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Förord  
 
Författarna vill tacka biträdande rektorn Eva Malmvärn, kuratorn Viktoria Edman samt 

lärarinnan Özlem Erdogan, på Bredbyskolan. Den tid de har avsatt och den information de 

bidragit med har resulterat i en förståelse för oss i hur Bredbyskolan arbetar för att förebygga 

mobbning. Vi vill även tacka vår handledare Fotis Theodoridis för hans tid och väsentliga 

handledning. Vidare vill vi tacka opponentgruppen för deras återkoppling som har hjälpt oss 

att förbättra vår uppsats.  
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Sammanfattning 

Titel:  Mobbning, maktspel mellan mobbaren och offret  

En fallstudie som lyfter fram problemet och skolans 

kamp 

Författare:   Saber Shariatmadari 

       Hossein Baha Azari 

 

Handledare:  Fotis Theodoridis  

 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att analysera hur 

Bredbyskolan går tillväga för att följa de rådande 

lagstiftningar om mobbning. 

 

Vi ämnar vidare studera hur Bredbyskolan utvecklar sin 

åtgärdsplan mot mobbning och hur uppföljningsarbetet 

sker. 

 

Frågeställningar: Det är givet att mobbning är ett problem som bör 

hanteras samt att det redan finns regler i form av lagar, 

normer och standarder för detta fenomen. Hur ska denna 

immateriella idé om att förebygga mobbning tillämpas 

konkret inom skolorna?   

 

Metod: Vi valde att använda oss av en kvalitativ undersökning 

för insamling av data som vi senare analyserade utifrån 

institutionaliserade teorier. Intervjuer genomfördes på tre 
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respondenter: Biträdande rektorn, Kuratorn och en 

lärarinna. 

 

Slutsats: Grundtanken med idén att bekämpa mobbning är enligt 

oss att Bredbyskolan ska ständigt arbeta med att 

bekämpa det, även om det ibland inte ger resultat så ska 

man kämpa sig framåt. Enligt biträdande rektorn har 

skolan en skyldighet att skapa en trygg miljö för eleverna 

utan diskriminering och andra kränkande handlingar. 

Som avslutande mening kan vi säga att det är inte 

lagstiftningarna som skyddar elevernas välmående längre 

utan skolan är den som gör det idag. Idag är det en 

självklarhet och en norm för Bredbyskolan att mobbning 

ska bekämpas utan några som helst delade meningar. 
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1. Inledning 

 

I detta kapitel inleder vi med att beskriva definitionen av mobbning, en kort beskrivning av 

lagar och regler som skolan skall följa, forskningsområden och föra en problemdiskussion 

till ämnet, vilket senare leder till syftet med uppsatsen och vilka avgränsningar som gjorts. 

 

 

1.1 Definitionen av mobbning 
 

Det finns flera definitioner av ordet mobbning men det som fastställer upphovet till mobbning 

är när en individ utsätts för en kränkande handling upprepade gånger under en viss tid. Dessa 

handlingar övergår till mobbning när en person utövar en handling med syfte att slå eller 

skada en person. Mobbning kan också förekomma genom att individen utsätts för handling 

såsom hot, utpressning, utfrysning, nedvärdering etc. Man menar att mobbning delas in efter 

olika handlingar så kallade fysiska och psykiska. Till det fysiska räknas direkta slag och 

sparkar medans det psykiska handlingar sker verbalt genom att hota, reta eller håna någon. En 

annan typ av mobbning kan vara att man genom makt trycker ned en svagare individ1.  

 

”Mobbning är ett problem som rör alla. Det finns i hela samhället och alla har 

någon gång varit inblandade även om man inte själv varit utsatt eller drivande” 

(Friends) 

  

1.2 Mobbning bland skolungdomar 
 

Mobbning är starkt förekommande bland barn/ungdomar från lågstadiet till högstadiet. 

