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Abstract 

The purpose of my essay is on one hand to research and evaluate the measures that one 

intermediate school in Sweden, uses in order to prevent bullying and stop it in the event that 

one pupil happens to get bullied or harassed. In other words, I would like to show how that 

school is capable of creating a safe environment. Qualitative research is used to obtain these 

findings.  

 

On the other hand, I also wish to examine what pupils at the school think about these 

measures and how they perceive the attitudes of the school�s teachers and management 

regarding the prevention of bullying. In order to acquire this information quantitative research 

is used.  

 

The conclusions that I draw after conducting my research are as follows: 

 

1- Regarding the �Anti � bullying Performance Plan�, my essay shows that school teachers 

and management actively work in order to maintain a safe environment and as a result 

bullying is successfully prevented the school. However,  I also highlight some aspects of the 

school�s plan that should be altered in other to make it more understandable to pupils.  

 

2- The majority of the pupils surveyed feel secure at the school and also think that teachers 

and school management do a good job in preventing bullying. This despite the fact that few 

pupils know about the existence of the aforementioned plan.  I therefore point out how 

important it is that the school�s teachers work to make pupils aware of the plan�s existence 

and the rights that the plan gives them.  

 

The following are the keywords in my essay: �Bullying�, �Anti � Bullying Performance Plan� 

�Pupil Safety�. / Nyckelord in min uppsats är de följande: �Mobbning� � 

Antimobbmningsplan� �barnstrygghet�  
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Förord 

Den föreliggande uppsats är resultatet av ett tre månaders arbete då jag har ägnat mig åt att 

studera olika aspekter runtomkring företeelsen �mobbning� i den svenska skolan. 

 

I min uppsats understryker jag bland annat vikten av att skolan bestämt och explicit tar 

avstånd från mobbning och alla andra kränkande behandling, liksom behovet av att skolan, 

genom det förebyggande arbetet som bedrivs skapar ett trivsamt klimat och därigenom 

förhindrar förekommandet av dessa förskräckliga nämnda beteenden. 

 

Det är många personer, förutom författare, som har bidragit till genomförande av min uppsats, 

och som jag givetvis vill tacka för. I första hand vill jag rikta en stort tack till min handledare 

för sin värdefulla hjälp, sina kloka tips och sitt ovillkorliga stöd. I andra hand vill jag också 

tacka till skolledningen på den skola som utgör föremål för min uppsats och sist men inte 

minst vill jag tacka de tåliga elever som fyllde med glädje de enkäter vilka tillförde mig med 

den väsentliga informationen och dataunderlag som min uppsats krävde.    
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Inledning 

Utgångsläge och bakgrund  

Mina egna upplevelser och två olika händelser som inträffade under min lärarutbildnings 

praktik ligger till grund för valet av huvudämne för min uppsats.  

 

Den första av dessa är relaterad till min förflutna då jag var barn och elev i högstadiet i början 

90- talet i Spanien. Jag minns ganska tydligt hur man kunde urskilja inom min klass mellan 

�svaga� och �starka� elever. Som en följd fick jag och mina kompisar emellanåt vara tvungna 

att visa hur �starka� vi var till varje pris vilket medförde oftast att nedvärdera, eller även slår 

någon kompis. I själva verket, var detta, det vill säga, att mobba och trakassera de andra, det 

enda sätt att undvika att bli utsatt för mobbning. Jag själv drogs in i detta destruktiva spel 

upprepade gånger. Att avvika och säga ifrån kunde förvandla ens lugna liv till ett riktigt 

helvete. Läsaren kan väl vara intresserad av att få veta vad som skolpersonalen gjorde för att 

komma till rätta med dessa problem. Svaret till den senare frågan är helt enkelt ingenting, 

såvitt jag vet, de verkade inte alls bry sig om de olyckliga barnen. Detta kapitel av mitt liv har 

satt sina spår på mig och har bidragit till utveckling av känslor hos mig som inte går komma 

undan särskilt med tanke på den tid då detta inträffade. Man känner ofta skam och 

skuldkänslor på en och samma gång. 

 

De andra två händelser är relaterade till den tid jag tillbringade på en grundskola under min 

praktik (VFU) tillhörande utbildningen �Kompletterande lärarutbildning med interkulturellt 

profil� som jag har läst på Södertörns Högskola. Den första inträffade en dag, då jag av en 

slump undervisade istället för min handledare, kom en elev fram till mig gråtande. Det rörde 

sig om en elev som kände sig utfryst, isolerad och ignorerad av sina kompisar. Hon berättade 

för mig att det var hennes första år i denna skola och ingen av de andra tjejerna i klassrummet 

verkade bry sig om henne. Hon ville visserligen ha vänner och bli betraktad som en snäll 

kompis men det var ju så att de andra inte ville släppa in henne i denna grupp. 

 

Den andra händelse inträffade när eleverna lämnade in varsin övningsbok till mig och min 

handledare för att vi skulle rätta dem. På en av dessa hittade jag följande skrivelse som visar 

sig i följande sida, från en av eleverna. 
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�Jag är inte sur  

på dig, men lite 

 ledsen på dom andra. 

 Alla har liksom dissat mig 

 hela igår eftermiddag 

 och morgonen. 

 Dom sa inte �hej� 

 när jag kom i morse. 

 Du var den enda som 

 brydde dig nu.� 

 

(Anonymt ur en elevens anteckningsbok) (Se bilaga 1) 

 

Dessa olika upplevelser som jag har precis berättat har medfört en ökande nyfikenhet på att 

studera bredare hur eleverna egentligen mår i skolan. Vidare har de två senare nämnda 

episoder som inträffade under min praktik lett till att jag har börjat misstänka och ifrågasätta 

de metoder och mekanismer som denna skola tillämpar för att förebygga och motarbeta 

mobbning. Detta är främst anledning, till att jag vill undersöka de metoder som denna skola 

tillämpar för att förebygga och motarbeta mobbning och annan kränkande behandling och 

dessutom mäta dess effektivitet ur elevens perspektiv. 
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Syfte 

Jag har i huvudsak två syften med min uppsats. Mitt första syfte är att ingående analysera en 

handlingsplan mot mobbning och annan kränkande behandling vilket den senare 

kommenterade skolan upprättade i överenskommelser med det som står i Lpo 94 i den 

meningen att Rektor har det yttersta ansvaret att �upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera 

skolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av kränkande 

behandling�� i skolan.   

 

Rörande detta nämnda syfte avser jag att besvara bland annat på följande frågor: 

 

• Vilka förebyggande och åtgärdande metoder mot mobbning omfattas i den 

handlingsplan som den undersökta skolan har? 

• Jobbar denna skola ambitiöst eller passivt mot mobbning och annan kränkande 

behandling? 

 

Mitt andra syfte som egentligen utgör mitt huvudsyfte, är att undersöka hur pass effektiv de 

metoder och den nämnda handlingsplan är, som den senare undersökta skola tillämpar i syfte 

att för förebygga och motarbeta mobbning och annan kränkande behandling ur elevens 

perspektiv. Apropå detta, ämnar jag främst att besvara följande frågor. 

 

• Känner eleverna sig trygga i skola? 

• Har de någon gång  känt sig utfrysta i skolan? 

• Känner de till att skolan har en antimobbningsplan (som egentligen heter 

Handlingsplan mot mobbning och annan kränkande behandling)? 

• Om de känner till denna antimobbningsplan, hur tycker dem då att den fungera? 

• Har de någon gång bevittnat/sett något mobbningsfall i skolan? 

• Om de svarar ja, har de anmält detta till någon ansvarig i skolan? 

• Tycker de skolpersonalen att de gör tillräckligt för att förebygga och motarbeta 

mobbning i skolan? 
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Metod och material 

Jag har bestämt mig för att använda mig av en fällstudie som strategi för att utföra min 

forskning på, enligt följande definition �En fallstudie är alltså en undersökning av en specifik 

företeelse, t.ex. ett program, en händelse, en person ett skeende, en institution eller en social 

grupp� ( Merrian 1994, sidan 24). Jag ämnar med min uppsats, som sagt tidigare att analysera 

ingående de metoder som en viss skola tillämpar för att förhindra och motarbeta mobbning 

och en annan kränkande behandling vilka i stort sett beskrivs i dokumentet kallad för 

�handlingsplan mot mobbning och en annan kränkande behandling� liksom dess effektivitet 

ur elevens perspektiv, med bakgrund i de händelserna som jag påpekade i början av min 

uppsats och som gav upphov till valet av huvudämnet med detta arbete. 

 

Vid insamling av information och data har jag använd mig av en kombination av både, den 

kvalitativ och kvantitativ metoder �Alla metoder för att samla in vetenskaplig information, 

från test till intervju, kan användas i en fallundersökning även om vissa metoder förstås är 

vanligare än andra� (a.a., sidan 24) för att gå till väga med det som jag kommer att kalla från 

och med nu �genomförande av min undersökning� och uppnår därmed mina syften. 

 

En viktig utgångspunkt att ha i tanken är att jag bestämde mig för att indela denna 

undersökning i tre olika avsnitt där jag går från en mer övergripande aspekt till en mer 

konkret och fördjupad förståelse av ämnesområdet mobbning. 

 

I det första avsnittet ämnar jag att ge en generell överblick över fenomenet mobbning utifrån 

den existerande och tillgängliga forskningen i ämnesområdet. Detta ligger utanför det som jag 

avser med min uppsats men är, enligt min mening, lika viktig. Anledningen till detta är att den 

handlingsplan som jag kommer att analysera och dessutom ifrågasätta dess effektivitet, siktar 

i första hand på att motarbeta mobbning, och därför anser jag att det är viktigt kunna veta vad 

det är som menas med mobbning. Det material som jag använder mig av i denna del har 

inhämtats i stort sett från Södertörns Högskola bibliotek, Huddinge huvudbibliotek och 

Internet och består av böcker, olika publiceringar från statliga myndigheter och privata 

föreningar som exempelvis Friends som har insikt i den svenska skolan, liksom 

dagstidningarna artiklar som handlar om mobbning, och vilka som jag kommer att analysera 

kritiskt. Vidare kommer jag att använda olika skolans styrdokument som exempelvis 

Skollagen, Lpo 94 och andra. En sak till att tillägga är att den forskning som jag kommer att 
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tar upp och analysera kommer från författare som har varit mest framträdande och som har 

mest auktoritet inom det forskningsområdet som utgör huvudämnet i min uppsats, det vill 

säga mobbning � forskning.    

 

I den andra delen av min uppsats avser jag att analysera i allmänhet de metoder och 

mekanismer som den undersökta skolan har för att förebygga och motarbeta mobbning och i 

synnerhet den handlingsplan som de upprättade. Det material som jag kommer att använda är 

dels den undersökta skolans lokala styrdokument där dessa metoder framgår, som exempelvis 

�Handlingsplan mot mobbning och annan kränkande behandling� och olika års arbetsplaner, 

och dels publiceringar som olika myndigheter med insikt i skolvärlden har gett ut som 

exempelvis Skolverket. Vidare har jag också använt mig av en intervju med den person som 

är ansvarig i skolan för att �upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans 

handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling�� 

(Lpo 94). Det handlar om en �delvis strukturerad intervju� som innebär att det finns � ett 

antal frågor som � ska utforskas, men varken ordalydelse eller ordningsföljd bestäms i 

förväg� (a.a., sidan 88) och dess syfte var att skaffa mig en bättre förståelse på dessa metoder. 

Intervjun har dessutom, som jag ska kommentera längre fram i min uppsats en 

komplementarisk karaktär. Vidare bör det påpekas att jag valde att anonymisera den 

undersökta skolans namn i samråd med skolledning på denna skola och min handledare. 

Likväl ska det stå tydlig när jag menar den skola som är föremål för min uppsats. 

 

Till följd av de syften och målsättningar som de senare två påpekade avsnitten av min uppsats 

har tilldelats, använder jag mig av en kvalitativ ansats som sätt att inhämta de väsentlig 

informationen och data som dessa syften, enligt min mening, krävs. Denna metod lämpar sig 

bättre för att i både avsnitten har jag som avsikt att �skapa en öka förståelse för de problem vi 

arbeta med� (Holme & Solvang 1997, sidan 88). I det första avsnitt riktar jag min 

uppmärksamhet på företeelse �mobbning� medan i den andra ligger min fokus på att 

analysera ingående de metoder som en viss skola tillämpar i syfte att förhindra mobbning och 

andra kränkande behandlingar i skolmiljö. Dessutom kan det påpekas att dessa två avsnitt, 

trots att de egentligen utgör i och för sig olika delar, har en annan karaktär, nämligen att �vara 

en förberedelse till kvantitativa. Den kvalitativa delen blir då en förståelsefas, där vi på bästa 

möjliga sätt förbereder oss för den egentliga undersökningen � Den kvalitativa delen får 

alltså karaktär av en förundersökning.� (Holme & Solvang 1997, sidan 88). 
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Till slut kommer den tredje och sista avsnittet där jag kommer att använda den kvantitativa 

metoden, det vill säga en metod baserad på siffror för att uppnå mitt syfte. I denna del av min 

undersökning avser jag att lyfta fram, som sagt tidigare, hur pass effektiv de metoder och den 

nämnda handlingsplanen är, som denna skola tillämpar i syfte att förebygga och motarbeta 

mobbning och annan kränkande behandling ur elevens perspektiv. För att uppnå mitt mål 

använder jag mig av en enkät där det ingår ett antal frågar till vilka elever tillfrågas ta 

ställning. I detta skedde av min uppsats vill jag rikta läsarens uppmärksamhet på det faktum 

att jag övervägde också andra möjligheter än den kvantitativ ansats för att inhämta och samla 

in data som skulle krävas för att gå till väga med de syften som tilldelades i detta tredje 

avsnittet, som exempelvis intervjuteknik som för övrig skulle lämpar sig bättre i samband 

med fallstudiers natur � Dessutom är de flesta fallundersökningar inom pedagogikens område 

snarare av kvalitativ � natur än av kvantitativ � art. Kvalitativa undersökningar som 

fokuserar på innebörden och sammanhang kräver ett datainsamlingsinstrument som är sensitiv 

för mening och betydelse� (Merrian 1994, sidan 19) men förkastade detta val av två 

anledningar. Den ena anledningen är att i denna del av min uppsats är fokuserar jag mer på att 

få fram ett resultat snarare än att beskriva en process, och bevisa något snarare än att upptäcka 

nya saker. Grunden till den andra anledningen ligger på huvudämnets natur och 

frågeställningar som jag förväntar mig besvara i detta tredje avsnitt. �Det sker vanligen då 

man tror att visa frågor är alltför känsliga för att den svarande skall vilja berätta om dem 

muntligt eller besvara frågorna sanningsenligt� (Trost Jan, 1994, sidan 10). Det går inte att 

ifrågasätta det faktum att enligt min mening, mobbning anser sig vara en de känsligaste 

ämnen för elever i dagens skola och detta är orsaken till att en stor del av dessa tycker att det 

är besvärlig och jobbig att uttala sig om detta. Dessa två påpekade anledningar gör att enligt 

min mening en kvantitativ ansats går att föredra i detta del av min undersökning. Likväl kan 

det påpekas att syfte med denna enkät givetvis är att samla in viktiga information, vilket 

omfattas i fallstudie sammanhang � Man använder sig ofta av en survey vid 

kvasiexperimentella � undersökningar. En fallstudie kan också omfatta information som 

samlats in med hjälp av en surveyundersökningar� (Merrian 1994, sidan 19). Jag kommer 

längre fram i den tredje delen av min uppsats att kommentera utförligare denna enkät. Det 

som jag kommer att göra efter sammanställning av frågorna är att förklara utfallet utifrån i 

stort sett min egen tolkning och samtidigt med den existerande forskningen i ämnesområdet. 

