat som passar till denna post. De genomgår sedan en 

heldagsutbildning ledd av Friendspersonalen med stöd av skolans mobbningsteam. Enligt X-

skolans personal så har kamratstödjarna genom regelbunden handledning av lärare  kommit i 
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gång bra med sitt arbete och börjat ta uppgiften på fullaste allvar. Kompisstödjarnas uppgift är 

inte att ingripa, utan att ”ha stora ögon och öron” och berätta för sina handledare eller andra 

vuxna om vad de ser. Enligt X-skolan så ska kamratstödjarna också själva vara goda 

förebilder och de får inte kränka eller mobba någon. Deras uppgift är att informera vuxna när 

de märker att något inte är i sin ordning. 

 

X-skolans mål 

 

Målsättningen för X-skolans arbete är att skapa ett bra klimat mellan skolan och hemmet.  

Delaktighet i det vardagliga arbete och att eleverna tar ansvar redan i tidig ålder är viktigt för 

ett lyckat förebyggande arbete mot mobbning. Skolans viktigaste ord är respekt, självkänsla 

och tillit.  

 

X-skolans arbetsgång 

 

Om någon begår en våldshandling så är det viktigt att personer i omgivningen omgående 

ingriper för att stoppa våldshandlingen. Klassföreståndaren eller någon annan personal som 

eleven/eleverna normalt sett har förtroende för, samtalar med dessa om det som har inträffat. 

Skolledningen informeras om det som hänt för att ta ställning till hur elevens fortsatta dag i 

skolan skall se ut. Elevskyddsombuden informeras om det inträffade. Eventuell skadeanmälan 

upprättas av skolsköterskan. Skolan kontaktar föräldrar och vid behov görs även 

polisanmälan. Socialtjänsten kontaktas även dem vid behov.  

 

Social träning 

 

För att skapa välfungerande grupper och sammanhållning i klasser använder sig X-skolan 

utav SET-grupper hämtat från Birgitta Kimbers material ”Livsviktigt”.72 Social-emotionell 

träning förkortas SET och är en metod som bygger på att vuxna genom samtal hjälper barn att 

känna igen känslor hos sig själva, utveckla empati och lära sig hantera konflikter. Denna 

sociala träning fungerar som ett verktyg i skolans förebyggande arbete mot mobbning. Skolan 

                                                 
72 Ett läromedel för att medvetet och strukturerat arbeta med social och emotionell träning (SET) inom ramen 

för ämnet Livskunskap. Ett häfte för varje ålder från F till år 9. Lärarhandledning till varje häfte. Moment tränas 

regelbundet och med svårighetsgrad och teman anpassade till åldersgruppen.  
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arbetar även enligt en modell som Olle Åhs73utvecklat. Hans modell med utgångspunk i 

involveringspedagogiken bygger på att vidareutveckla barnens sociala förmåga.74 

 
Detta har visat sig ge ett tillfredställande resultat som i sin tur lett till färre konflikter och 

bättre stämning på skolan. En viktig bit för det förebyggande arbetet är att skapa ett positivt 

klimat i skolan och tillgodose de grundläggande psykologiska behoven hos eleverna. X-

skolan bevittnar även att lärarrollen har förändrats mycket på senare år. Det talar om att man 

som lärare måste vara både psykolog, social arbetare och kurator mm. När man nu ska se efter 

varje individs behov har också många lärare tagit på sig dessa roller i större utsträckning, 

vilket inte alltid känns så bra menar de. 

 
X-skolans ansvar 

 

När det gäller ansvarsbiten så har X-skolan upprättat en handlingsplan mot mobbning för att 

kunna trygga sina elevers skolvardag. X-skolan anser sig även ha ett ansvar när det gäller att 

förmedla goda och sunda värderingar och egenskaper till sina elever. Detta för att förebygga 

icke önskvärda beteenden hos barnen i skolan och på fritiden. Skolans rektor är den som ska 

ha det yttersta ansvaret för allt som händer i skolan och därmed också att planen efterföljs. 