Tidigare trodde man att det mesta av mobbningen inträffade på väg till och från skolan men 

undersökningar som gjorts visar tydligt att så är inte fallet. Dessa undersökningar visade 

mobbning förekom i mycket stor utsträckning inom skolområdet i korridorer, klassrum och på 

skolgårdar 2. En nätundersökning som gjordes av stiftelsen Friends 2008 visar att fyra av tio 

                                                 
1 www.skolverket.se , artikel: på tal om mobbning och det som görs, 2011-03-08 
2 Dan Olweus (1991), s. 15 
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ungdomar har utsatts för mobbning någon gång under en period. Denna studie visar även att 

tjejer är det dominerande könet med 48 procent som råkar ut för mobbning i jämförelse med 

killar som svarar mot 34 procent. Samma undersökning visar att 36 procent av ungdomarna 

saknar motivation inför skolstarten av rädsla för att bli mobboffer3.  

 

Någonting som är lite oroväckande är att eleverna tycker att lärarna inte vidtar tillräckligt med 

åtgärder mot mobbningen. Dessa påståenden har kommit fram genom båda mobbare och offer 

som menar att lärarna inte engagerar sig tillräckligt mycket och att de anser att det inte är 

deras uppgift att stoppa mobbningen4. Elevernas påstående styrks av forskaren Dan Olweus 

samt Björn Erikssons studie som gjorts inom skolverket. Kanske så är det diffust vart lärarnas 

och skolledningens ansvar ligger eller så vill man inte ta upp frågor angående mobbning i stor 

utsträckning i rädsla av att skolan kan få ett dåligt rykte. 

  

1.3 Lagar och Regler 
 
Då fenomenet mobbning spred sig runt i Sverige och problemet uppmärksammats skapades 

det tre uppsättningar av lagar om mobbning som syftar till att organisera, styra och kontrollera 

skolorna. Dessa tre uppsättningar av lagar är skolagen, diskrimineringslagen och läroplanen 

(lpo94). Dessa lagstiftningar ställer legala krav på skolorna där man ska sätta upp mål och 

vidta åtgärder för att arbeta mot kränkande behandlig av barn och elever i skolorna. Man ska 

även leva upp till handlingsplikten vilket innebär, så fort skolan får kännedom att ett barn 

eller en elev känner sig utsatt måste de ta reda på vad som hänt och göra allt de kan så att de 

inte händer igen. Dessa krav ställs på Skolorna för att de ska arbeta för att främja lika 

rättigheter och möjligheter för barn och elever oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, 

funktionshinder, sexuell läggning etc. Enligt diskrimineringslagen ska den som äger skolan 

varje år upprätta en likabehandlingsplan där man gör kartläggning av nuläget och vad som 

behöver förbättras för att barn och elever ska få samma rättigheter och möjligheter samt att 

förebygga och förhindra kränkning gentemot dessa. Enligt skollagen är det förbjudet för 

vuxna att kränka eleverna genom diverse handlingar, dessa har även en skyldighet att 

upprätthålla en trygg skolmiljö för eleverna. Skollagen, diskrimineringslagen samt läroplanen 

(Lpo 94) kommer att redogöras punktligt längre fram i uppsatsen5. Kring laguppsättningarna 

                                                 
3 http://www.friends.se/?id=2840 2011-03-08 
4 Björn Eriksson (2002), s. 87 
5 http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Jag-vill/veta-mer-om-lagen-/ 2011-03-08 
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har det utvecklats forskning och olika standarder som vägleder skolorna till ett förebyggande 

arbete mot mobbning. Åtgärdsprogram är en form av standarder, utvecklade av kända 

forskare men även organisationer som har god kunskap om hur skolan bör organiseras samt 

hur uppföljningen ska ske för att uppnå kraven på de ovanstående laguppsättningarna.  