Jag har gjort mitt bästa för att tolka utfallet från enkätundersökning utifrån min kunskap i 

ämnesområde. En jämförelse med en annan enkätundersökning är inte möjligt att genomföra 

eftersom såvitt jag vet det inte finns någon liknande undersökning. Det material som jag 
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kommer att använda i denna del är förutom den som jag påpekade tidigare i samband med de 

andra två avsnitten, olika undersökningar som har genomförts på riksnivå i samband med 

skolmiljö. 

 

Det �genomförande av min undersökning� kommer således att läggas upp i min uppsats på 

följande sätt; 

 

�Genomförande av min undersökning� 
 

1 � Mobbning. 

2 - Analys på antimobbningsplanen den undersökta skolan. 

3 - Analys på antimobbningsplanen den undersökta skolan. 
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Genomförande av undersökning     

1- Mobbning 
Presentation och avgränsning  

Det föreliggande avsnittet utgör den första delen av min uppsats där jag kommer att behandla 

fenomenet �mobbning� och inte � annan kränkande behandling�. Det sistnämnda inkluderar 

bland annat diskriminering, sexuella trakasserier, homofobi eller etniska kränkningar, rasism 

och främlingsfientligheter. Anledningen till detta är att mobbning å ena sidan är det mest 

omdiskuterade och omtalade av samtliga kränkande behandlingar som existerar och å andra 

sidan att ett mobbningsfall kan omfattas av de senare nämnda typer av kränkande 

behandlingar förutsatt att den bakomliggande och avgörande faktorn, vilket ledde till 

mobbningen, är relaterad till någon av dessa.  

 

En orsak till är att det handlingsprogram som jag kommer att presentera och analysera i den 

andra delen av min uppsats och att ifrågasätta i den tredje delen, siktar i första hand på 

mobbning och endast i andra hand på �annan kränkande behandling� som innefattar bland 

annat de kränkande behandlingar som jag har nämnt tidigare. I själva verket vill jag påminna 

läsaren att det är den enskilde som få avgöra om huruvida han eller hon känner sig kränkt 

oavsett orsaken som framkallar denna.  

 

Likväl hävdar jag att det skulle vara intressant att analysera och utforska dessa andra 

kränkande behandlingar, som jag dessvärre inte kan genomföra på grund av det behov och 

krav som jag har slagit fast och begränsat huvudämnet till, och som därmed utgör det centrala 

i min uppsats. 

 
En första överblick 

Barnombudsmannen betonade redan i publikationen �Se mobbning för vad det är� från 2002 

att � Mobbning är fortfarande ett stort och allvarligt vardagsproblem för många barn � 

Omfattningen verkar inte ha minskat trots att frågorna har uppmärksammats mycket under de 

senaste åren� (Barnombudsmannen 2002, sidan 5). I detta sammanhang är det 

anmärkningsvärt, men nödvändigt, att påpeka att trots alla insatser som har gjorts och åtgärder 

som har vidtagits från olika institutioner och myndigheter, som exempelvis, regeringen, 
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kommun, den enskilde skolan eller privata föreningar i syfte att komma till rätta med detta 

problem, tyder allt dessvärre på att mobbning försätter utgöra en aktuellt och utbred problem 

för barnen och elever i den svenska skola. 

 

Ett tydligt bevis på det senare är att anmälningarna för kränkande behandling till Skolverket 

ökade markant förra året � Förra året tog Skolverket emot 359 anmälningar om kränkande 

behandling av elever. Det är en kraftig ökning jämfört med de två föregående åren.� (Dagens 

Nyheter 2005).  I publiceringen � Attityder till skolan 2003� konstaterar Skolverket att �Var 

tionde elev och förälder och var tjugonde lärare menar att mobbning är ett stort problem på 

den egna skolan� (Skolverket 2004 a, sidan 99). Inte nog med detta, faktum är dessutom att 

enligt en senare undersökning är �Nästan var tredje flicka och var femte pojke oroar sig för 

mobbning. De yngre är mer rädda än de äldre och flickor mer rädda än pojkar� (Statistiska 

Centralbyrån 2005, sidan 20) och även �drygt 60 % av alla föräldrar oroar sig för att deras 

barn ska utsättas för mobbning� (a.a., sidan 20). Därigenom bör det understrykas hur allvarligt 

föräldrarna och elever ser på detta mobbningsproblem.   

 

Sammanfattningsvis, för att avrunda med det som sagts tidigare konstaterar jag att ännu en 

annan undersökning noterar att �Just våld och mobbning är de två samhällsfrågor som 

svenska ungdomar tycker är viktigast för att Sverige ska bli bättre för unga� (Metro 2006, 

sidan 4). Mobbning är därmed något att uppmärksamma och motarbeta aktivt i den svenska 

skolan, och apropå detta ska det nya lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande 

behandling av barn och elever, vilket ska kommenteras lite senare under rubriken �Lagar och 

förordningarna�, och trädde i kraft nyligen, försöka ger anspråk på detta krav, det vill säga 

tydliggöra skolans ansvar gällande arbetet mot mobbning och annan kränkande behandling. 

En sista sak att tillägga är att jag kommer under följände stycken att citera ofta och referera 

mig till forskning som, bland annat Gunnar Höistad har bedrivit. Han är en framträdande 

forskare inom mobbningsområdet.  

 
En definition på mobbning 

Det finns en flertal olika definitioner på detta nämnda fenomen som normalt sett kallas för 

mobbning. Av dessa, den definition son jag anser är mest passande med tanke på min uppsats 

ändamål och den som egentligen menas när man hävdar att en viss kränkning kan klassas som 

mobbning är följande, �när en person blir systematisk utsatt av en eller flera� (Höistad 1994 
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sidan 41). Detta eftersom denna definition betonar alla olika kännetecknen som innehåller ett 

typiskt mobbningsfall. Därmed i stället för att ange en utförlig definition av detta begrepp bör 

det vara lämpligare att markera dessa olika elementer som borde sammanträffar för att en viss 

kränkning kan klassificeras som mobbning och vilka, i stor sett, framgår i den nämnda 

definitionen. Det kan vara ju så att en händelse eller beteende kan betraktas som en 

�kränkande behandling� och vara visserligen lika avskyvärd men inte rör sig likväl om ett 

mobbningsfall. Dessa kännetecken, som jag menade är de följande; 

 

�1-Upprepning � mobbning förutsätter någon form av upprepning. 

 2- Obalans i makt � Den eller de som mobbar har makt över � den som utsätts. 

 3- Individ eller grupp. 

 4- Olika konkreta uttryck � t ex.  fysisk verbal eller psykosocial.� 

(Myndigheten för skolutveckling 2003, sidan 16). 

 
Olika typer utav mobbning 

Traditionellt sett, har forskare och professionella verksamma i skola uppmärksammat och lagt 

märke till tre olika typerna av mobbning men på senaste tiden kan förekommandet av en 

annan typ av mobbning konstateras som är även farligare än de tidigare, nämligen 

�elektronisk mobbning�.  

 

�1. Psykisk � Den vanligaste form av mobbning är den tysta .Denna sker oftast i det fördolda. 

2. Verbal � Den har typen kan det vara lättare att upptäcka än den psykiska, men inte alltid. 

Säga elakheter kan man göra tyst och bakom ryggen. 

3.  Fysisk � Den mobbning som är lättast att upptäcka � man kan se tecken som sönderrivna 

kläder, blåmärken etc.� (Höistad 1994, sidan 42). 

4- Elektronisk mobbning � Genom sms., mobil eller Internet, bland annat. Jag kommer att 

kommentera utförligare denna typ av mobbning senare i den andra delen av min uppsats.  

 

Vidare kan det tilläggas att, allmänt sett �pojkar och flickor mobbar på olika sätt� (a.a., sidan 

41) 

 

�1. Pojkar - Pojkarnas mobbning brukar vara lättare att upptäcka � en mobbning från 

pojkarna är utåtriktat. Den är både verbal och fysisk � man trakasserar någon inför de andra, 
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man anmärker på kläder, kommenterar om man tycker någon är tjock eller smal � pojkarnas 

fysiska mobbning kan bestå i att knuffas, trycka i offret i väggen.. 

2. Flickor � flickornas sätt att mobba är svårare för omgivningen att uppfatta � flickor 

mobbar på ett sätt som inte syns så tydligt � några exempel på typisk �tjejmobbning�: 

! viska om en flicka i klassen och göra det så att det syns. 

! sprida rykten om en person för att få de andra på sin sida� (a.a., sidan 54). 
! att inte bjuda en person på en fest. 

! eller exkludera någon från en gäng. 

 
Så kan det således sägas att �Den tysta mobbningen är oftast en typisk flickmobbning� 

(Höistad 2001, sidan 87) som är en sofistikerad sätt att mobba vilket innebär att flickorna 

genom tillämpning av olika strategier avser isolera eller utfrysa en annan individ. 

 
Orsaker till mobbning 

Det går inte att ifrågasätta det påstående att  �vem som helst kan bli mobbad � det är ofta 

slumpen som avgör vem som blir utsatt� (Stiftelsen Friends 2006). Självfallet är att om man 

vill hitta någonting fel hos en, så kan man alltid komma på något. Det kan handla om 

utseende, kläder, beteende, ursprung m.fl. 

 

Dock instämmer jag delvis med den åsikt som Gunnar Höistad framhåller i sin bok i det sätt 

att � Många faktorer måste samverka för att en mobbning ska uppstå och kunna pågå. 

Egenskaper hos offret, mobbaren � påverkar förloppet �(Höistad 1994, sidan 68). 

Exempelvis påpekar Höistad det följande �Om man � tar emot provokationer utan att reagera 

� är risken stor att provokationerna fortsätter. Detta kan sedan utvecklas till en mobbning � 

men om man säger ifrån � är risken för fortsatt mobbning mycket mindre� (a.a., 69). Höistad 

försätter med samma argument och hävdar att bland annat har det bevisats att �pojkar som är 

fysiskt starka löper mindre risk att bli mobbade än de som är fysiskt svaga� (a.a., 69). Detta är 

anledning till att Höistad poängterar vikten av att uppmuntra �de fysiskt svaga eleverna �, 

som för övrigt oftast har en dålig kroppsuppfattning och självförtroende. Genom att träna, 

utöva någon sport eller bli medlem i någon idrottsförening kan man därmed få möjligheten att 

dels förbättra sin egen självbild och dels skapa ett annat socialt nätverk än den olik den som 

förekommer i skolan� (a.a.,69).   
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Dan Olweus, vilken är en �pionjär inom forskningsområdet� (Skolverket 2002 a, sidan 38) 

gör dessutom en intressant skillnad mellan olika typer av orsaker till mobbning. Den första 

har att göra med � egenskaper hos miljön eller systemet som kan tänkas påverkas nivån eller 

omfattning av mobbning för en grupp elever, t ex skolan eller klassen� och den andra typen är 

relaterade till � eventuella olikheter mellan enskilda elever som blir mobbade eller mobbar 

andra� (Olweus 1994, sidan 19). 

 
Vem är mobbare och mobbade 

Mobboffren 

De flesta forskare inom mobbningsområde är eniga om de viktigaste kännetecken som 

utmärker en �typiskt mobboffer�. �De är ofta mer ängsliga och osäkra än elever i allmänhet. 

Många har en svag jaguppfattning och ger därför ett vagt intryck. De är försiktigare, känsliga 

� När de blir angripna reagerar de vanligen � genom att dra sig undan � Mobbade barn har 

ofta en mycket positiv kontakt med sina föräldrar. Ibland är det dock fråga om en överdrivet 

stark bindning till föräldrarna�  (Höistad 1994., sidan 72). Olweus hävdar vidare att � 

Mobbofrren känner sig ensamma och övergivna i skolan. I regel har de inte en enda god vän i 

klassen. Men de är inte aggressiva � och man kan inte förklara mobbningen med att själva 

aktivt provocerar sin omgivning. De är negativ inställda till våld � Om de är pojkar, är de 

ofta fysiskt svagare än sina kamrater� (Olweus 1994., sidan 23). Dessutom skiljer Olweus 

mellan � det passiva och den provocerande mobboffret� Den första typen, som för övrig är 

den vanligaste är modell för individer som �är angsliga � och som vågar ge igen. Man kan 

också säga att de passiva mobboffren kännetecknas av ett ängsligt och passivt 

rektionsmönster kombinerat med fysisk svaghet� ( a.a., sidan 24). Den andra typen förknippas 

med individer som � är ofta okoncentrerade och allmänt oroliga och det blir lätt irritation och 

spänningar runt dem � En del av dessa elever kan betecknas som hiperaktiva� ( a.a., sidan 

24). Till slut Olweus hävdar att � De mobbningsproblem som finns i en klass med en 

provocerande mobboffer, är delvis annorlunda än problemen i en klass med ett passiv offer� ( 

a.a., sidan 25). 

  

Mobbarna 

Till att börja med kan det påstås att allmänt sett, som påpekar Barbara Coloroso, som är en 

forskare som har jobbar i mer än trettio år �med frågor kring föräldraskap och 
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konflikthantering� (Coloroso 2003, baksidan). �Det finns mobbaren i alla storlekar och 

former: en del är stora, andra små; en del är smarta och andra inte särskilt smarta; en del är 

snygga och andra mindre snygga; en del är populära medan andra ogillas av i stort sett alla 

omkring dem� (a.a., sidan 34). Dessutom tillägger den senare författaren att � Mobbare föds 

inte till mobbare. Medfödd personlighet är en faktor, en annan är � �miljöpåverka�: barns 

hemmiljö, skolmiljö � som tillåter och uppmuntrar ett visst beteende. Det enda vi med 

säkerhet kan säga är att mobbare lär sig att mobba� (a.a., sidan 34).  

 

Dock går åsikterna isär i fråga om mobbarens personlighet eller karaktär. Enligt den 

Psykoanalytisk förklaringsmodell � Det finns skäl att anta att det försiggår inre mentala 

processer som är dolda för människans eget medvetande. Enligt psykoanalytiska teorier kan 

tidiga barndomsupplevelser prägla personligheten även i senare år. När forskare har studerat 

vad som kännetecknar mobbarna har man funnit att dessa många gånger kommer från 

problematiska hemförhållanden, kanske med auktoritära och bestraffande föräldrar, 

inkonsekventa, frånvarande, ointresserade eller avvisande vuxna � Medan �vanliga� barn 

kan hantera irritation och besvikelser utan alltför stort utagerande är mobbarnas grundnivå av 

aggressivitet så hög att det bara behövs ett litet tillskott för att bägaren ska rinna över. Ett sätt 

att hantera aggressivitet och självkänsla skulle, enligt forskarna, vara att degradera, 

förödmjuka och dominera andra. Enligt detta synsätt reglerar mobbarna sin inre 

otillfredsställelse, ångest och aggressivitet genom att förtrycka kamrater som de upplever som 

provocerande eller svagare. Genom sina egna problem anses mobbarna ha svårt att sätta sig in 

i andra människors känslor. Några forskare menar att de saknar empatisk förmåga �  

 

Åtgärder som utgår från ett psykodynamiskt synsätt innebär att man måste komma till rätta 

med mobbarnas grundläggande problem, det vill säga den inre obalansen. Eftersom orsakerna 

kan vara djupgående kräver de bearbetning under en längre tid. Insatserna kan bestå av 

individuell, grupp eller familjeterapi under ledning av utbildad personal� (Pedagogiska 

magasinet 2004). 