När det gäller mobbning så måste alla som jobbar på skolan känna ett gemensamt ansvar och 

ingripa direkt om dem ser att mobbningen pågår. Utvecklingssamtalets roll då elev, lärare och 

föräldrar träffas för att diskutera är viktig för att se framåt när det gäller den enskilda elevens 

sociala utveckling. X-skolans har en vision som bygger på att lyfta fram dygder för att öka 

förmågan att hantera konflikter bättre, något man gärna ser händer tillsammans med 

föräldrarna. Strävan efter att ständigt nå utveckling är en viktig del i X-skolans 

mobbningsförebyggande arbete. 

 

Y-skolan 
 

Y- skolans definition av mobbning: 

 

”Mobbning är en form av kränkning, det inträffar när en eller flera personer under en längre 

tid (veckor, månader osv.) trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt eller bägge 

                                                 
73 Åhs, O. fil.dr och lärare i pedagogik vid Mälardalens Högskola och har tjugo års erfarenhet som lärare i 
grundskola och gymnasium. 
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delarna. Mobbningen är det också om man psykiskt isolerar en person (”utfrysning”). Det 

som kännetecknar mobbning är just upprepandet under en längre tid. Enstaka otrevliga 

händelser räknas inte som mobbning utan trobbing. Trobbing innebär olika slag av 

oacceptabelt beteende som inte är mobbning och vi bekämpar på skolan. (Skolans egen def.) 

 

Y-skolans definition omfattar psykisk och fysisk isolering (utfrysning).  Gränsen går om det 

är enstaka otrevliga händelser som inte är mobbning.  Handlingsplanen på Y-skolan har som 

övergripande strävansmål att uppnå en mobbningsfri skola. 

 
Intervju 1  

 

Den intervjuade är klasslärare och vi har valt att kalla henne Sara.(fingerat namn) Hon är med 

i skolans mobbningsteam sedan många år. Hon berättar att mobbning förekommer på skolan 

men all personal gör allt vad de kan för att bekämpa den. Mobbningen har också förekommit i 

hennes klass, så därför jobbar hon intensivt mot mobbning och all form av kränkande 

behandling på klassnivå.  

 
                        Sara:     […] klimatet är tufft på skolan och i klasserna.  
                                     Hot, trakasserier, fula ord som kränker eleverna  
                                      förekommer, men inte bara på den här skolan […]. 
                                     De tuffa besparingarna de senaste åren och att läraren 
                                     är ensam i klassen med stora grupper bäddar för  
                                     hårdare skolklimat. 
 
Hon försöker ge en generell bild av hur den svenska skolan ser ut idag och samtidigt ge lite 

kritik genom att visa på de svårigheter skolpersonal måste arbeta med och lösa varje dag. 

 
 
 
                        Sara:     […] vi på den här skolan är verktyg för eleverna och 
                                     dom är våra piloter. Vi arbetar med värdegrunden  
                                     och följer skollagen som förbjuder all kränkande  
                                     behandling. Vi har tydliga mål i likabehandlingsplan  
                                     att ingen mobbning och inga trakasserier eller annan 
                                     kränkande särbehandling skall förekomma på skolan. 
 

 

 

                                                                                                                                                         
74 Åhs, O. Bortom bråk och hårt klimat - Om att utveckla social förmåga i skola, 2003 
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Sara har tillsammans med klassen utvecklat regler och de är följande: 

 

• Alla ska veta att det är förbjudet med all form av mobbning.  

• Alla bör försöka hjälpa de elever som blir mobbade och att det är viktigt att man är 

tillsammans med elever som lätt blir ensamma.  

 

Dessa två punkter gäller för övrigt alla klasser på skolan. 

 

                        Sara:     På den här skolan arbetar vi kontinuerligt 
                                     förebyggande redan från barnens första skolår […]. 
 
 
Intervju 2  

 

Den intervjuade personen är lärare vi har valt att kalla henne Maria. (fingerat namn) Hon är 

aktivt engagerad i arbetet mot mobbning och är även med i ett mobbningsteam som finns på 

skolan. Generellt tycker hon att våldet har ökat i våra skolor, eftersom eleverna förr i tiden 

inte matades med våld på samma sätt som idag. 