  

1.4 Forskningsområde 
 
Det var först på 1970-talet som forskare i norden började intressera sig mer mot fenomenet 

mobbning i skolan. Dan Olweus är en internationell erkänd expert på mobbning sedan början 

på 1970-talet och han var bland de första forskare som ägnade sig åt detta problem. Många 

forskare har följt efter liknande spår där man studerat mobbning på skolmiljö men även bland 

vuxna och i arbetslivet6. Olweus har efter forskning kommit fram till ett åtgärdsprogram med 

konkreta råd och anvisningar om hur den enskilda skolan kan förebygga mobbning. Det har 

även forskats om mobbning i skolmiljöer så som på skolgården, i korridorer men även utanför 

skolans gränser, på vägen till samt från skolan. Forskarna har definierad vad mobbning är och 

hur detta fenomen har utvecklad sig med tiden. Under tiden har det stiftats organisationer som 

arbetar mot att förebygga mobbning. Ett exempel på sådan organisation är Friends som har till 

uppgift att skapa medvetenhet och belysa frågor berörande mobbning för skolpersonal, elever 

och föräldrar7. Plan för skolan är en ytterligare organisation som guidar skolorna steg för steg 

för att upprätthålla en plan mot diskriminering och kränkande behandling8.  Det har även 

tagits fram en åtgärdsplan som benämns vid namnet Farstamodellen, denna modell har 

utvecklats av Karl Ljungström och har som grund i sitt arbetssätt en handlingsplan hur skolan 

ska gå tillväga vid en händelse av mobbning9. Ett område enligt oss som inte har varit lika 

utforskad är hur skolan går tillväga för att följa de rådande lagar om mobbning och hur detta 

följs upp. Författarna väljer att avgränsa sig till hur Bredbyskolan följer de legala krav som 

ställs utifrån lagstiftningarna samt uppföljningsarbetet då detta enligt tidigare forskning inte 

framgått tydligt.  

 

 

                                                 
6 www.forskning.se 2011-03-08 
7 www.friends.se 2011-05-25 
8 www.planforskolan.se 2011-05-25 
9 Karl Ljungström (2006), s. 3. 
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1.5 Problemdiskussion  
 

Det är givet att mobbning är ett problem som bör hanteras samt att det redan finns regler i 

form av lagar, normer och standarder för detta fenomen. Hur ska denna immateriella idé om 

att förebygga mobbning tillämpas konkret inom skolorna? Det intressanta för oss är att titta 

närmare på hur skolan arbetar för att förebygga mobbning samt hur ansvarstagande bland 

ledning och personal ser ut. Eftersom eleverna är de som anses komma närmast i kontakt med 

fenomenet mobbning, ämnar vi att ta reda på om Bredbyskolan engagerar eleverna i arbetet 

mot mobbning samt tar del av elevernas åsikter innan man upprättar likabehandlingsplanen. 

Då likabehandlingsplanen upprättas för att kartlägga nuläget och det som behöver förbättras 

för att förebygga mobbning finner vi det intressant att ta reda på hur man går tillväga. Gör 

Bredbyskolan det internt mellan ledning och personal eller väljer man att titta utåt och vad 

som har bidragit till positiv effekt i praktiken av andra skolors erfarenhet. På vilket sätt väljer 

Bredbyskolan att organisera arbetet samt vilka parter är inblandade? Finns det någon strategi 

eller åtgärdsplan som skolan använder sig av. Utarbetar skolan åtgärdsplan enligt de krav som 

ställs av lagstiftningarna? Eftersom det finns åtgärdsprogram som Dan Olweus, Friends och 

Farsta modellen framtagna av kända forskare och myndigheter för att underlätta för skolan att 

uppnå de legala krav som ställs. Vi vill undersöka om Bredbyskolan väljer att införa hela 

åtgärdsprogrammen eller implementerar de endast delar av programmen? Finns det ett 

uppföljningsarbete från Bredbyskolans håll, Om ja, hur sker uppföljningsarbetet? Finns det 

myndigheter som granskar om de legala kraven följs av skolan och vad sker om skolan inte 

följer dessa? Det är intressant att ta reda på lärarnas åsikt om det är viktigt med en trygg 

skolmiljö för eleverna, då en trygg skolmiljö är ett av flera legala krav som ställs i skollagen. 