 

Erling Roland, som är en norsk mobbning � forskare, betonar att till följd av hans 

undersökningar det följande � plågarna som grupp har ett betydligt sämre skolresultat i norska 

och matematik än genomsnittet, Själv fann jag också att plågarna reagerade med större social 

osäkerhet än vad som är normalt i välkända sociala situationer. Det visade sig  också att 
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plågarna hade en tendens att vara tillsammans med barn som var yngre än de själva� (Roland 

1983, sidan 12). 

 

Stiftelsen Friends definierar mobbaren på följande sätt � Mobbaren är ofta en person med 

starkt hävdelsebehov och vilja att leda andra. Det bottnar vanligtvis i osäkerhet. Mobbaren 

mår i regel dåligt på något sätt och vill få utlopp för sina negativa känslor �den som mobbar 

är i sin tur är oftast en osäker person som många gånger själv blivit kränkt i någon form� ( 

Stiftelsen Friends 2006). 

 

Men det antagande att mobbaren egentligen är en osäker och ängslig individ kan dock inte 

betraktas som allmänt vedertaget. Dan Olweus hävdar det följande angående mobbarens 

karaktär �Det är inte helt ovanlig uppfattning bland psykologer och psykiatrer att individer 

med ett aggressivt och tufft beteende egentligen och �under ytan� är ängsliga och osäkra � 

Det finns ingen i resultaten som stöder den vanliga uppfattningen. Analyserna pekar snarast i 

motsatt riktning: Mobbarna kännetecknas antingen av ovanligt lite ångest och osäkerhet � 

(Olweus 1994, sidan 25) Apropå den metod som kan tillämpas för att rätta mobbarens 

beteende, påpekar Olweus att �Undersökningar tyder på att mobbarnas inlevelseförmåga helt 

saknas � Därför här det inte tjänat mycket till att försöka få mobbarna att sätta sig i offrens 

situation � det går ju inte utan inlevelseförmåga .. Det som enligt Olweus behövs är att klart 

och tydligt budskap om att mobbning utgör ett oacceptabel beteende� (Høiby Helle 2004, 

sidan 27). 

 

Dessutom lyfter Olweus fram några andra kännetecken som utmärker en �typisk mobbare� 

som exempelvis � deras aggressivitet mot kamrater � Almänt har de en mer positiv 

inställning till våld � De präglas ofta av impulsivitet och starka behov att dominera andra. 

Mobbarna ser ut att ha liten medkänsla med offer för mobbning. Om de är pojkar, är ofta 

fysiskt starkare än sina kamrater� ( Olweus 1994, sidan 25). 

 

Vidare bör det påpekas att de flesta mobbnings relaterade fallen äger rum på skolgården, där 

det inte finns någon vuxen människa, fast det kan likaså ske i klassen, matsalen eller på 

gympasalen. En sak till att tillägga är att mobbning, i vanliga fall, inträffar i samverkan med 

ett visst antal faktorer, som exempelvis. 

 

�1.Det finns en person som � är ett lämpligt mobboffer. 



 15 
  
  

2. Det finns någon i klassen som har den bakgrund � som kännetecknar en mobbare. 

3. Mobbaren har medlöpare som uppmuntrar � mobbningen. 

4. Skolan har få otydliga regler � mot negativa beteenden. 

5. Skolan arbetar inte förebyggande 

6. Klimatet saknar sammanhållning och gruppkänsla. 

7. Föräldrarna är inte engagerade� (Höistad 1994, sidan 85).   

 

Jag hävdar med andra rörande såväl mobboffren som plågaren att båda präglas av samma 

oförmögenhet för att klara en viss situation. Givetvis att det är mobbarens fel att såra eller 

plåga en annan. Det är uppenbart att han eller hon inte har förmåga eller har inte lärt sig att 

reagera på ett annat sätt än att kränka eller trakassera en jämåring med vid sidan av detta kan 

det noteras att inte heller har mobbade den förmåga som krävs för att skydda sig och försvara 

sig i syfte att stoppa den eventuella pågående mobbningen. Därigenom kan det sammanfattas 

att båda såväl mobbaren som mobbade behöver stöd och hjälp för att klara denna påfrestande 

situation och komma till rätta med dessa inter och intrapersonella konflikter som eventuellt 

kan ligga bakom ett visst mobbningsfall.  

 

Lagar och förordningarna 

Jag kommer att under denna del av min uppsats nämna och kommentera på ett övergripande 

sätt de nationella och internationella styrdokumenten som finns i samband med mobbning och 

annan kränkande behandling. Det är också lämpligt att notera att dessa lagar och regler vilka 

jag kommer att behandlar under denna rubrik ska förekomma upprepade gånger, i några fall, 

pga. deras viktiga betydelse, längre fram under i uppsats.  

 

FN: s konvention om barnets rättigheter  

Artikel 19 � Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings � för att skydda 

barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld �� . 

Artikel 36 �Konventionsstaterna skall skydda barnet mot alla former av utnyttjande som kan 

skada barnet i något avseende�   

 

SKOLLAG (1985:1100)  

1 kapitlets 2§. Den som verkar inom skolan "ska aktivt motverka alla former av kränkande 

behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden�  
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 2 kapitel 2§. Rektorns ansvar gäller inte bara undervisningen, utan även arbetsmiljön i skolan 

och kontakter med föräldrar.  

 

SKOLFS 1994:1   Läroplanen ( Lpo 94) 

Förståelse och medmänsklighet 

Ingen ska i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas 

 2.8 Rektors ansvar 

- upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för att förebygga 

och motverka alla former av kränkande behandling� 

 

Med tanke på de senare nämnda två lagar kan det tilläggas att Skolverket nyligen har gett ut 

allmänna råd ifall skolan inte lever upp till de kraven som dessa lagar ställer på 

skolpersonalen, som exempelvis, om någon elev blir mobbad och föräldrarna anser att skolan 

gör inte tillräckligt för att stoppa detta. I dessa råd står att � i första hand prata med berörda 

lärare och med rektor � i andra hand � vända dig till förvaltningschefen, skolchefen eller 

motsvarande eller till den ansvariga nämnden � och i tredje hand går det att vända sig till 

Skolverket� ( Skolverket, 2005). 

 
Arbetsmiljölagen 

�Arbetsmiljölagen gäller även för skolan. Elever räknas som arbetstagare, skolledningen som 

arbetsgivare. De regler som gäller kränkande särbehandling finns i särskilda föreskrifter från 

Arbetsmiljöverket (AFS 1993:17)� (Stiftelsen Friends 2006). 

 
Socialtjäntslagen 

�Socialtjäntslagen klargör � alla som arbetar med barn och unga � är skyldiga att anmäla 

till Socialtjäntslagen om man tror att ett barn få illa eller riskerar att falla illa� (Myndigheten 

för skolutveckling, 2003, sidan 80). 
 
Brottsbalken 

�I brottsbalken finns inte mobbning eller kränkande behandling som särskilda begrepp eller 

brottsrubricering� (Skolverket 2004b, sidan 23). Likväl kan det påstås att �Om en elev 

exempelvis blir slagen i skolan rubriceras detta i brottsbalken som misshandel � (Höistad 

1994, sidan 139). Det är värt att notera att med misshandel syftar man givetvis på fysiskt 

mobbning och inte på de andra kommenterade typerna av mobbning, som enligt min mening 
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dock är minst lika allvarliga och plågsamma för det offret än den fysiska. Därigenom kan det 

sägas att mobbning endast kan klassas som brott förutsatt att det uppstår fysisk mobbning. I 

detta sammanhang är det lämpligt att konstatera att Barnombudsmannen i publikationen � Se 

mobbning för vad det är� föreslår att också den andra psykiska mobbning bör kategoriseras 

som brott �Det systematiska psykiska våldet som tar sikte på att psykiskt bryta ned en annan 

människa var en av huvudorsakerna till straffskärpningen för vissa former av ofredande � 

Barnombudsmannen föreslår att mobbning enligt definitionen ovan införs i brottsbalken� 

(Barnombudsmannen 2002, sidan 17). Syftet med detta bör i enlighet med 

Barnombudsmannen vara att �påverka opinionen och tvinga alla berörda myndigheter och 

vuxna att ta frågan på större allvar än hittills�. Det är fråga om att se till att mobbning 

behandlas i lagstiftningen för vad det är: en psykisk misshandel ägnad att bryta ned en 

människa� ( a.a., sidan 17 ). Detta är fortfarande en omdiskuterad fråga och dessutom ganska 

svår att avgöra med tanke på de fördelar och nackdelar som kan uppstå vid en kriminalisering 

av den psykiska mobbningen. I detta sammanhang kan jag bara framhålla min kluvenhet 

rörande detta. 

 

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan 

kränkande behandling av barn och elever. 
 
Jag bestämde mig för att nämna denna lag i slutet av denna rubrik med tanke på att det är det 

lag som infördes senast, nämligen den första april 2006. Skolverket påpekar beträffande 

denna lag att �Den nya lagens syfte är att förtydliga skolans ansvar när det gäller att garantera 

alla barns och elevers trygghet i skolan � och innebär också att barn och elever får ett lagligt 

skydd mot annan kränkande behandling, som exempelvis mobbning. � (Skolverket, 2006-03-

08). 

 

Andra intressanta punkter, enligt min mening, som bör uppmärksamma är att denna lag täcker 

alla slags kränkningar, att det inte längre är den enskilde eleven utan den berörda skolan som 

måste bevisa att de har gjort allt möjligt för att stoppa den kränkande behandling och ifall de 

inte kan, så måste skolan (huvudmannen för verksamhet, rektorn) betala skadestånd till 

eleven, och till slut inrättande av elevombudsmannen som �har i uppgift att tillvarata det 

enskilda barnets och elevens rätt i frågor som inte faller på ombudsmannen� (a.a.). Dessutom 

bör det markeras att �Det är barnet (givetvis) eller eleven som avgör om beteendet eller 

handlingen är kränkande� (a.a.). 
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2- Analys på antimobbningsplanen som tillämpas i 

den undersökta skolan.   
En kort presentation  

Jag kommer under denna rubrik att redovisa hur jag går till väga med denna andra del av min 

uppsats, det vill säga, den metod som jag tillämpar i denna del i syfte att göra läsaren bekant 

med de metoder som den undersökta skolan tillämpar för att förebygga och motarbeta 

mobbning. 

 

Inledningsvis kommer jag att presentera den undersökta skolan i form av en redogörelse av de 

olika dragen som denna skola präglas av samtidigt som de förutsättningar som denna skola 

har. 

 

Hädanefter ska jag presentera och analysera de metoder som den undersökta skolan tillämpar 

för att förebygga och motarbeta mobbning. Angående det material som jag kommer att 

använda för att uppfylla detta mål påpekar jag att det rör sig för det mesta om den lokala 

arbetsplan som denna skola har för detta läsår och föregående år samtidigt med ett häfte som 

heter �Vision 2005/06 Skolan�, vilken samtliga lärare på skolan har till deras förfogande. 

Vidare ska jag också få nytta av andra källor, som exempelvis, Kvalitetsredovisning år 2004-

2005 för denna skola som genomfördes av Rektorn, eller Skolverkets inspektion som utfördes 

av Skolverkets inspektion. Till följd av anonymisering av skolans namn kommer jag att 

nämna den undersökta skolan utan att ersätta detta namn för beteckning �Skolan�. Å andra 

sida när jag menar detta kommer jag att använda olika beteckningar som exempelvis �den 

undersökta skolan� eller �denna skola� o på detta sätt kommer det att framkomma tydligt och 

evident när jag berättar om denna skola.  

 
Därefter lägger jag fram det resultat av min intervju med den biträdande rektor som är 

ansvarig för att följa upp implementeringen av dessa metoder för att förebygga och motarbeta 

mobbning och annan kränkande behandling, som är dessutom med i det antimobbningsteam 

som skola inrättade. En sak till bör det sägas angående den senare. Jag anser denna intervju 

som ett komplement till den föregående. Anledningen till detta är att den biträdande rektor 

hänvisade mig till de olika dokumenten som denna skola har rörande de olika sätt att 

förebygga och motarbeta mobbning för att svara de flesta frågor som jag ställde till henne. 
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Till slut lyfter jag fram olika brister som jag påpekar beträffande dessa metoder och de olika 

insatser som eventuell kunde tillämpas för att komma till rätta med den senare. 

 

En kort beskrivning på den undersökta skolan 

Den skola som är föremål för min uppsats är en högstadiet skola som ligger i Stockholms 

Län. Dit går 735 elever och endast en liten minoritet av dessa är inte ursprungligen svenska, 

som i sin tur är i de flesta fall andra generation svenskar. Ytterliggare får ett antal elever som 

går i årskurs 6 och kommer naturligtvis från närbelägna skolor, endast språkundervisning i 

tysta, franska eller spanska, med dessa ingår inte i min undersökning. De flesta elever 

kommer från områden med hög social standard. De bor mestadels i villor eller radhus. 

Därigenom kan det markeras att elevsammanhållning i denna skola präglas av en hög 

homogenitet. Eleverna har dessutom tio profiler att välja på när de söker sig till denna skola. 

Dessa är Bild & Form Dans Design & Media Drama Hantverk & Design Ishockey Musik 

Naturvetenskap & Matematik Handboll Allt om mat. Vidare bör det påpekas att sammanlagt, 

omkring 100 personer jobbar där. Eleverna och lärarna ingår i sex olika lag. Det finns en 

rektor och tre biträdande rektor som i sin tur finns med i de senare nämnda lag.   

 

Undersökning på antimobbningsplanen rörande metoder för att 

förebygga och motarbeta mobbning och andra kränkande behandling  

 
I Lpo 94 står som jag påpekade tidigare att det är Rektorns ansvar att �- upprätta, genomföra, 

följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former 

av kränkande behandling��. 

 

De allra viktigaste dragen som jag hittar i skolans antimobbningsplan som egentligen heter � 

�Handlingsplan mot mobbning och annan kränkande behandling� (se bilaga 2) är att skolan 

tydligt tar avstånd från alla beteende och attityder som kan kränka en elev. På detta sätt 

definieras i handlingsplanen vad som menas med mobbning och annan kränkande behandling 

och betonas skolans åtagande att förebygga och motarbeta dessa nämnda förskräckliga 

beteenden. Hädanefter pratar man om den antimobbningsgrupp som finns på skolan som har 

för uppdrag att förebygga och motarbeta mobbning. Därefter påpekas det sätt som denna 

skola tillämpar vid upptäckande av ett mobbningsfall. Till slut ger planen generella riktlinjer 

rörande det system som denna skolan har för att arbeta kontinuerligt med dessa frågor.      
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Till att börjar med för att fördjupa sig mer i det arbete som denna skola bedriver bör det 

skiljas mellan de förebyggande metoder vilka denna skola tillämpar för att förebygga 

mobbning och de metoder som tillämpas för att motarbeta och åtgärda ifall ett särskilt 

mobbningsfall uppstår i skolan. 

 

Det förebyggande arbetet 

Syftet med det förebyggande arbetet är i mångt och mycket �att främja demokratiska miljöer i 

skolan för att hindra uppkomsten av kränkningar. Ett främjande arbete har som mål att skapa 

en god miljö i skolan som helhet� (Myndigheten för skolutveckling 2003, sidan 33). 