                         
 
                        Maria:     […] nu för tiden går föräldrarna till sitt arbete och 
                                        lämnar barnen utan tillsyn hemma och det händer 
                                        att de ser på våldsfilmer […] det är ingen nyhet för  
                                        någon att mobbningen finns och alltid kommer att  
                                        finnas, det är därför viktigt att vi vuxna visar 
                                        vår makt och arbetar emot alla former av kränkande 
                                        behandling […]. 
 
Maria menar att allt handlar om att ta ansvar och visa respekt, detta gäller så väl vuxna som 

barn och att det är viktigt för varje skola att utveckla en väl fungerande handlingsplan mot 

mobbning. 

 
                         Maria:    […] på den här skolan har vi en lång tradition av  
                                         arbete mot mobbning och kränkande behandling. 
                                         Varje år förbättrar vi våra metoder, vi drar lärdom av 
                                         gamla fall, förbättrar och förfinar för att kunna 
                                         hantera nya fall på bättre sätt. 
 
                          Maria:     […] på denna skola har vi jobbat mot mobbning så 
                                          länge jag har funnit här, närmare 20 år.  Vi har 
                                          nästintill etablerat ett kändisskap på den här skolan 
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                                          för vårt engagemang i att bekämpa mobbning […] 
                                         några i vår personal är riktigt engagerade och  
                                         drivna. De har haft föreläsningar på andra skolor  
                                         och berättar om våra egenutvecklade metoder 
                                         mot mobbning […]. 
Intervju 3  

 

Vi intervjuade en av de biträdande rektorer som finns på skolan som vi har valt att kalla Josef. 

(fingerat namn) Han är engagerad i skolans arbete mot mobbning och kränkande behandling. 

 

                        Josef      […] i skolans dagliga verksamhet, satsar vi 
                                     kontinuerligt på förebyggande arbete mot mobbing 
                                      […] med stöd av lagen, elevskyddslagen, har vi  
                                      bearbetat skolans egen behandlingsplan mot  
                                      mobbning […] Vi är en av de få skolor som har 
                                      likabehandlingsplan mot mobbning. Vi är noga med 
                                      att arbeta efter denna plan. Vi är tydliga med målet 
                                      att ingen mobbning, trakasserier eller annan  
                                      kränkande behandling ska förekomma på skolan […].  
 
Han citerar målet i skolans likabehandlingsplan.  
 
                        Josef:     Lagen är tydlig och vi arbetar effektivt mot mobbning.  
                                      […] ord och handling ska gå hand i hand […] vi 
                                      strävar efter en skola fri från mobbning och alla är 
                                      överens om att alla motverkar all form av mobbning 
                                      och våld. 
 
Skolan är tydlig med att visa att de är till för det enskilda barnet, på den mobbade elevens 
sida.  
 
                        Josef:     […] Varken vuxna eller elever får mobba eller kränka 
                                      någon på skolan […] eleverna tillbringar många timmar 
                                      på skolan därför är det extra viktigt att de ska trivas och 
                                      att ingen mobbning skall förekomma […].  
 
                        Josef:     […] våra elever är framtidens piloter, deras framtid 
                                      avgörs här och nu […] en elev måste kunna gå till en 
                                      skolpersonal och berätta om sina bekymmer och vi  
                                      vuxna måste vara kapabla att motsvara elevernas 
                                      förväntningar och lösa problemen […]. 
 
Han talar om vikten av att vuxna lyssnar och är lyhörda inför vad eleverna har att säga om sin 
skolsituation. 
 
                        Josef:     […]  konflikter, kränkningar kommer alltid att finnas 
                                      men måste kunna lösas av oss vuxna. […] vi är 
                                      elevernas trygghet och skolan ska vara en trygg plats, 
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                                      en miljö utan mobbning eller trakasserier […]. 
 
Tryggheten är ett nyckelord för att elever ska våga utvecklas och tillgodogöra sig kunskap. 
 
                        Josef:     En elev som blir kränkt måste kunna lita på vuxna […] 
                                      en elev vågar berätta om problem bara om han känner 
                                     inom sig att han kan lita på vuxna, och att vuxna är till 
                                     för att förändra elevens situation.” 
 