Hur väljer lärarna att arbeta för att skapa denna trygga skolmiljö? På vilket sätt upplever 

Bredbyskolan uppsättningen av de lagstiftningar som finns? Driver dessa skolans sätt att 

arbeta eller är det självklart för ledning och personal att mobbning inte ska förekomma. 

  

1.6 Syfte  
 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur Bredbyskolan går tillväga för att följa de 

rådande lagstiftningar om mobbning. Vi ämnar vidare studera hur Bredbyskolan utvecklar sin 

åtgärdsplan mot mobbning och hur uppföljningsarbetet sker. 
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2. Teoretisk referensram 

 

Nedan följer en sammansättning av teorier som vi anser passar lämpligast för vår 

undersökning.   

 

 

2.1 Institutionella teorin 
 
Institutionell teori är inte en enhetlig teoribildning utan kan beskrivas som ett ramverk som 

ger ett perspektiv på organisationer och organisering10. Det är immateriella 

institutionaliserade idéer som banar väg till förändring och modernisering. Dessa idéer gör det 

möjligt för organisationer att förändras och successivt utvecklas till att bli stabila enheter. 

Idéer är till en början generella och abstrakta varav dessa måste tolkas och konkretiseras i vårt 

samhälle genom organisationer11.  Kring dessa idéer skapas det regler (lagar, normer och 

standarder) för hur organisationer ska arbeta för att dessa idéer slutligen ska tillämpas och 

uppfyllas. Det bör även finnas maktinstanser som sanktionerar beteendet utifrån regler för att 

realisera idéerna12. Maktinstanserna stöds av administrativa reformer, Rövik väljer att kalla 

dem ”recept” som avser hjälpa maktinstanserna att organisera, styra och kontrollera 

regeluppföljningen13.  

 

Den institutionella teorin lägger fokus på likhet, alltså ett utformande av organisationer som 

jobbar på samma sätt. Eftersom organisationer befinner sig i institutionella ramverk formas 

organisationens mål och medel utifrån detta. Med andra ord så är det omgivningens påverkan 

som sätter upp målen för organisationen14. Enligt den institutionella teorin är beslut och 

handling ”isärkopplade”, handlingen är irrationellt till själva besluten. Eftersom idén 

(omgivningen) sätter upp mål för organisationen fattas då beslut i enlighet med målet. 

Medarbetarna kan komma att handla på ett annat sätt då organisationens ideologi förhåller sig 

till något annat än den dominerande ideologin (omgivningen)15. 

  

                                                 
10 Ulla Eriksson- Zetterquist (2009), s. 23-24.  
11 Kjell Arne Rövik (2000), s. 16.  
12 Ulla Eriksson- Zetterquist (2009), s. 15. 
13 Kjell Arne Rövik (2000), s. 13-17.  
14 Ulla Eriksson- Zetterquist (2009), s. 12.  
15 Ulla Eriksson- Zetterquist (2009), s. 114-116. 
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2.2 Verktygsperspektivet 
 

Inom verktygsperspektivet ses recept som ett verktyg/redskap för att lösa ett specifikt problem 

under en specifik tid inom organisationen. Organisationer som vill adoptera recept gör det för 

att de behöver göra det, recepten adopteras inte utifrån modernisering/trend perspektiv. Här 

talar vi om att organisationer jobbar genom inifrån och ut perspektiv, eventuella problem 

identifieras inom organisationen, därefter tittar man på vilken kompetens man har inom 

organisationen och slutligen tittar man ut bland recept djungeln på jakt efter det recept som 

ska lösa problemet. Organisationer inom detta perspektiv jobbar ofta rationellt där beslut 

övervägs noga och med försiktighet. 

 

Organisationernas legitimitet samt deras möjligheter att överleva är beroende på hur effektiva 

de kan vara, det är viktigt att man väljer rätt recept för det nuvarande problemet. För att bli 

effektivare krävs en planenlig organisationsutformning. Organisationer ska formas om efter 

vad de vid varje tillfälle i tiden vill uppnå, de ska helt enkelt vara organiska och flexibla. 