Och det är därför jag understryker vikten av de förebyggande metoderna som de olika 

skolorna tillämpar. På detta sätt påpekar Höistad med andra ord att � Om inte skolan � arbeta 

aktivt förebyggande i klassen och skolan, riskerar ett ingripande i en akut situation att bara 

blir en tillfällig lösning� (Höistad 2001, sidan 138). �Erfarenheten visar att skolor med ett 

tydligt främjande och förebyggande arbete har lägre förekomst av kränkningar� (Myndigheten 

för skolutveckling 2003, sidan 33). I detta sammanhang hittar vi de olika metoder för att 

förebygga mobbning som den undersökta skolan tillämpar såväl i häftet, som heter � Vision 

2005/06� Skolan där det ingår en � Handlingsplan mot mobbning och annan kränkande 

behandling� (se bilaga 2) som Lpo 94 syftar till, som i den lokala arbetsplanen 2004/05 och 

2005/06. Därmed utgår jag ifrån att dessa senare nämnda dokument i redovisningen av dessa 

förebyggande metoder som visar sig nedan på ett rangerad sätt. 

 

1- I början av läsåret äger  det rum några ”kontaktdagar” då lärare och elever arbeta 

med värdegrundsfrågor i enlighet med det uppdrag (Lpo 94) som skola har. Vi kan 

inte bortse från det faktum att ”Uppdraget att motverka kränkande behandling är en 

del av det demokratiska uppdraget” (Skolverket 2004b, sidan 5).  I den arbetsplanen 

2004/05 står att �värdegrundsfrågor tas upp kontinuerligt under skoltiden�. Angående detta, 

finns inte någon mall eller riktlinjer att följa utan det är den enskilde lärare som hantera själv 

denna fråga. 

 

2- Varje klass väljer två kamratstödjare som utbildas av Friends. Det bör noteras att Friends är 

�den största organisationen i Sverige som arbetar mot mobbning � Idag har Friends utbildat 

över 16 000 kompisstödjare på ca 700 skolor runtom i Sverige (april 2005)� Dessa 

kamratstödjare, ungefär 60 i denna skola, träffas regelbundet, minst en gång i månad och 
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dessutom håller de samtal med klassföreståndaren 3-4 gånger per termin (se ett exempel i 

bilaga 3). � Syftet med den senare är att klassföreståndaren kan hålla på detta sätt den bästa 

koll på den som försiggår inom klassgruppen. � Eleverna ser mycket mer vad som händer i 

skolan än de vuxna. De brukar vara duktiga på att se det som sker bakom lärarnas ryggar� 

(Höistad 2001, sidan 112). Alla som deltar i dessa samtal har givetvis tystnadsplikt. 

 

3- Skolans antimobbningsteam/grupp jobbar i samverkan med kamratstödjare och samtliga 

lärare i syfte att förebygga och kartlägga mobbning. I �Handlingsplan mot mobbning och 

annan kränkande behandling� står det att � antimobbningsteam/grupp består av en biträdande 

rektor, skolsköterska och ett antal lärare. Lärarna i gruppen är indelade i team och varje team 

verkar i elevgrupper där de själva inte har undervisning�. Dessutom måste det tilläggas att 

lärarna som är med har gått en speciellt utbildning ibland annat konflikthantering.  

 

4- �Installation av övervakningskameror för att öka elevernas trygghet� (se bilaga 4). Ett 

annat syfte med den senare är att komma till rätta med skadegörelseproblem som hade 

uppstått i den undersökta skola. 

 

5- Rastvandring. Skolans personal rastvandrar minst två gånger per vecka (se bilaga 4). Under 

läsåret 2004/05 lärarna  rastvandrade två gånger per vecka. 

 

6- Före utvecklingssamtal får eleven ett formulär med frågor rörande den enskilde elevens 

situation i klassrummet och generell klassklimat som bör diskuteras hemma. Vidare kan dessa 

frågor och svar diskuteras under utvecklingssamtal. Detta är ett viktigt sätt för att involvera 

föräldrarna i skolfrågor (se bilaga 5).  

 

7- �Föräldrar inbjuds aktivt till att besöka skolan i ordinarie verksamhet� (se bilaga 4) och på 

detta sätt ökar vuxna närvaro i skolan som leder till att öka den trygghetskänsla hos elever. 

 

Det åtgärdande arbete 

Den metod som den undersökta skolan tillämpar i syfte att åtgärda ett visst mobbningsfall är 

baserad på Farstametoden �Metoden utarbetades 1987 i Farsta av Karl Ljungström och har 

använts framgångsrikt på många skolor runt om i Sverige� (Mellanhedsskolan, 2005, sidan 5). 

Denna metods syfte är att får �barnen medvetna om sin egen förmåga att ändra sitt beteende. 
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Vi visar att vi tror dem om att kunna göra det�. Det kan dock inte påpekas att denna metod 

fungerar på samma sätt i alla skolor. Varje skola har utvecklats sin egen arbetssätt inom denna 

nämnda metod, fast den grundtanke som jag har kommenterat och ligger bakom denna metod, 

förblir detsamma. Sammanfattningsvis kan det sägas att denna metod, som är baserad i stort 

sett på samtal, går så här till i den undersökta skolan (se bilaga 2). 

 

1- Så snart som skolan får kännedom om att en elev troligtvis har blivit utsatt för mobbning 

informeras antimobbningsgruppen som i sin tur inleder en utredning som syftar på att 

klargöra situationen. Antimobbningsgruppen utse en mindre grupp inom gruppen(oberoende 

medlemmar)  som tar hand om situationen. 

 

2- Efter detta, tar denna mindre grupp kontakt med offren i syfte att få så mycket information 

som möjligt apropå den eventuella mobbningsfall. Skolan garanterar att de ska göra allt 

möjligt för att stoppa mobbning. 

 

3- Sedan tas kontakt med mobbarna, en i taget. I dessa samtal som genomförs skickar ger 

Antimobbningsgrupp ett tydligt budskap till översittare, det vill säga att plåga någon i skolan 

är oacceptabel och förstås inte tillåtet. Å andra sidan och i samråd med mobbarna upprättas en 

handlingsplan i syfte att stoppa mobbning.  

 

4- Gruppen följer upp fallet och försäkrar sig att mobbning har upphört. Kamratstödjare kan 

eventuellt kopplas in för att stödja den mobbade. 

 

5- Till slut poängterar planen att �Föräldrarna till de elever som har haft samtal med 

antimobbningsgruppen kontaktas� (se bilaga 2). Detta har varit mycket kontroversiellt. Det 

finns en del av skolor som tycker att det är fel att inte koppla föräldrarna som snart som 

skolan får kännedom om ett visst mobbningsfall. Det kan tilläggas att den undersökta skolan 

hade precis i skrivandets stund ändrat denna rutin och nu får föräldrarna information direkt i 

och med att en visst mobbningsfall är upptäckt. 
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Resultat av intervjuundersökningen 

Intervju med skolledning 

Jag kommer för läsaren att redovisa och kommentera i några fall i denna del av uppsatsen den 

intervju som jag genomförde den tionde januari 2006 och som pågick i cirka 45 minuter med 

den skolpersonal som är ansvarig för den redan kommenterade �Handlingsplan mot mobbning 

och annan kränkande behandling�. Jag har skrivit biträdandes rektors svar i kursiv stil.  

 

1- Har ni ett handlingsprogram för att motarbeta mobbning och annan kränkande 

behandling?  

�Jo det har vi� Hon hänvisar mig till denna kommenterade plan som står i häftet � Vision 

2005/06� den undersökta skolans namn� 

 

1.1- När/i vilket år upprättades denna plan? 

�Den här planen är ett par år, jag kan inte säga exakt när den skrevs� 

 

2- Finns det något samarbete mellan kommunen och ni eller med andra skolar inom 

samma kommun eller riktlinjer som ni följer från kommunen? 

�Såvitt jag vet, finns det inga riktlinjer eller regler som kommer från Huddinge kommun och 

måste följas. Det är den enskilda skola som hantera själv denna  frågan.�  

 

3- Finns det någon från Huddinge kommun som är speciellt ansvarig för att se till att 

skolan uppnår målen som skollagen och andra lagar påpekar, när det gäller  mobbning 

och alla andra kränkande behandlingar ? 

�Nej det finns ingen� 

 

3.1- I vilken omfattning förekommer mobbning i denna skola? 

� Det är svårt att säga. Den som jag kan säga är att vi brukar behandla 3 eller 4 

mobbningsfall per läsår, exempelvis på skolgården eller korridoren�  

 

3.2- Var någonstans brukar de fallen äga rum? 

�De flesta mobbningsfall som vi har behandlat började via Internet men som senare försatte 

även i den egna skolan� Detta kallas för �elektronisk mobbning� och i detta sammanhang 

hävdar jag med andra att man måste hålla sig vakt om detta nyanserade sätt att mobba som 
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kan bli den vanligaste. I en serie av artiklar som Dagens Nyheter publicerade för att 

uppmärksamma denna typ av mobbning påpekades att �Den fega anonymiteten och den stora 

publiken är två av fyra faktorer som troligen gör den elektroninka mobbningen ännu farligare 

� den tredje faktorn är det skrivna ordets mycket större tyngd och varaktighet jämfört med 

det sagda ordets. Och den fjärde är det faktum att den som inte vill avstå från det sociala livet 

på nätet och därmed blir mer eller mindre isolerade � han eller hon saknar fristad� (DN, 2006-

03-21, sidan 20). Det är också Stiftelsen Friends som har uppmärksammat detta i tidskriften 

som Friends ger ut periodvis � Friends har på senare år sett en allt tidigare ökning av 

mobbning kopplat till IT. Elever, lärare och föräldrar vittnar om allvarliga hot på sms. eller 

mail, ryktesspridning och förnedrande bilder som sprids på Internet� ( Friends, 2005, sidan 4). 

 

4- Har ni någon konkret förebyggande och åtgärdande mobbningsmetod? 

Hon hänvisar mig till � Handlingsplan mot mobbning och annan kränkande behandling� 

 

5- När uppstår något fall av mobbning och alla andra kränkande behandlingar Hur 

tacklar ni detta i praktiken? Har ni någon konkret metod som ni använder regelbundet? 

Hon hänvisar mig igen till � Handlingsplan mot mobbning och annan kränkande behandling� 

och tillägger att � Vi använder en metod baserad på Farstametoden�   

 

6- Hur agerar ni gentemot den mobbade och mobbare? 

�Vi erbjuder förstås hjälp och stöd till mobbade och deras föräldrar. Och apropå mobbare 

försöker vi få honom eller henne förstå att hon eller han har betett sig på en sätt som är 

oacceptabelt�   

 

7- Arbeta ni fram någon typ av antimobbningsprogram inriktad på mobbare? 

� Vi inrättar en handlingsplan i samråd med den mobbare vilken vi ser till att det ska följas i 

syfte givetvis att stoppa det mobbningsfall. I de flesta fall som vi har behandlar inser mobbare 

på en gång att han eller hon var fel och mobbning upphör� 

 

6- Känner ni till något fall där någon elev tvingades flytta från skolan pga. mobbning 

eller andra kränkande behandling? 

� Jo det har hänt en eller två gånger men i dessa fall fick vi ingen möjlighet att ingripa oss 

eftersom vi aldrig fick veta om dessa. Det var när föräldrarna hade redan bestämt sig för att 
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flytta eleven när vi fick kännedom, och sedan anklagade de oss för att svika deras barn, men 

det är svårt att göra något om man får ingen information�  

 

7- Har ni förflyttad någon gång en mobbare? 

�Nej, men det är ju så att några stökiga elever har flyttat på föräldrarnas egen beslut. Likaså 

har hänt att en antal  elever från andra skolor har flytta till vår skola�  
 
8- Har det funnits någon klagomål från elev eller föräldrar där de kritiserade skola för 

att de inte gjort tillräckligt rörande något fall av mobbning? 

� Det finns ju alltid föräldrar som känner sig lurade eller besvikna över det sätt som skolan ta 

itu med dessa konflikter med jag måste betona att det flesta såväl mobbaren som mobbades 

föräldrar är ganska förståliga, Ibland blir också de förvånade, men mina barn kan inte har 

gjort det här eller det där brukar de säga. Det viktigaste när vi behandlar en mobbningsfall, 

med också med förebyggande syfte, är att ha föräldrarna med sig, och vi brukar få detta i 

vanliga fall och då upphör mobbningsfall lättast�  I detta perspektiv kan det vara lämpligt att 

påpeka att �skolan måste ha nära samarbete med hemmen om man effektiv ska kunna 

motarbeta mobbningsproblem� (Olweus 1994, sidan 57). 

 

Med tanke på den nya lag om förbud mot diskrimination och annan kränkande behandling av 

barn och elever (2006:67), vilken, som vi påpekade tidigare, ställer högre krav på skolan och i 

synnerhet på skolledning, ställde jag följande fråga till biträdande rektorn.  

Apropå det nya lag om förbud mot diskrimination som infördes den första april i år 

Vad tycker skolledning ( du i egenskap av biträdande rektor )om denna nya lag, och ska 

denna lag  medföra någon ändring på denna nämnda planen? 

�Självklart måste vi revidera den med tanke på den nya lagen. Detta har vi inte hunnit med 

ännu� 

 

En fråga som kvarstår är vad händer ifall samtliga åtgärder som står i denna plan är inte 

tillräckligt för att stoppa ett visst mobbningsfall. Biträdande rektor berättade för mig att 

planen alltid har varit framgångsrik för att åtgärda samtliga mobbningsfall som 

antimobbningsteam har behandlat. I detta avseende är det lämpligt att notera det som Höistad 

påpekar när �Alla samtal med mobbaren enligt åtgärdsprogrammet har varit verkningslösa � 

Man kan stegvis göra följande: � 1- Samtala med mobbaren, de ansvariga ur 
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mobbningsteamet och skolledning � 2- Koppla in föräldrarna i samtalet med eleven, eller om 

dessa vägrar, några släktingar � 3- Anmäl mobbaren till socialförvaltningen � 4- Vänd er 

till polisen som sista åtgärd � Om nu ingen av dessa åtgärder skulle ha någon verkan � är 

det bäst att överlämna hela ärendet och ansvaret till BUP (Barn- och Ungdomspsykiatrin) för 

utredning� (Höistad 2001, sidan 135). 

 

Personlig utvärdering på �Handlingsplan mot mobbning och annan 

kränkande behandling� 

 
Med tanke på allt som sagts beträffande denna plan hävdar jag att den undersökta skola 

arbetar kontinuerligt, aktiv och ambitiöst mot mobbning och annan kränkande behandling, 

båda i förebyggande syfte efter den antimobbningsplan som denna skola upprättade. Dock 

hävdar jag också att den handlingsplan kunde vara mycket bättre, särskilt när de gäller 

disposition. Jag kommer nedan att redovisa på de brister som finns, enligt min mening, på 

denna plan och förutom detta de eventuella ändringar som bör genomföras. 

 

Brister och eventuella insatser att utföra angående denna plan. 

 

1- Jag tycker att man, allmänt sett, fokuserar mycket på mobbning men inte lika mycket på de 

orsakerna som kunde framkalla det eventuella �mobbningsfall�. Därmed kan det föreligga en 

risk att stoppa det eventuella mobbningsfall på kort sikt, men inte går in med de 

bakomliggande orsaker som i första hand framkallade detta mobbningsfall.  
 

2- Det bör stå tydligare i Handlingsplanen vilka metoder är dem som syftar till att förebygga 

mobbning och annan kränkande behandling och vilka av dessa syftar till att åtgärda ett visst 

mobbningsfall. Ett exempel på en bra strukturerad antimobbningsplan kan det vara den senare 

citerade Mellanhedsskolans antimobbningsplan (se bilaga 2 a).  