Förtroende är ett annat nyckelord för Y-skolan. 
 

Y-skolans har gyllene regler är: kunskap, respekt, ansvar och vänskap. De finns inga speciella 

klasser eller skolregler. Skolan har en ledningsdeklaration av principiell karaktär. 

Skolledningen kräver ömsesidigt respekt mellan vuxna och barnen, och värdegrunden är 

viktiga. Y-skolans utgångspunkt är värdegrunden och för att de ska lyckas måste enligt den 

intervjuade alla samarbeta.  

                        Josef:     […] vi utgår från att våra elever vågar säga sin 
                                      mening och blir respekterad för det. 
 
När vi frågade honom i vilken utsträckning lyckas skolan med att bekämpa kränkande 

behandling och mobbning svarar han:  

 
                        Josef:     […] vi lyckas nästan  alltid med vårt arbete eftersom  
                                       vi är konsekventa. Det är vi som bemästrar problemen 
                                       och inte tvärtom. Här på skolan har vi ett 
                                      samarbetsavtal för skolans personal, föräldrar och 
                                      eleverna och alla måste underteckna det […]. 
 
Han talar om vikten av konsekvent kontinuitet när det gäller att bemästra problematiken. 
 
                        Josef:     Vi bäddar för en bättre relation mellan pojkar och 
                                      flickor och för en bättre samhörighet inom gruppen.   
 
Positiva relationer och tillhörighet är viktiga instrument för trygghet. 
 
 
Social träning 

 

Josef tar också upp Lions Quest som ett material för social träning. Lions Quest är ett 

övergripande namn för ett läromedel som ges ut av Lions Club International. Materialet heter 
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också "Tillsammans". Skolan arbetar förebyggande med ”Tillsammans”.75 Detta material är 

ett antal idéer och metoder som vänder sig till barn och ungdomar, ett arbetssätt som är 

anpassat till Lpo 94. Programmet handlar om livskvalitet att främja tillväxt, mognad och 

utveckling. Enligt den intervjuade är kontinuitet i det förebyggande arbetet viktig. Y-skolan 

har som målsättning att få barnen att uppskatta varandra och sig själva. Lions Quests program 

ger träning och färdigheter i att arbeta tillsammans och ta ansvar. Det handlar om att visa 

respekt för andra och skilja på bra och dåliga beslut. Genom att leka med ord och dramatik 

bearbetas olika teman i skolan. Genom lek tillåts barnen ges uttryck för sina känslor och sin 

aggressivitet.   

 

Y-skolans mål 

 

Uppnåendemålen är att elever, personal och föräldrar ska tilldelas en ökad förståelse för vad 

mobbning är samt få information om skolans handlingsplan. Skolan ska upprätta ett 

välfungerande antimobbningsteam som har en bra arbetsmetod vid fall av mobbning och 

trobbing. 

 

Strävansmålet för Y-skolan är att alla barn ska må bra och att de ska våga berätta för vuxna 

om de råkar ut för mobbning. Elevers engagemang i det förebyggande arbetet gör att 

trakasserier upptäcks i tidigt stadium. Man strävar efter att uppnå ett öppet klimat där eleverna 

vågar prata med vuxna om problemet. Strävan är att arbeta aktivt och reagera snabbt mot 

förekommande mobbning och lösa problematiken tillsammans. En personal kan aldrig själv 

tvingas lösa ett stort problem, utan det handlar om att etablera nätverk. Dessa punkter är 

viktiga för Y-skolan och dess personal och elever. Kommunikation, viljan att prata med 

varandra och konfrontera varandra är också viktigt att eftersträva för Y-skolan. Det är många 

faktorer som ligger bakom varför en elev mobbar sin kamrat eller varför den uppträder som 

han gör. Y-skolan vill utgöra en trygg plats, en miljö befriad från alla typer av kränkningar. 

Enligt Y-skolan så innebär mobbning destruktiva handlingar som kan få katastrofala följder 

inte bara för skolan och hemmet utan för hela samhället i stort. 

 

                                                 
75 Lions-Quest "Tillsammans" är ett läromedel som vänder sig till barn och ungdom från förskoleklass till och 
med gymnasiet. Det vänder sig också till föräldrar, lärare och annan skolpersonal och är väl anpassat till den 
senaste läroplanen för grundskolan, Lpo94 
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Mobbningsteam 

 

Y-skolan har ett mobbningsteam som arbetar aktivt med att förebygga mobbning. Lärare på 

skolan är skyldiga att ha vissa övningar med eleverna. Övningar i förebyggande syfte mot 

mobbning och dessa bör genomsyra hela skolverksamheten En del av ansvaret som lärare 

ligger i att ta itu med mobbningsproblematik direkt, eftersom det handlar om människor och 

relationer. Vid kända fall ingriper de berörda inom mobbningsteamet och försöker lösa 

problemet väldigt fort. Först träffas de och sedan samlas all information som behövs för att 

klara ut ett mobbningsfall. Efter att de samlat all information pratar de först med den berörda 

eleven, offret. Sedan tar de kontakt med dem som gör fel. Nästa steg handlar om att man 

pratar med dem som är inblandade. Om inte mobbningen upphör så kallas man efter 

föräldrarna. När inget annat hjälper tar skolan hjälp från polis och socialförvaltning. 

 

Y-skolan arbetsgång 

 

Enligt Y-skolans handlingsplan så agerar mobbningsteamet när en indikation på att mobbning 

förekommer enligt följande: Man pratar ihop sig i teamet, reder ut om det är mobbning och 

vilka som är inblandade. Ärendet ventileras även inom skolans elevvårdsgrupp. 

Elevvårdsgruppen består av skolledning, skolsköterska och skolpsykolog. När allt förarbete är 

gjort så närmar man sig mobbaren/mobbarna med försiktiga samtal, en i taget samtidigt som 

man stöder den drabbade så att denne känner att skolan står bakom honom/henne. 

Mobbaren/mobbarna upplyses om att man vet och att man ser allvarligt på situationen och 

kräver ett omedelbart stopp. Denna procedur upprepas tills att önskat resultat uppnås. Man 

avslutar med ett uppföljningssamtal med mobbaren/mobbarna efter ett antal veckor och en 

slutlig utvärdering. Tiden där emellan så informeras berörda föräldrar om läget kontinuerligt 

och man stöder hela tiden den drabbade för att denne ska få tillbaka sin självkänsla. Man har 

även som ambition att ge ett kollektivt stöd åt de elever som står utanför hela situationen, 

detta för att dessa inte ska känna sig på något sätt medskyldiga om de inte är det. 
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6. DISKUSSION 
 

Handlingsplanerna/Likabehandlingsplanerna och arbetet – en jämförelse  
 

Skolor i Sverige i dag ska enligt lag ha upprättat ett handlingsprogram mot mobbning och 

annan kränkande behandling. Oberoende forskning visar på betydelsen av ett väl utarbetat 

handlingsprogram för att tidigt upptäcka kränkande behandling och förbättra den psykosociala 

miljön. Med råd från forskning, skolors och kommuners evalueringar samt nationella 

kartläggningar och granskningar, kan man peka på några viktiga stolpar. Om vi studerar de 

undersökta skolornas handlingsplaner/likabehandlingsplaner och ställer mot de punkter 

skolverket tycker ett handlingsprogram bör innehålla så tycker vi att de överrensstämmer 

ganska bra. Den båda programmen är tydliga i sitt utryck när det gäller att ta avstånd från och 

definiera tendenser till kränkningar.76 Skolornas handlingsplaner har även en bredd när det 

gäller att omfatta olika typer av kränkande behandling och det finns även en beredskap när det 

gäller att möta nya former. De två skolornas handlingsplaner liknar varandra i mycket stor 

grad, båda är välutformade och fungerar enligt de båda skolorna på ett tillfredställande sätt. 

Strävansmålen för båda skolorna är att alla elever ska känna sig bekväma i sin skolvardag. 

Man strävar efter att få vuxna och barn att tillsammans hitta sätt att samarbeta mot mobbning. 