 

3- Angående det sätt som man tillämpar för att tackla en viss mobbningssituation bör det 

beskrivas mer ingående, enligt min mening, de olika faser, det vill säga, när man kontaktar 

mobbare och mobbade och föräldrarna, med vilken tidsskillnad, det sätt man följer upp fallet 

och så vidare ( se bilaga 2 b). 
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4- Det bör beskriva det tillvägagångssätt att ta till ifall alla åtgärder som framgår i 

�Handlingsplan mot mobbning och annan kränkande behandling� räcker inte för att tackla en 

visst mobbningsfall. 

 

5- Föräldrarollen bör förstärkas i genomförandet av den handlingsplanen och såsom i så 

kallade Farstametoden.   
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3- Effektivitet på Antimobbningsplan utifrån elevens 

perspektiv 

Presentation av enkäten 

Det som framgår i denna del av min uppsats är den tredje del av genomförande av 

undersökningsfrågor på vilka min projekt är byggt, det vill säga, resultatet på en 

enkätundersökning som försöker ge svar på min uppsats huvudsyfte.  

 

För tydlighets skull anser jag att det är lämpligt att konstatera ännu en gång att det som jag 

avser i denna enkätundersökning är dels att mäta hur pass effektiv de metoder som, den skola 

som jag har pratat om under föregående rubrik, tillämpas för att förebygga och motarbeta 

mobbing och andra kränkande behandling är och dels att fastställa omfattningen av elever 

som känner till och är medvetna om den antimobbningsplan i skolan som man kan tillämpa, 

bland annat vid upptäckt av ett mobbningsfall. En viktig sak att tillägga i samband med detta 

är att andra väsentliga frågor också kommer att besvaras i samband med de sistnämnda 

centrala problem som enkätundersökning behandlar. Det rör sig om frågor som, enligt min 

mening, dels hänger ihop med dessa nämnda centrala problem och dels vilka svar krävs för att 

få till stånd en tvetydig och enhetlig svar till mina frågeställningar och vilka jag påpekade 

under rubriken �Syfte�. 

 

Det som följer härefter är en beskrivning på den enkätundersökning som tillämpades för att 

går till väga med behandling av mina undersökningsfrågor. 

 

Inledningsvis bör det sägas att jag fick tillstånd för att genomföra dessa enkäter till elevernas i 

spanskämne som min handledare under min praktik undervisade till av skolans biträdande 

rektor.  

 

Enkätundersökningen genomfördes den 19 april 2006. Enkätundersökningen (se denna enkät i 

bilaga 6) består av sju olika frågor. Denna har riktats till elever i årskurs 7, 8 samt år 9. 

Sammanlagt har 97 av 735 elever som totalt sett går i denna skola, besvarat på enkäten. Detta 

motsvarar 13,19 % av det totala antalet elever som går i denna skola. Med detta kan det 

konstateras att varje elev som svarade på enkäten representerar ungefär 7´5 elever som går i 

denna skola. Jag anser att denna siffra är väsentlig och tillräckligt i ifrågasättande av utfallets 
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pålitlighet och trovärdighet. Angående de olika åldersgrupperna som ingår i denna 

undersökning bör det tilläggas att 47 av de 97 elever går i årskurs 7, 26 i årskurs 8 och 

slutligen 23 i 9. Dessa elever kommer ursprungligen från olika grupper och träffas bland 

annat i spansklektioner. Detta är viktigt att understryka med tanke på ifrågasättande av 

utfallets trovärdighet. Skillnaden på olika antal elever i de olika åldersgrupper som har 

deltagit i enkäten beror rentav på de begränsade möjligheterna som en enskild person har som 

i mitt fall. Jag hade möjlighet att ställa de frågor som min enkät består av, till två olika 

grupper i årskurs 7 en i årskurs 8 och en i 9 givetvis utgör de olika grupper som min 

handledare undervisade till i spanskämne. Likväl måste jag markera att det inte har 

framkommit stora variationer bland de olika åldersgrupperna, och inte heller hade jag för 

avsikt att betona de eventuella skillnaderna i utfallet som kunde uppkomma. Jag kommer ändå 

att belysa de olika åldersgruppernas uppfattning om det finns orsak till detta , exempelvis, om 

det finns stor variation men i huvudsaken, som sagt, behandlar jag elever som en enhet.  

 

Grundtanken var egentligen att fler än 100 elever skulle delta i genomförandet av enkäten, 

men tyvärr var situationen sådan några av dessa var frånvarande under dagen som enkäten 

genomfördes. Därvidlag är det viktigt att påpeka två olika saker. Den första är att eleverna 

inte visste om denna enkät som skulle genomföras och inte heller förstås, om frågors innehåll 

och disposition, före den dag enkäten utfördes och på detta sätt avsåg jag att öka trovärdighet 

på mitt projekt. Den andra är att besvarandet av frågorna var helt frivilligt. Likväl bör det 

tilläggas att det inte fanns någon elev av dem som tillfrågades, som vägrade genomföra denna 

enkät. En sak till, rörande trovärdighet på de resultaten som framgår i min uppsats är en 

eventuell ifrågasättande om hur pass pålitliga de svaren som fåtts av elever är. Det finns 

ingenting som tyder på att eleverna besvarade enkäten, allmänt sett, på en skämtsamt eller 

skojig sätt. Det var endast två elever vilkas attityder gav mig upphov till att misstänka att de 

inte hade tagit på allvar denna enkät. Jag bestämde jag mig för att rentav ta bort deras enkäter 

för trovärdigheten skull.   

 

Två frågor kan också ställas vid läsning av frågorna som framgår i enkäten. Den första frågan 

har att göra med saknande av en könsrelaterad fråga. Orsaken till detta, som sagt lite tidigare 

under denna rubrik, är att jag behandlar eleverna som en enhet oavsett bland annat kön. 

Skillnaden i kön är inte relevant, enligt min uppfattning, i förhållande till huvudsyftet med 

min uppsats. I själva verket har jag inte lyft fram denna fråga i den del i vilket syfte med 

uppsatsen behandlas. Den andra frågan handlar om att inte skilja mellan svenska elever och 
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elever med utländsk bakgrund. Andledning till detta, förutom det som påpekades tidigare, 

förefaller naturligt med tanke på att eleverna som går i denna skola är övervägande 

ursprungligen från Sverige. Det kan endast konstateras, som sagt tidigare, att en liten andel 

existerande elever i skolan är andra generation invandrare. 

 

En viktig sak också att klargöra är angående grundtanken som ligger bakom uppläggning eller 

disposition och innehållet av frågorna. I enkäten ställdes sju frågor. En del av frågorna som 

framgår i enkäten kan kännetecknas som allmänna och generella frågor medan andra är mer 

konkreta och reella. Frågorna, som kan läsas i bilaga 5 handlar om huruvida eleven känner sig 

trygg i skolan, om han eller hon har känt sig utfryst någon gång i skolan, om han eller hon 

känner till antimobbningsplan som skolan har upprättat för att motarbeta mobbning och om så 

är fallet, vad eleven tycker om denna fungerar, om eleven har bevittnar något mobbningsfall i 

skolan och om det är så om han eller hon har anmält detta, och sist men inte minst om eleven 

tycker att lärarna och skolledningen gör, i stort sett tillräckligt för att förebygga och motarbeta 

mobbning i skolan. Eleverna har tillfrågats i syfte att svara på dessa nämnda frågor att genom 

att ta ställning till olika antal svarsalternativ. I några av dessa frågor räcker det med ett 

affirmativt, negativt och även i vissa av dessa vissa frågor också tveksam svar och i andra 

frågor däremot, tillfrågades elever att utvärdera eller betygsätta ett visst verktyg eller redskap. 

Min grundidé och målsättning har varit att presentera frågorna på ett begriplig sätt och likaså 

att genomförandet av denna enkät inte ska överskrida fem minuter, i vilket kan det konstateras 

att jag lyckades. Genomförande av enkäten utfördes av elever i början på lektionen och det 

tog egentligen inte mer en tre minuter för elever att läsa igenom frågorna och svara på dessa. 

 

Till slut finns det kvar ett sista punkt att poängterar vikten av. Detta handlar om metoden som 

tillämpades vid sammanställning av frågorna. Jag har bestämt mig för att illustrera resultaten 

av min enkätundersökning i form av å ena sidan diagram, där jag anger antalet elever, och å 

andra sidan en tabell som anger andelen eller procentenheten, och som uppvisas i de flesta fall 

precis nedanför den senare. En nackdel som kan argumenteras emot den användningen av de 

två sistnämnda typerna av illustrationer är att de upptar mycket utrymme i min uppsats. Dock 

tycker jag att dessa båda typer av visuella illustrationer är nödvändiga för förtydlighetens 

skull, och jag anser att denna nödvändighet väger tyngre än den eventuella kritiken till 

användning av alltför många illustrationer i min uppsats. En sak till att tillägga är att samtliga 

diagrammen och tabeller följer samma modell och struktur, vilket jag tycker är essentiellt om 

man vill åstadkomma den aspiration, och jag har detta, att ange resultat i dessa diagram och 
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tabeller på det mest begriplig sätt som det går när det gäller processen att avläsa dessa 

resultat.      

 

Angående behandling på det material eller utfall som jag har fått ur enkäten i form av elevers 

svar, kommer jag att göra det följande. Jag ska ange syftet med varje fråga, kommentera dessa 

och tolka resultaten utifrån i stort sett min egen uppfattning, men också tidigare forskning 

undersökningar inom ämnesområdet. Apropå tidigare undersökningar, finns ingen, till vilken 

jag kan remittera till som har genomförs i denna skola, såvitt jag vet, förutom frågan nummer 

ett beträffande känsla av elevens trygghet i denna skola. Däremot finns det ganska många 

undersökningar på riksnivå som brukar kallas �nationell kartläggning� eller landstingnivå 

eller kommunnivå. Det är näst intill omöjligt att hitta någon undersökning som har ställt 

identiska frågor som dessa som ingår i min enkätundersökning. Likväl har jag behandlat olika 

undersökningar och kartläggningar som behandlar mitt huvudtema ur olika vinklar. Jag ska 

jämföra min studie med dessa ifall jag anser att detta kan utgöra en väsentlig poäng i 

vederbörande fråga. 
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Resultat av enkätundersökningen 

1. Känner du dig trygg i skolan? 

Detta är en allmän fråga som har för avsikt att lyfta fram hur pass dåligt eller bra den 

undersökta skola är när det gäller skolans åtagande att tillgodose elevens behov av trygghet i 

skolmiljön.  

 

Konventionen om barnets rättigheter, som Sverige ratificerade för drygt 15 år sedan slår fast i 

artikel 27.1 att � Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till levnadsstandard som 

krävs för barnets fysisk, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling� i enlighet med 

detta betona Dan Olweus, och med detta menar man mobbning, att �Det är en grundläggande 

demokratisk rättighet för en elev att kunna känna sig trygg i skolan och slippa bli föremål för 

övergrepp och förnedring behandling� (Olweus, 1994, sidan 36). 

 

Tryggheten är, utan tvekan, en förutsättning för att eleven mår bra, har lust att gå till skola och 

därmed har förmåga att tillgodogöra sig den undervisning som han eller hon får i skolan 

�Otrygga barn är hela tiden på sin vakt och lär sig inte något� (Høiby Helle 2004, sidan 27). 

En skolmiljö, där eleverna tycks lida av oro och rädsla kan knappast � främja lärande där 

individen stimuleras att inhämta kunskaper� eller �främja elevernas utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar� (Lpo 94) Inte minst när det gäller att 

förmedla det demokratiska uppdraget till elever som skolan har som uppdrag. Familjen, 

vilken eleven växer upp i, spelar visserligen en stor roll gällande skapandet av denna 

inneboende behov hos barnet, men detta kan inte leda till en underkastelse av rollen som 

skolan har, särskilt med tanke på dels att det råder skolplikt i Sverige och dels att läsåret �ha 

minst 178 skoldagar� (Grundskoleförordning (1994:1194),4 kap. Lärotider m.m. 1 §).  

 

Arne Maltén, vilken är en framträdande forskare inom pedagogik, skiljer med hjälp av 

Maslows behovens hierarki mellan fysisk trygghet och känslomässig i skolmiljö. � Fysisk 

trygget är det förhållandevis lätt för läraren att ge. Värre kan det vara med 

känslomässigtrygghet � Klassammansättningen betyder � mycket� (Malten 2000, sidan 28) 

och samtidigt poängterar han vikten av att tillgodose detta behov, �Det är viktigt för barnen 

att lära känna kamraterna, veta vilka man kan leka med eller ha sällskap med på vägen till och 

från skolan� (a.a., sidan 28). I en mängd undersökningar som genomförs inom ramen för 

skolmiljö framgår det faktum att föreliggande av ett gott skolklimat och en vänlig atmosfär är 
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en viktig förutsättning för att elever trivs i skolan. Det är därmed uppenbart att skola bör 

tillgodose dessa mänskliga rättigheter. I detta avseende hävdar jag med andra, betydelsen av 

läraren, som den allra viktigaste aktören när det gäller skapande av detta skolklimat som 

barnet uppenbarligen behöver i syfte att hävda sig och göra sig gällande i skolmiljö. �En bra 

lärare kan snabbt öka gemenskapskänsla i klassen genom att ordna så att alla känner alla, alla 

leker med alla, ingen blir utanför� (a.a., sidan 28). Dessutom har det också konstaterats att 

lärartäthet spelar en stor roll beträffande känsla av trygget i skolmiljö, det vill säga, ju fler 

lärare som finns och visar sig i skolan desto tryggare känner sig eleverna �Ju fler lärare � på 

rasterna, desto mindre mobbning vid skolan� (Olweus, 1994, sidan 36).  

 

Av min undersökning framgår det, som visar sig nedan, att nästan samtliga elever känner sig 

trygga i den undersökta skolan. Sammantaget är det 96,90 av dessa elever som svarat 

affirmativt på frågan om huruvida han eller hon känner sig trygg i skolan. Resultaten skiljer 

sig inte särskilt mycket mellan åldersgrupperna, trots att bör det påpekas att de enda tre elever 

som svara negativt till denna fråga går i årskurs 7. Detta rentav kan bero på att tillfrågade 

elever i årskurs 7 år är flera än de andra åldersgrupperna. En av dessa tre elever anger att 

orsaken till detta är att han eller hon har permanenta självmordstankar.  

  
  
 Diagram 1.  
 1. Känner du dig trygg i skolan?  
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Tab. 1.  

1. Känner du dig trygg i skolan?  

Ja Nej 
 
  % % 

År 7 93,61 6,39 
 
År 8 100 0 
 
År 9 100 0 
 
Totalt 96,90 3,10 

 
 

Jag anser att utfallet till denna fråga är mycket positiv och tillfredsställande. I detta 

sammanhang kan det genomföras två jämförelse med detta utfall, en på en lokalnivå och en 

annan på riksnivå. Apropå den första, handlar det om skolans lokala arbetsplan från 2005 där 

det konstateras att �67 % av eleverna upplever sin arbetsmiljö som trygg� (se bilaga 7). 

Beträffande den andra, rör det sig om en rapport som Skolverket gav ut i november 2002 som 

heter �Rapportering av regeringsuppdrag relationer i skolan � en utvecklande eller destruktiv 

kraft�. I den ingår �en stor nationell kartläggning av förekomsten av olika former av 

kränkande behandling, såsom rasism, sexuella trakasserier, homofobi och könsrelaterad 

mobbning� (Skolverket 2002 b, sidan 2). I denna ingår en fråga som elever bland annat i 

årskurs 8, tog ställning till �Har det i år hänt att Du känner oro eller obehag för att gå till 

skola� (Skolverket 2002 b, sidan 10) i denna framgår att 66% aldrig eller nästan aldrig känner 

oro eller obehag för att går till skolan. 
 

Trots att denna senare fråga inte motsvarar den som jag ställde, är samband mellan både 

frågorna, enligt min uppfattning, uppenbara. Därmed kan det sägas att utfallet som jag har fått 

även överträffar resultaten på de andra undersökningar som jag har lyft fram under denna 

frågans rubrik. Faktum att hela 96,90 % av eleverna känner sig trygga i skolan är något att 

glädja sig åt och likaså något som inte bör underskattas. Ibland är det väl så att man tar för 

givet att det är självklart att barnen måste känna sig trygga, men som jag har påpekat tidigare 

är det inte alls ovanlig att en del av eleverna kan känner sig rädda när de vistas i skolmiljö.  

Vidare kan det påpekas att utfallet i frågan stämmer överens med den uppfattning som jag 

framförde tidigare när jag behandlade den handlingsplan i den undersökta skola under den 

andra avsnitt rörande den kontinuerlig och aktiv arbete som denna skola bedriver i kamp mot 
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mobbning. Likväl kan det inte konkluderas att det senare innebär nödvändigtvis att det inte 

förekommer mobbning i denna skola, men utfallet pekar visserligen på att de metoder som 

denna skola tillämpar för att förebygga och motarbeta mobbning och andra kränkande 

behandling kan spela, och det är detta som jag hävdar, en stor roll i skapande och 

upprätthållande av den vänliga och trygga atmosfären som de ansvariga och personalen i 

skolan har visat tydligt kunna åstadkomma.  
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2. Har du någon gång känt dig utfryst i skolan? 

Denna fråga är, i mottsats med den föregående, mycket mer konkreta och dess syfte är att ta 

reda på i vilken omfattning eleverna någon gång har känt sig utfryst i skolan.  

 

Inledningsvis ska jag kommentera denna fråga beträffande vad är det som jag menar när jag 

använder orden �utfryst� och  �någon gång� i frågan.  

 

Dan Olweus skiljer mellan � direkt mobbning � med relativ öppna angrepp på offret - och 

indirekt mobbning i form av social isolering och utfrysning � (Olweus 1994, sidan 5) och 

vidare lyfter han fram vad det är som innebär för en elev att bli utfryst � en elev som är utsatt 

för indirekt mobbning, får inte vara med i kamratgrupper och har svårt att få vänner i klassen. 

Det är viktigt att också uppmärksamma denna mindre tydliga form av mobbning� (a.a., sidan 

5). 

 

Jag hävdar, i enlighet med Olweus påstående, att utfrysning och isolering är en typ av 

mobbning, men givetvis under förutsättningen som Høiby i enlighet med Olweus påpekar att 

�detta sker upprepade gånger under en viss period�. Höistad tillägger att � Det är plågsamt att 

vara ett �utanförbarn�. Det finns barn som av olika skäl inte har en enda kamrat att vara med 

� en som ingen bryr sig om� ( Höistad 2001, sidan 56). I detta sammanhang föreslår den 

senare författaren ett snabbt ingripande för vuxnas del som bygger mestadels på 

genomförande av olika samtal med den vederbörande � Med dessa samtal brukar det mesta 

kunna lösa sig. Man kan också hjälpa barnet att hitta kamrater i andra klasser eller tipsa om 

föreningar där det kan finnas möjligheter att hitta någon� (a.a., sidan 56). Likväl kan det 

konstateras att det är svårt  att komma till rätta med denna typ av mobbning. I enlighet med 

biträdande rektor i den undersökta skola som intervjuades, hävdar jag att de mojligheter som 

skolpersonal har, särskilt lärare, för att skapa naturliga kamratkretsar inom en och samma 

grupp är någorlunda begränsade. I detta fall kan mycket bero på den enskilde eleven, som 

måste våga pratar med skolpersonalen angående den eventuella mobbningen som försiggår. 

Ändå bär personalen i skola ett stort ansvar när det gäller att uppmärksamma och ingripa, 

särskilt när det är uppenbart att en elev drabbas av denna indirekta mobbning. Man kan inte 

bortse från det faktum att tidigare undersökning betonar som Barnombudsmannen lyfter fram 

i publikationen � Se mobbning vad det är� att �En del elever påpekar också att utfrysning och 
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annan psykisk misshandel är lika allvarlig som fysisk misshandel.� (Barnombudsmannen 

2002, sidan 12).  

 

När jag frågar �någon gång� kan det väl vara så att den vederbörande som svarar affirmativt 

på frågan har blivit utfryst en gång, ibland eller ofta. Detta kan jag inte veta. Därmed kan jag 

inte påstå att dessa elever som har svarat affirmativt har drabbats av indirekt mobbning. Ända 

har de sannerligen varit utsätta för en kränkande behandling som måhända kan beteckna eller 

klassas som mobbning. Jag vill bara påminna att syftet med frågan inte är att belysa 

omfattningen på mobbningen i skolan. Likväl har jag försökt få detta, det vill säga, 

omfattningen av denna indirekta mobbning i skolan genom att fråga på en indirekt sätt. Att 

fråga direkt och rakt om eleven har varit mobbad eller ofta utfryst skulle, enligt min 

uppfattning, skrämma många av dessa elever och ha en påverkan på enkätens trovärdighet. 

 

Av undersökning framgår det, som visar tabell 2, att endast 14,44 % av elever i denna 

undersökta skola har någon gång känt sig, det vill säga en gång, ibland eller ofta, utfryst i 

skolmiljö och att hela 85,56 % av dessa har aldrig känt sig utfryst. Jag kan dessutom 

konstatera skillnader i åldersgrupper. I årskurs 7 är det mindre andel av elever som någon 

gång har blivit utfryst, endast en 2,13 %, medan i de andra grupperna är denna del väsentligt 

större i årskurs 8, nästan 27 % och i årskurs 9, 21,74 % av elever. Anledningen till denna 

skillnad kan det finnas i det faktum att dem som går i årskurs 8 och 9 har gått längre tid i 

denna skola än dem som går i årskurs 7. 

 

Diagram 2   

 2. Har du någon gång känt dig utfryst i skolan? 
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Tab. 2 

2. Har du någon gång känt dig  
             
          utfryst i skolan? 

 
Ja Nej 

 
% % 

 
År 7 97,87 2,13 
 
År 8 73,07 26,93 
 
År 9 78,26 21,74 
 
Totalt 85,56 14,44  

 
 

 

Jag tolkar utfallet som någorlunda tillfredsställande. Jag utgår ifrån att �någon gång� pekar 

mycket mer på någon enstaka gång än de andra intensitetsnivåer, nämligen ibland eller ofta. 

Ändå om jag skulle säga att av de elever som har svara �ja� på denna fråga har varit lika 

många som dem hade varit en enstaka gång, ibland eller ofta utfrysta, skulle jag dra slutsatsen 

att 4, 81% är den andel av dessa undersökta elever som hade varit ofta utfrysta, fast jag 

understryker att denna procentenhet bör vara även mindre.  

 

Om man jämföra detta med den nationella kartläggningen till vilken jag har remitterat mig till 

i den föregående frågan och som påpekar att �Var tjugonde elev har blivit utfryst eller 

utelämnad flera gånger eller oftare� (Skolverket 2002 b, sidan 15), kan jag således hävda att 

indirekt mobbning är inte en förekommande företeelse i denna skola. Likväl är det givetvis 

beklagande att 14, 44 % av elever kan ha känt sig någon gång utfrysta. I detta perspektiv 

skulle jag framhålla betydelsen av lärare, särskilt i egenskap av klassföreståndare som är en 

essentiell aktör i skapandet av en vänlig atmosfär i klassrummet, i syfte att uppfylla den 

ambition att ingen av elever känner sig utanför och likaså uppmärksamma och ingripa ifall att 

det senare uppstår.    
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3. Känner du till att skolan har en antimobbningsplan (�Handlingsplan 

mot mobbing annan kränkande behandling�) 

 
Detta är en fråga som direkt berör huvudsyftet med min uppsats. Syftet med frågan är att lyfta 

fram andelen elever som känner till att skolan har upprättat en antimobbningsplan som 

egentligen heter �handlingsplan mot mobbing annan kränkande behandling� i syfte att tackla 

dessa attityder.  

 

Jag hävdar med andra att en hög kännedom och medvetande av denna nämnda plan för 

elevers sida rentav kan bidrar med att skapa en tryggmiljö och klimat i skola, som i sin tur, 

kan underlätta det förebyggande arbete mot förekomsten av mobbning och andra kränkande 

behandling som Skolverket har exempelvis påpekat �Skolverkets nationella 

kvalitetsgranskning 1999 visade att ett väl utvecklat handlingsprogram ger förutsättningar att 

� förbättra den psykosociala miljön� (Myndigheten för skolutveckling 2003, sidan 35) 

Likaså hävdar jag att det är viktigt att eleverna är medvetna om deras rättigheter rörande, 

särskilt den rätt som dessa har vid något mobbningsfall att vända sig till en vuxen för att kräva 

upphörande av denna kränkande behandling. Det är komplicerat att kräva något om man inte 

känner till det. Därför tycker jag att det är väsentligt att göra denna plan tillgänglig och 

uppmärksam. 

 

I Skollagen står det att �särskilt skall den som verkar inom skolan �2. aktivt motverka alla 

former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden� ( Skollagen 

(1985:1100) ) Dessutom står det i Lpo 94 att det är rektors ansvar att � - upprätta, genomföra, 

följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former 

av kränkande behandling, såsom mobbning� (Lpo 94)  Därmed kan det konstateras att allas 

vuxna angelägenhet inte endast är att förebygga och motarbeta mobbning utan också att göra 

samtliga elever medvetna om deras rätt att känna och använda denna nämnda plan vid någon 

mobbningsfall, eftersom, som jag har argumenterat tidigare, denna är en del av den 

förebyggande arbete som bör genomföras i varje skola. När Höistad lyfta fram de olika 

dragen som, enligt hans mening, präglas det, som han kallar för den goda skola, framhåller 

bland annat han beträffande det förebyggande arbetet, betydelsen av � Det finns en gemensam 

handlingsplan ( som alla känner till ) mot negativa beteenden (Höistad 2001, sidan 139).    



 40 
  
  

32

11
14

7

25

16

5 4

43

20

11 12

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Totalt (alla
årskurser)

Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9

Ja
Nej
Jag vet inte

Av undersökningen framgår det, enligt diagrammet nedan, att endast 32,98 % känner till att 

skolan har en antimobbningsplan. Spontan tolkar jag dessa siffror som alarmerande och 

bekymmersamma. Dessutom är andelen av elever som inte vet om huruvida de känner till 

denna plan eller inte någorlunda betydlig, drygt 44 %. Utfallet skiljer sig som i föregående 

fråga mellan åldersgrupperna. Logisk nog är eleverna i 7 årskurs som i minsta andel känner 

till att skolan har denna plan. Endast 23, 40 % känner till existerande av denna 

antimobbningsplan. Paradoxalt nog är mer en 50 % av eleverna i  årskurs 9 ovetande att 

skolan har denna nämnda plan. 

 

Diagram 3 

3. Känner du till att skolan har en antimobbningsplan  

(�Handlingsplan mot mobbing annan kränkande behandling�) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jag tolkar detta utfall på följande sätt: Skolan har tydligen misslyckats i sitt uppdrag att göra 

eleverna medvetna om föreliggandet av den senare nämnda planen, och har därmed också 

försummat sitt ansvar, enligt min mening, att informera  eleverna om den rätt som eleverna 

har att använda denna plan ifall han eller hon eller en kompis drabbas av mobbning. Det är 

visserligen svårt att använda något som man inte känner till. Angående elevmedverkan och 

delaktighet gällande de metoder som skolan använder för att förebygga och motarbeta 

mobbning och andra kränkande behandling, understryka Skolverket genom publicering av 

�Allmänna råd och kommentarer för arbetet med att motverka alla former av kränkande 
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behandling�  vikten av �För att eleverna skall kunna vara delaktiga måste de ha kunskap om 

såväl sina rättigheter som sina skyldigheter� ( Skolverket 2004 b, sidan 9). 
 
 
Tab. 3 

3. Känner du till att skolan har en antimobbningsplan  
 
(�Handlingsplan mot mobbing annan kränkande behandling�)? 

 
Ja Nej Jag vet inte 

 
% % %  

 
År 7 23,40 30,04 42,55 
 
År 8 53,84 19,23 42,30 
 
År 9 30,43 17,39 52,17 
 
Totalt 32,98 25,77 44,32 

 
 

 

Slutligen bör det tilläggas att det kan existera en risk, enligt min uppfattning, att tolkar dessa 

siffror som om måhända de flesta elever bara struntar i eller helt enkelt bryr sig inte om denna 

plan. Men som jag sagt tidigare är det alla vuxnas ansvar att informera elever och göra denna 

plan gällande i skolan. I detta sammanhang hävdar jag med andra betydelse ännu en gång, av 

engagerade lärare som bedriver en kontinuerlig verksamhet gällande demokratiska 

värdegrunden i sin undervisning. 
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4. Om du känner till denna antimobbningsplan, hur tycker du då att den 

fungerar? 

 
Denna fråga vänder sig endast till dem som svarade affirmativt på föregående fråga. Syftet 

med denna är att belysa hur dåligt eller bra denna antimobbningsplan fungerar ur elevens 

perspektiv. 

 

Jag med andra hävdar att en välfungerande och utvecklad antimobbningsplan är en 

förutsättning för skapande och upprätthållande av en vänlig atmosfär och god omgivning i 

skolmiljön som vägrar acceptera mobbning och andra kränkande behandlingar som vanliga 

företeelsen i skolan �Vi utgår från att mobbning knappast kan förekomma om den möter 

aktivt motstånd i miljön� (Roland 1983, sidan 30 ). På detta sätt kunde Olweus konstatera i 

samband med en utvärdering rörande effektivitet på hans åtgärdsprogram mot mobbning som 

infördes redan i Norge på 80-talet att �Förekomsten av mobbningsproblem i de aktuella 

skolorna minskade kraftigt � med 50 % eller mer � under de två åren efter införandet av 

åtgärdsprogrammet. (Olweus, 1994, sidan 87). Liksom kan det nämnas i detta perspektiv en 

viktig kompilation av olika metoder som har visats sig vara framgångsrika angående dessa 

metoder som har medfört en ansenlig minskning av mobbning och andra som läsaren kan hitta 

i publikationen �Olikas lika värde�  vilken Myndigheten för skolutveckling gav ut i 2003. 

 

Diagram 4. 

4. Om du känner till denna antimobbningsplan, hur tycker du då att den 
fungerar? 
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Tab. 4. 

Om du känner till denna antimobbningsplan, hur tycker du då att den fungerar? 
 