När det gäller de båda skolornas definitioner av begreppet mobbning så har Y-skolan en mer 

detaljerad definition. X-skolan saknar bland annat tydlig förklaring för vad mobbning är, vart 

gränsen går, vilka slags oönskade beteenden täcker systematiska trakasserier. 

Enligt den intervjuade på Y-skolan fungerar arbetet med ”Tillsammans” bra och uppfattas 

som ett bra arbetsmaterial bestående av uppskattade lekar och spel där tyngdpunkten ligger på 

att berika barnens liv. Detta arbete har visat sig stärka både elevernas självkänsla och närvaro. 

Om man granskar skolornas arbete mot mobbning utifrån intervjuerna med Skolverkets 

rapport 18077 i bakhuvudet så finner man att de båda skolorna följer en gång som bygger på 

att alltid i tanken ligga steget före, dvs. att de rent teoretiskt vet hur de vill arbeta och visar 

upp en kunnighet när det gäller förståelsen av vad som krävs för ett effektivt 

mobbningsförebyggande arbete. Problemet blir dock att veta något om effektiviteten i 

praktiken av de tankar och idéer de så villigt tagit till sig. När det gäller uppslutningen i 

                                                 
76 Modigh F. m.fl.  Olikas lika värde  2003 Stockholm : Myndigheten för skolutveckling  

 
77 Skolverkets rapport 180  Nationella kvalitetsgranskningar granskningar  2000 
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mobbningsteamen, så tycker vi kunna skönja att intresset att aktivt driva teamet framåt sviktar 

en aning. I X-skolans handlingsplan står det att mobbningsteamet ska träffas en gång i 

månaden, men i intervjun med ”Malin” framgår att de i realiteten träffas tre till fyra gånger 

per år. Frågan man ställer sig blir: Hinner de med att vara tillräckligt effektiva? 

 

Y-skolans samarbetsavtal är en överenskommelse mellan skola, föräldrar och elever. X-

skolan har inget formellt samarbetsavtal, men de har väldigt tydliga skolregler. När 

överträdelse mot X-skolans regler sker så skickas en skrivelse hem till föräldrarna om 

regelbrottet. X-skolan har inlett ett tydligt samarbete med Friends och arbetar efter Olle Åhs78 

tankar om involvering. Detta skiljer sig från Y-skolan som har anammat Lions Quests tankar. 

Två olika sätt att arbeta med social träning för att förebygga kränkningar och trakasserier, 

båda verkar vara välutarbetade och fungera såväl i teori som i praktik om man frågar 

personalen. När det gäller Y-skolans samarbetsavtal så är två viktiga mål tydliga. Det ena är 

det pedagogiska där huvudansvaret ligger på skolans axlar, men föräldrarnas stöd är viktigt. 

Det andra berör elevens sociala utveckling där föräldrarna har huvudansvaret och skolan ger 

stöd åt föräldrarna. Syftet med samarbetsavtalet är att tydliggöra vilka förväntningar personal, 

föräldrar och elever har på varandra. Skall skolorna motarbeta mobbning utan att involvera 

eleverna i det förebyggande arbete mot mobbning? eller räcker det att lägga allt ansvar på de 

vuxnas axlar? Vi tycker det verkar klokt att det finns en tanke kring fördelning när det gäller 

det förebyggande arbetet, många parter bör vara delaktiga detta för att arbetet ska bli så 

effektiv som möjligt. Det verkar som om de två skolorna har tagit ett stort steg när de låter 

både föräldrar och speciellt barnen bli delaktiga i att förebygga och stoppa mobbning. Detta 

strider dock något mot den traditionella tanken kring mötet med dem som mobbar enligt 

Farstamodellen, men det handlar ju om att förebygga även efter skoldagens slut och har man 

inte föräldrarna med sig så kanske mycket går förlorat.  En annan gemensam nämnare är att 

skolorna strävar efter att ge eleverna en förebyggande social träning och ge dem en del av 

ansvaret för att förebygga mobbning. Detta tror vi ökar deras medvetenhet om själva 

problematiken. Att skolor ger utrymme för elevernas delaktighet i ett förebyggande arbete 

mot mobbning innebär att skolan respekterar eleverna och att de vuxna lyssnar och 

respekterar dem, något som Ingegärd Edman Stål skriver Grunden för att barn ska lära sig att 

respektera andra barn - och vuxna –är att vi vuxna visar att vi respekterar dem, deras 