 MB GB B D GD Ogiltiga 
  

% % % % % %
 

 
År 7 0 0 63,63 9,09 27,27 0 
 
År 8 0 35,71 42,85 7,14 0 0 
 
År 9 14,28 0 14,28  28,57 28,58 14,28 
 
Totalt 3,12 15,62 43,75 12,5 15,62 3,1

 
 

 

Av undersökningen framgår det, som visar sig ovan i tabell 4, att drygt 63 % av elever tycker 

att denna antimobbningsplan fungerar minst bra. Detta tolkar jag som någorlunda 

tillfredsställande. Man kan också konstatera skillnader mellan åldersgrupperna. Elever i 

årskurs 7 och speciellt dessa i årskurs 8, är nöjda med denna plan. Däremot är elever i årskurs 

9 mer negativa angående denna plan. Sammantaget är det mer än 50 % som tycker att planen 

fungerar dåligt eller sämre. Likväl är det svårt att tolka dessa resultat med tanke att jag har 

bara underlag på sju elever.  

 

Det kan dock ge olika förklaringar som exempelvis, det faktum att någon av dessa råkade bli 

mobbade och att denna skolas antimobbningsplan inte var tillräckligt för att tackla detta eller 

att de kan ha den uppfattning att mobbning är ett förekommande fenomen i skolan. Men det, 

som jag konstaterar ändå är att dessa siffror rörande elever i årskurs 9 år åtminstone 

oroväckande.    
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5. Har du någon gång bevittnat/sett något mobbningsfall i skolan? 

Denna och följande fråga hänger ihop och syftet med dessa är att dels ta fram den andel elever 

som har sett eller bevittnat någon gång något mobbningsfall i denna skola och dels belysa 

andelen av dessa elever som svarar affirmativt som anmäler dessa fall till någon vuxen i 

skolan. 

 

Jag har tidigare poängterar vikten av skolpersonals förmåga att skapa en vänlig och trevlig 

atmosfär i skolomgivningen som förebygger förekomsten av Oaccepterade beteende som kan 

kränka barnets integritet. Likaså har jag lyft fram betydelse av motiverade och engagerade 

lärare som bedriver en kontinuerlig undervisning som främjar förmedling och förankring av 

de demokratiska värdegrunden vilken är en del, för övrig av skolans uppdrag enligt Lpo 94. 

Likväl är det inte så i många skolor som uppfyller denna senare aspiration. På samma sätt 

betonas i rapporten �Relationer i skolan � en utvecklande eller destruktiv kraft� utifrån 

undersökningen som analyseras att � På en del skolor finns anledning att anta att mobbningen 

är ett kontinuerligt pågående problem där personal och skolledning inte förmår att ta tag i 

missförhållandena� (Skolverket 2002 b, sidan 16). Dessutom konstaterar tidigare 

publikationer och undersökning att mobbning är lika aktuell i detta årtal som det var tidigare 

�Mobbning är fortfarande ett stort och allvarligt vardagsproblem för många barn.� 

(Barnombudsmannen, 2002, sidan 5) och att mobbning är ett förekommande fenomen med 

destruktiva effekter. I detta avseende påpekar vidare Barnombudsmannen, som företräder 

barnens intresse i Sverige, att �Mobbning är en vardagsplåga för många barn där vuxnas 

flathet kan förvåna. Vi måste kunna erbjuda våra barn en trygg och lustfylld skoldag utan 

ständig oro.� (Barnombudsmannen, 2003, sidan 6). 

 

Av undersökningen framgår det, som tabell 5 visar, att drygt 50 % av elever har någon gång 

sett eller bevittnat något mobbningsfall i skolan. Det måste påpekas att �svaren bygger på 

elevernas egen definition av vad de betraktar som mobbning� (Skolverket 2002 b, sidan 14). 

Jag hade inte lagt fram någon definition av mobbning i enkäten. En första tolkning av dessa 

siffror kan tyda på att mobbning är en vanlig företeelse. Dock kan det konstateras att ett 

enskilt fall kunde ge upphov till att ett ansenligt antal av dessa svarade ja till frågan. 

Dessutom det som jag tycker att det är oerhört viktigt att lyfta fram är att nästan 50 % av 

elever har aldrig bevittnat något mobbningsfall och detta tycker jag är acceptabelt. Om jag 

uppmärksammar de olika åldersgrupperna så kan några skillnader hittas. Eleverna i årskurs 9 
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den grupp som i mest omfattning svarar affirmativt på frågan. Detta kan förklaras med 

användning av en tidsfaktor. De har eleverna har vistats i skolan minst i två och ett halvt år i 

kontrast till eleverna i årskurs 7 och 8. Speciellt positiv är utfallet angående eleverna i årskurs 

8 där endast 38,46 % anger sig har bevittnat något fall någon gång.  

 

 

Diagram 5. 

5. Har du någon gång bevittnat/sett något mobbningsfall i skolan? 

 

 
  

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis tolkar jag utfallet på följande sätt. Å ena sidan uppfattar eleven att 

mobbning är ett viktigt problem som oroar barnet i enlighet med tidigare undersökningar som 

genomfördes på riksnivå. Det märks att elever inte har kryssat slumpmässigt. Å andra sidan är 

viktigt att poängtera som sagt att trots de olika kampanjer som siktar på att öka 

uppmärksamhet rörande mobbning, nästa 50 % av elever har aldrig sett någon i omgivningen 

som råkade bli mobbad.  
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Tab. 5. 

5. Har du någon gång bevittnat/sett  
 
något mobbningsfall i skolan? 

 
 Ja Nej  
   

% %
 

År 7 51,06 48,94   
 
År 8 38,46 61,54  
 
År 9 65,21 34,79  
 
Totalt 50,51 49,4
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6. Om du svarar �Ja�, har du anmält detta till någon i skolan? 

Denna fråga vänder sig endast till dem som svarade affirmativt på föregående fråga, det vill 

säga drygt 50 % av de totala tillfrågade elever och siktar till att som sagt tidigare utforska och 

ta fram andelen av dessa elever som har vågat anmäla till någon vuxen i skolan.  

 

En god miljö i skola främjar en ärlig kommunikation mellan vuxna och barn. Om vuxna 

bedriver en konsekvent och kontinuerlig verksamhet där de demokratiska värdegrunden ingår 

som en naturlig del av undervisning så skulle det vara logisk att såväl vuxna och elever 

reagerar omedelbart ifall något mobbningsfall uppstår i syfte att motarbeta och tackla dessa. 

Dock kan det konstateras att ibland är det ganska svår för vuxna att upptäcka något 

mobbningsfall med tanke att barnen är jätte duktiga på att dölja detta. I detta avseende är det 

oerhört viktigt att lärare får hjälp och stöd av elever. Lärare har därmed ett stort ansvar i 

frågan om att skapa goda relationer med sina elever som gynnar den senare sagt ärligt 

kommunikation. En sak till att tänka på är att barnen är sårbara varelser. De är medvetna, 

tyvärr om deras föga möjlighet att förändra en viss situation. De tycker inte helt enkel att 

uppmärksamma och anmäla ett visst mobbningsfall kan utgöra en stor skillnad och även det 

finns många som kan tycka att en upptäckning av detta kan förvärra situationen. Å andra 

sidan och i förhållande till den senare, många barn kan vara rädda för att råka ut för 

repressalier, från sina jämnåriga i form till exempel av utfrysning eller isolering ifall de 

anmäler eller tjatar om detta med en vuxen.  

 

Av undersökningen framgår det, som tabell 6 visar, att 16,32 % har vågat anmäla det 

mobbningsfall vilken de har bevittnat. Dock kan det konstateras att en stor majoritet, nästan 

84 % av dessa har inte anmält detta fall. Anledningen till detta är, enligt min mening, den som 

jag påpekade tidigare, nämligen att många är rädda för att själva bli mobbade. För att komma 

till rätta med detta föreslår Höistad det följande �för att ingjuta mod i barnen att våga följa 

den goda rösten de har, ska läraren tala mycket om detta i klasserna � Inte minst ska man 

visa på den stora betydelse det har för den utsatte att någon bryr sig och gör något�. (Höistad, 

2001, sidan 61). En del av dessa kan också anse att det inte lönar sig att anmäla. Många elever 

uttrycker sin tveka att anmälning kan förbättrar situationen för den drabbade och därmed en 

stoppande på mobbningen. Konstigt nog den senare, när en mängd undersökning visar att en 

snabb ingripande från vuxen del kan i de flesta fall stoppa den eventuella pågående 

mobbningen.  
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Diagram 6, 

6. Om du svarar �Ja�, har du anmält detta till någon i skolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tab. 6.  

6. Om du svarar �Ja�, har du anmält  
      
         detta till någon i skolan? 

 
 Ja Nej  

 
% % 

 
År 7 8,33 91,67   
 
År 8 20 80 

 
År 9 26,66 73,34 
 
Totalt 16,32 83,68   

 
 

Utfallet skiljer sig en del mellan åldersgrupperna. Elever i årskurs 9 verkar vara mer benägna 

att anmäla mobbning, ungefär en fjärde del av dessa, än elever i  årskurs 7 och 8. 

 

Jag tycker att utfallet i denna fråga måhända kan vilseleda läsaren. Jag tolkar det faktum att en 

sjätte del av de tillfrågade elever svarar affirmativt på denna fråga och därigenom vågar sticka 
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ut och ta avstånd från ett nästan normativt beteende att inte lita på de vuxna, som ganska 

tillfredsställande, och oerhört viktigt att understryka. Likväl kan det konstateras brister när det 

gäller lärarens förmåga att skapa en fruktbar dialog i klassrummet gällande mobbning och 

andra kränkande behandling där elever är inte rädda för att tala ut om mobbning. 
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7. Tycker du att lärarna och skolledningen gör tillräckligt för att 

förebygga och motarbeta mobbning i skolan? 

 
Detta är en ganska konkret fråga där eleverna tar ställning till om huruvida de tycker att de 

vuxna i skolan gör tillräckligt för att förebygga och motarbeta mobbning. 

 
I Skollagen står det tydligt att �Särskilt skall den som verkar inom skolan 2. aktivt motverka 

alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden.� Vidare 

upprepas denna skyldighet i Lpo 94 �Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 

med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla� och dessutom 

ställs högre krav på rektor när det påpekas att det är rektorns ansvar att �upprätta, genomföra, 

följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former 

av kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland elever och 

anställda� Därigenom kan det således konstateras att alla vuxna i skolan har det yttersta 

ansvar för att såväl förebygga mobbning och annan kränkande behandling som ifall en 

mobbningsfall uppmärksammas eller anmäls i skolan, stoppa omedelbart detta. I detta 

avseende passa jag på ännu en gång att nämna den nya lag om förbud mot diskriminering och 

annan kränkande behandling vilken som sagt, ställer även högre krav på skolorna att garantera 

barns och elevers trygghet.   

 

En kort kommentar bör tilläggas apropå frågas disposition. De enda alternativ som framgick i 

den ursprungliga enkäten var �ja� eller �nej�. Detta val var inte slumpmässigt utan 

välgenomtänkt eftersom jag hade för avsikt att eleven tog en bestämd ställning till denna 

fråga. Dock var de några elever som skrev �ja vet inte�. Jag har bestämt mig för att respektera 

detta och har därmed tagit hänsyn till detta i sammanställningen och redovisningen av svaren. 

 

Av undersökningen framgår det, som tabell 7 visar, att drygt 50 % av elever tycker att de 

vuxna i skolan gör tillrackligt för att förebygga och motarbeta mobbning. Jag tolkar detta som 

särskilt tillfredställande med tanke på att det är många som anser att lärarna är i stort sätt 

ganska passiva nar det gäller att tackla och stoppa något mobbningsfall. Barnombudsmannen 

skriver på en av sina rapporter att �Flera av de elever som har skrivit i diskussionsforumet på 

regeringens antimobbnings-projekt �Tillsammans� hemsida har också klagat över lärares 

bristande engagemang mot mobbning � ( Barnombudsmannen 2002 b, sidan 12) 
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Diagram 7. 

7. Tycker du att lärarna och skolledningen gör tillräckligt för att 

förebygga och motarbeta mobbning i skolan?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

I detta perspektiv konstaterar Olweus att �lärarna gör förhållandevis lite för att stoppa 

mobbning i skolan� (Olweus, 1991, sidan 14) utifrån deras undersökningar. Vidare lyfter fram 

Olweus alarmerande siffror för att stryka den senare �Ca 65 % av de mobbade eleverna på 

högstadiet säger att lärarna bara �någon enstaka gång eller nästan aldrig� gör något för att 

stoppa mobbningen� Detta ger signaler av ett omfattande missnöje hos en stor del av 

eleverna. De går inte att jämföra denna senare undersökningen med den fråga som jag 

behandlar i denna del av min uppsats men jag tycker att det är viktigt att ha den i åtanke.  

 

Dessutom kan man skilja mellan olika åldersgrupper. Elever i årskurs 9 är, med nästan 48 %. 

de allra mest missnöjda med lärarnas agerande. Det är svårt att förklara anledningen till detta. 

Sannolikt kan detta utfall sättas i relation med några föregående frågor som till exempel 

nummer fem, där elever i årskurs 9 var den grupp som hade bevittnat flest mobbningsfall, 

omkring 65 % av dessa men däremot det var dem som hade anmält flest, 26,66 %. En viss 

känsla av besvikelse hos några elever i denna grupp kan ge oss en förklaring. Någon av dessa 

kunde ha råkat ut för mobbning utan att de vuxna gjorde något för att stoppa detta. Elever i 

årskurs 8 är den raka motsatsen, nästan 70 % av dem är nöjda med vuxnas agerande. Jag vill 
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bara påminna läsaren att det var också elever i årskurs 8 som tyckte också att skolans 

antimobbningsplan fungerar som bäst, nästan 80 % .  

 
Tab. 7 

7. Tycker du att lärarna och skolledningen gör tillräckligt för att  
 
förebygga och motarbeta mobbning i skolan?  

 
 Ja Nej Jag vet inte Ogiltiga 
  

% % % % 
 

 
År 7 46,80 40,42 8,51 4,25 
 
År 8 69,23 26,92 7,69 0 
 
År 9 43,47 47,82 0 8,69 
 
Totalt 51,54 38,14 6,18 4,12

 
 

 

För att sätta punkt på denna fråga anser jag passande att skriva av en kommentar som en av de 

tillfrågade elever skrev, som tycker jag, ger intryck på att elever dels är medvetna om hur 

svårt hanteringen att mobbningsfråga i skolan är, och dels har, i stort sett förtroende för de 

vuxna som jobbar i skolan �De gör vad de kan men de kan inte alltid veta om, om någon är 

mobbad det är de som gör det svårt� (se bilaga 8). Detta understryker i huvudsak, den slutsats 

som jag påpekade tidigare angående denna fråga.  
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Slutsatser av enkätundersökningen 

Härefter följer en redovisning för de viktigaste slutsatserna som jag har dragit från enkätens 

utfall. I några fall har jag enbart upprepat det som tidigare redan har poängterats.   

 
1- De allra flesta eleverna känner sig i stort sett trygga i denna skola. Det är endast 3,10 % av 

de deltagande som har svarat negativt på fråga nummer ett. Därmed kan det konstateras att 

skola har lyckats vad gäller skapandet av en trivsam skolmiljö som på detta sätt främjar 

�elevernas harmoniska utveckling� (Lpo 94). 

 

2- Utfrysning och isolering, något som under vissa omständigheter kan klassas som indirekt 

mobbning, är inte i stort sett en problem i denna skola. Dock kan det konstateras att drygt 14 

% av de tillfrågade eleverna någon gång har känt sig utfrysta i denna skola. 

 

3- Det faktum att endast 33 % av eleverna känner till att skolan egentligen har en 

antimobbningsplan mot mobbning och andra kränkande behandling betyder, enligt min 

mening, att skolan inte har varit speciellt framgångsrik i uppdraget att informera elever om 

deras rättigheter, bland annat att göra denna plan gällande ifall de vuxna försummar sitt 

ansvar. Dock kan det konstateras att av dessa elever som känner till denna plan är drygt 63%, 

de flesta,  nöjda med den. 

 

4- Drygt 50 % av de deltagna har någon gång bevittnat eller sett något mobbningsfall i 

skolomgivning. Av dessa senare elever har drygt 16 % anmält detta till någon vuxen i skolan, 

vilket jag har hävdat är någorlunda tillfredställande. 

 

5- Mer än hälften av de deltagna tycker att skolan gör tillräckligt för att förebygga och 

motarbeta mobbning. Endast 38 % av dessa tycker dock att skolan antingen inte gör 

tillräckligt eller kunde kanske göra mer för att komma till rätta med mobbning. Därmed kan 

det konstateras, enligt min uppfattning att skolan arbetar i bra riktning rörande utarbetning 

och implementering av den nämnda antimobbningsplan. 
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Eventuella insatser i syfte att komma till rätta med de brister som 

uppvisas i enkätundersöknings redogörelse 

 
1- Angående kännedom om antimobbningsplan, som en del av de tillfrågade eleverna anger 

inte har, skulle jag föreslå att klassföreståndaren skulle kunna vara tydligare i sina samtal med 

eleverna. I detta sammanhang hävdar jag att det inte är tillräckligt med att samtala om 

mobbning och andra kränkande behandling i klassrummet utan att det är också nödvändigt att 

förklara för eleverna hur de kan göra de rättigheter som omfattas i den antimobbningsplan 

som skolan har gällande. 

 

2- Rörande känslan av utfrysning som en liten del av elever anger har råkat ut för, föreslår jag 

att klassföreståndaren och övriga lärare borde sträva efter att skapa ett trivsamt klimat i 

klassrummet och likaså goda relationer med elever. Vidare bör lärarna vara uppmärksamma, 

och reagera ifall han eller hon få signaler att någon elev kan känna sig utfryst eller isolerad. I 

detta perspektiv framhåller jag betydelsen av de samtalen, som jag har påpekat tidigare i min 

uppsats, som lärarna håller periodvis med de kompisstödjare eftersom annars kan det vara 

svårt för lärarna att upptäcka denna typ av mobbning.  

 

3- Beträffande rädsla för att få repressalier som en del av elever efterlyser, ifall någon elev 

anmäler ett mobbningsfall, insisterar jag viktigheten av att klassföreståndaren och övriga 

lärare skapar och upprätthåller goda relationer och en god kommunikation med  sina elever.  

 

4- Till slut och rörande en del av eleverna som tycker inte att skolan gör allt möjligt för att 

förebygga och motarbeta mobbning är det oerhört viktigt att skolledning och lärarna ger 

tydliga signaler som visar att de tar avstånd för alla slags beteenden som kan vara kränkande 

för en elev. 
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Avslutning 

Slutsatser 
 

Jag kommer nedan att lyfta fram de slutsatser som kan dras utifrån det som har påståtts under 

genomförandet av den undersökning som jag har slutfört. Avsikten med det följande är 

givetvis att uppnå syftet som jag presenterar i inledningen av min uppsats. Vidare bör det 

påpekas att det föreliggande är inte mer än en sammanfattning av de olika slutsatser som har 

redan poängterats under skrivandets olika moment.  

 

Syftet med min uppsats var dels att analysera en antimobbningsplan som består av såväl 

förebyggande som åtgärdande metoder för att motarbeta mobbning och annan kränkande 

behandling och dels att undersöka hur pass effektiv denna plan är ur elevens perspektiv. Jag 

har bevisat att: 

 

1- Den undersökta skolans upprättade av en �Handlingsplan mot mobbning och annan 

kränkande behandling� för ungefär två år sedan i enlighet med de existerande lagarna och 

reglerna i syfte att förebygga och motarbeta mobbning och annan kränkande behandling. Jag 

har också påpekat att detta är en del av de grundläggande demokratiska värden som skolan har 

i uppdrag att förmedla och förankra hos eleverna.  

 

2- Den undersökta skolan bedriver en kontinuerligt och ambitiös verksamhet i syfte att 

förebygga och motarbeta mobbning och annan kränkande behandling utifrån de olika 

dokumenten där dessa aktiviteter beskrivs, bland annat den �Handlingsplan mot mobbning 

och annan kränkande behandling�. 

 

3- Likväl hävdar jag att denna plan kunde var bättre i fråga om bland annat av en tydligt 

beskrivning och indelning på de aktiviteter som har en förebyggande syfte och det arbetssätt 

som tillämpas ifall en mobbningsfall är upptäckt och en utförligare och mer konkret 

beskrivning av detta nämnda arbetssätt. 

 

4- En överväldigande del av elever i den undersökta skolan (från årskurs 7 till årskurs 9) 

känner sig trygga och att utfrysning inte kan betraktas som ett utbrett problem i denna skola. 
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5- Likväl har jag riktat min uppmärksamhet på det faktum att endast var tredje elev i skolan 

känner till att den skola har en �Handlingsplan mot mobbning och annan kränkande 

behandling� och tolkar detta som alarmerande. Ändå kan det tilläggas att av dessa elever som 

känner till denna plan tycker de flesta att handlingsplanen fungerar minst bra. 

 

6- Mer av hälften, och detta är en av mina viktigaste slutsatser, av de deltagande elever tycker 

att skolpersonal gör, i stor sett, tillräckligt för att förebygga och motarbeta mobbning och 

endast 38 % av dessa elever tycker det motsatsen. 

 

7- Jag har avsett, som sagt tidigare att behandlar de deltagande elever som en helhet oavsett 

kön eller tillhörande grupp men likväl och ur utfallet av min enkätundersökning har jag lyft 

fram det faktum att elever i årskurs 8 visar sig vara mer medvetna och positiva till de metoder 

som skolan tillämpar för att förebygga och motarbeta mobbning och annan kränkande 

behandling och som ingår i stort sett i �Handlingsplan mot mobbning och annan kränkande 

behandling� och likaså mer positiva till den skolpersonals beteende och agerande  rörande 

dessa metoder än elever i årskurs 9.  
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Sammanfattning 

 

Jag har under min uppsats olika moment försökt uppnå mitt syfte. Jag har åstadkommit denna 

ambition genom att utföra en undersökning stegvis, det vill säga, från en generell överblick 

som jag genomförde rörande huvudämne till min uppsatts till den mer konkreta, det vill säga, 

en analys på de metoder som den undersökta skola tillämpar i syfte att förebygga och 

motarbeta mobbning och en analys på den eventuella effektivitet med dessa metoder ur 

elevens perspektiv. 

 

Det kan konstateras lite utförligare att; 

 
1- Jag har under den första del av min uppsats lyft fram en överblick över vad som innebär 

med fenomenet �mobbning� och förklarat varför jag har undersökt detta fenomen och inte 

�annan kränkande behandling�. 

 

2- Jag har analyserat de metoder som den undersökta skola har för att förebygga och 

motarbeta mobbning och annan kränkande behandling, och i synnerhet den �Handlingsplan 

mot mobbning och annan kränkande behandling� som skolan upprättade. 

 

3- Till sist men inte minst har jag försökt uppnå min uppsats heltäckande syfte genom att 

tolka utfallet från enkätundersökningen som eleverna genomförde och som i första hand var 

avsedd för att mäta hur pass effektiv dessa senare nämnda metoder är utifrån elevens 

perspektiv. 
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Bilaga 1 
 
Anonymt ur en elevens anteckningsbok i den undersökta skola. 
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Bilaga 2 
 
Antimobbningsplan i  den undersökta skola 
 
Handligsplan mot mobbning och annan kränkande behandling 
 
Vad är mobbning och annan kränkande behandling? 
Mobbning är då en eller flera personer upprepade gånger och under längre tid utsätts för fysiska eller 
psykiska trakasserier eller utfryses av enskilda personer eller grupp. 
Kränkande behandling är ett begrepp som innefattar mobbning, våld, utfrysning, rasistiska beteenden, 
sexuella trakasserier m.m. 
Ansvar 
Enligt gällande läroplan ska alla som verkar i skolan aktivt motverka trakasserier och förtryck av 
individer eller grupper. Lärarna ska uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta 
nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling. 
Mål 
Vi ska kunna hantera och motverka alla former av mobbning och kränkande behandling på vår skola. 
Antimobbningsgruppen 
Antimobbningsgruppen består av en biträdande rektor, skolsköterska och ett antal lärare. Lärarna i 
gruppen är indelade i team och varje team verkar i elevgrupper där de själva inte har undervisning, 
övriga är rådgivande och kan kallas in vid behov. 
Gruppens uppgift är att tillsammans med kamratstödjarna förebygga och kartlägga mobbning. 
Gruppen arbetar aktivt med fall av klarlagd mobbning. 
Arbetssätt 
När vi hanterar mobbningsfall arbetar vi i team om två personer, varav en i teamet har en mer aktiv 
roll och leder samtalen med den mobbade och mobbarna. Vem i teamet som har den aktiva rollen 
skiftar från fall till fall. 
Kortfattat går vi tillväga på följande sätt: 

• Skolan får reda på att en viss elev troligen blir mobbad. Det aktuella teamet kontaktas direkt. 
Inom teamet diskuteras fallet och man bestämmer hur man ska arbeta vidare. Ytterligare 
information samlas diskret in via andra lärare, uppgiftslämnaren m.fl.  

• Kontakt tages med mobbningsoffret för att klargöra vad som har hänt, hur ofta, hur länge och 
vilka som är inblandade. Detta samtal sker så diskret som möjligt.  

• Mobbarna kontaktas en i taget och tas in för samtal. Samtalsledaren betonar att skolan ser 
allvarligt på det inträffade och hjälper mobbaren att lägga upp en strategi för att själv sluta 
mobba.  

• I uppföljningssamtal får den mobbade berätta om mobbningen har upphört. Mobbarna 
kontaktas också.  

• Kamratstödjare kan kontaktas för att stödja den mobbade.  

• Föräldrarna till de elever som har haft samtal med antimobbningsgruppen kontaktas. 
För att motverka kränkande behandling av elever börjar läsåret med kontaktdagar då lärare och elever 
arbetar med värdegrunden. Detta arbete fortgår under läsåret bland annat på klassråd och i samarbete 
med kamratstödjare som är utsedda i varje klass. Kamratstödjarna utbildas av Friends och träffas 
årskursvis 3-4 gånger per termin under ledning av en biträdande rektor. 
Om en elev upplever sig kränkt av en vuxen på skolan kontaktas klassföreståndare/annan personal 
eller kamratstödjare som förmedlar händelsen till skolans ledning. Samtal genomförs med berörda 
parter och elevens föräldrar kontaktas. 
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Bilaga 2 a 
 
Exempel på en konkret beskrivning av ett arbetssätt att tillämpar vid upptäckt av 

ett mobbningsfall � Alfredshälls Skola  
 
[ � ] 
 

Antimobbningsrådet intervjuvar offret och får av denne oftast reda på namn på 
mobbaren/mobbarna samt ett okej på att de får prata med mobbaren. 
Exempel på frågor till mobbaren: Mår någon dåligt i klassen? Vad är din del i detta? 
Vad kan göras bättre? Kontrakt skrivs, bestämmer att de ska ses igen samt att barnet får 
själv delge föräldrarna om samtalet samt att innan kl 21.00 samma kväll ska föräldrarna 
ringa till representanten i antimobbningsrådet, annars ringer representanten upp 
föräldrarna efter 21.00. Följer sedan upp 3-7 dagare, därefter avslutat kapitel och 
släpper det. Jobbar med olika kompissamtal i alla klasser, försöker vara tydliga. 
 

[ � ] 
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Bilaga 2 b 
Exempel på en detaljerad beskrivning av de förebyggande arbetet som 

Mellanhedsskolan bedriver  
 

Plan för att förebygga, upptäcka och stoppa mobbning 
 

Mellanhedsskolan    2005-2007 
 

 
[ � ] 

 
Förebyggande arbete 

-är det viktigaste i arbetet med att motverka mobbning och kränkande särbehandling. 
 
Vi strävar efter att skapa goda lärmiljöer och lekmiljöer som motverkar mobbning. Barnen 

ska känna sig trygga i skolan. De ska kunna känna en tilltro till sina egna förmågor och få en 

god självkänsla. De ska i olika situationer få möjlighet att utveckla sina sociala förmågor- att 

både få utveckla sin individualitet och ingå i en kollektiv gemenskap som präglas av 

kommunikation, respekt, omtanke och empati. 

 

Det finns alltid vuxna att vända sig till ute på skolgården under raster. 

 
Exempel på förebyggande arbetsmetoder: 
 

• Att alltid i vår pedagogiska planering tänka på hur vi sätter samman grupper, hur vi 
placerar barn i klassrummet, hur organiserandet av rutinsituationer kan motverka 
utanförskap och mobbning. 

 
Att arbeta så att alla kan känna en vi-känsla och trygghet i gruppen 
 

[ � ] 
 
Akuta fall 

 
Vi är uppmärksamma på 
 

- barn som visar symptom på att inte må bra 
- bråk mellan barn 

 
 
 



 66 
  
  

Bilaga 3 
 
Exempel på hur kan lärarna föra fram ett samtal med kamratstödjarna 
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Bilaga 4 
 
Den undersökta skolans 2005/06 Arbetsplan. Sidan 7 
 
 
Trygghet 
VP 2005: Eleverna ska vara trygga i sin skolmiljö. 
 
 
[�] 
 
 
Arbetssätt: 
� Lärarpersonalen ska öka antalet genomförda rastvandringar. De utrymmen som eleverna 
upplever som otrygga ska prioriteras i rastvandringen. 
� Klassföreståndarna följer upp och utvärderar kamratstödjarnas arbete i klasserna. 
� Installation av övervakningskameror för att öka elevernas trygghet. 
� Föräldrar inbjuds aktivt till att besöka skolan i ordinarie verksamhet. 
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Bilaga 5 
 
Exempel på frågorna som eleven får svarar och diskutera med sina föräldrar 

hemma, inför utvecklingssamtal. 

Framsidan 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baksidan 
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Baksidan 
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Bilaga 6 

Enkätundersökning. 

Kryssa det alternativet du tycker bäst stämmer in på frågan. 

 
1- Känner du dig trygg i skola? 
 
        Ja        Nej  
 
1.1- Om du svarar nej, var snäll och förklara varför? 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
2- Har du någon gång känt dig utfryst i skolan? 
 
        Ja        Nej 
 
 
3- Känner du till att skolan har en antimobbningsplan (som egentligen heter Handlingsplan mot 

mobbning och annan kränkande behandling)? 

 
        Ja        Nej       Jag vet inte  
 
 
4- Om du känner till denna antimobbningsplan, hur tycker du då att den fungera? 
 
 
        Mycket Bra             Ganska Bra          Bra               Dåligt             Ganska dåligt 
 
 
5- Har du någon gång bevittnat/sett något mobbningsfall i skolan? 
 
        Ja        Nej   
 
 
6- Om du svarar ja, har du anmält detta till någon ansvarig i skolan? 
 
        Ja        Nej   
 
 
7- Tycker du att lärarna och skolledning gör tillräckligt för att förebygga och motarbeta mobbning i 

skolan? 

 
        Ja        Nej          
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Bilaga 7 

 
Den undersökta skolans 2005/06 Arbetsplan. Sidan 7 

 
 
 
 
 
 
 

[�] 
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Bilaga 8 
 
En elevs kommentar i enkäten 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