                                                                                                                                                         
77 Åhs, O. Bortom bråk och hårt klimat - Om att utveckla social förmåga i skola, 2003 
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problem och erfarenhet.79  En del av Friends arbete bygger just på att utbilda elever och öka 

deras delaktighet mot mobbning. Olle Åhs involveringspedagogik bygger på samtal och att 

alla partner lyssnar på varandra80. Att eleverna själva skall var aktiva och bekämpa mobbning 

detta ökar deras ansvar för hur de behandlar sina skolkamrater tror vi. 

 

Avslutande reflektioner 
 

Likabehandlingsplanen ökar elevernas trygghet och skyddar dem. I den senaste lagen infördes 

ett förbud mot direkt mobbning, detta ska öka elevernas trygghet. Det bottnar i värdegrundens 

princip att alla människor är lika värda och det är vuxnas ansvar att se till att eleverna ska 

respektera varandra. Sådana signaler ökar eleverna kunskap och trygghet för att bekämpa 

mobbning och trakasserier. Är elevernas delaktighet i det förebyggandearbete mot mobbning 

en fördel eller nackdel. Det är ingen tvekan om att elevernas engagemang är värdefulla 

eftersom de är framtiden och samhället bygger på deras delaktighet. Det är viktigt att integrera 

vuxnas arbete med barnen delaktighet. Det är en socialträning för skolan, 

samhällsgemenskapen och framtiden. Peder Haug skriver Genom detta läggs en positiv grund 

för att dessa barn också som vuxna ska kunna fungera tillsammans i det vanliga 

samhällslivet. Lika värdet borde vara överordnat alla andra hänsyn.81 Människovärde och 

social rättvisa ska vara avsedd för alla och med detta menar han att alla ska trivas på skolan 

och uppleva den som sin. Till och med kräver ”moralfilosofen” John Rawls82 att man ska 

förbättra förhållandena mest för dem som har det sämst.83 Man ska alltid ställa sig vid den 

mobbades sida och ge denne stöd. För att den enskilda individen ska fungera krävs det extra 

resurser för att förstärka individens svaga sidor.  Skolan måste utgå från en positivistisk 

vetenskapssyn och utveckla metoder för att kunna fastställa elevernas behov.  

 

Haug skriver att en demokratisk grund innebär att de som går på skolan måste förhandla om 

det som sker för att minska avståndet och därmed bidra till en balans mellan individerna.84 

Detta måste ske genom konfrontation och samverkan. Haug nämner inkludering och med 

detta menar han att den enskilda individen kan påverka och förhandla om sin egen situation. 

                                                 
79 Stål Edman, I Det går att göra så här, 1999, s.63 
80 Åhs, O. Bortom bråk och hårt klimat - Om att utveckla social förmåga i skola, 2003 
81 Haug, P. Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning, 1998, s.19, Stockholm 
82 John Rawls, 1921-2002, politisk filosof på kontraktsteoretisk grund, professor i Harvard, utkom 1971 med det 
högt ansedda verket A Theory of Justice där han argumenterar för att man i en ursprungsposition bakom 
okunnighetens slöja väljer principen maximin för inkomstfördelningen (maximal minimistandard för de sämst 
ställda). Anses ha härlett den teoretiska grundvalen för dagens socialliberala välfärdsstater 
83 Haug, P. Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning 1998 s.20, Stockholm 



 
45 

 

Detta krävs för att eleverna skall kunna fungera tillsammans i det vanliga samhällslivet och 

social träning krävs för att utveckla gemenskapen85.  

 

Avslutningsvis antyder vi att när elever mobbar sina skolkamrater finns det all anledning att 

öka deras delaktiga i det förebyggande arbete mot mobbning. Man måste undvika att skapa 

utanförskap, all form av utanförskap enligt vår mening är negativt och kan leda till vidare 

problem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
84 Ibid. s.16  
85 Ibid. s.21 
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