Alltså inom verktygsperspektivet väljer en organisation ett recept logiskt och med 

förnuftighet, man överväger konsekvenserna av varje recept noggrant innan man bestämmer 

sig att prova ett recept. Oftast så väljer organisationer erkända och väl utprovade recept som 

visat sig fungera väl i praktiken. Sådana recept har fått sitt goda rykte och legitimitet inom 

andra organisationer, företag eller branscher, detta sätt beskrivs som den rationella 

instrumentella traditionen dvs. att man är medveten om vilka recept som finns tillgängliga och 

fungerar bäst vid den tid man befinner sig inom. 

 

Receptens livscykel inom verktygsperspektivet är enkelt att beskriva. Recepten får legitimitet 

när dem visar sig fungera i praktiken och därigenom sprids dem fort runt i världen. Sådana 

recept som har erkänts fungera har genomgått systematiska kontroller som visat sig haft saklig 

information och dokumenterade effekter. Det är få recept som visar sig fungera mycket väl i 

praktiken, sådana recept kommer att bli institutionaliserade standarder, dessa recept har 

bidragit till effektivitetsmässiga fördelar. Man säger att recept avinstitutionaliseras, dvs. 

ersätts eller förkastas när dessa inte visar sig längre fungera i praktiken, när organisationens 

problem och uppgiftsstruktur ändras eller så har det uppstått andra recept som erbjuder 

bättre/effektivare lösningar16.  

                                                 
16 Kjell Arne Rövik (2000), s. 30-34 
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2.3 Symbolperspektivet 
 

Här ses recept på ett annat sätt än det man ser inom verktygsperspektivet. Recepten ses som 

en trend för organisationer som vill följa med i utvecklingen, organisationer som befinner sig i 

institutionella omgivningar där socialt skapade normer och konventioner står för hur varje 

enskild organisation bör vara utformad vid varje tidpunkt. Det är just ny-institutionalisterna 

som har utformat de grundläggande resonemangen för symbolperspektivet. En organisations 

legitimitet styrks om man är kapabel att ta till sig nya institutionaliserade föreställningar i 

omgivningen och vid varje tidpunkt. ”Institutionaliserade organisationsrecept framstår i det 

här perspektivet som meningsbärande symboler: De har fått ett betydelseinnehåll som når 

långt utöver det att (enbart) vara ett verktyg för effektiv problemlösning”. Med det menar man 

naturligtvis inte att recept är symboler för vad som helst, dessa symboler är i själva verket 

rationaliserade symboler. Med rationaliserade menar man att man lägger stor vikt på att 

definiera och framställa recepten för att på så sätt kunna bidra till effektivisering och 

modernisering. I själva verket så har vår tids mest framgångsrika organisationsrecept blivit 

legitima och spridits överallt genom att dessa blivit symboler för grundläggande 

rationalistiska värden i det moderna samhället. En organisation som anser sig som modern 

och vill följa trenden, kan stärka sin legitimitet genom att införskaffa de nya recepten, men det 

kan få konsekvenser för den organisationsinterna självuppfattningen. Detta tillvägagångssätt 

kan skicka indikationer på vilka organisationer man vill efterlikna och vilka man vill skilja sig 

ifrån, som i sin tur kommer att påverka organisationens identitet.  

 

Receptens livscykel inom symbolperspektivet är att de först blir en så kallad förebild (genes) 

och får spridningskraft inte genom att de visat sig fungera väl som effektiva verktyg, men i 

själva verket genom auktoritativa instanser t.ex. framgångsrika och moderna länder, företag, 

forskningsinstitutioner eller enskilda personer.  Dessa auktoritativa instanser fungerar som en 

kanal för att sprida receptet genom åsiktsbildande processer och på så sätt förstärker 

budskapet. Enligt symbolperspektivet har recept som inte kopplats ihop med framgångsrika 

auktorativa instanser sämre förmåga att spridas och bli institutionaliserade standarder. När 

recept förlorar sitt värde och avinstitutionaliseras inom symbolperspektivet behöver det inte 

alltid vara så att de visat sig som ineffektiva verktyg, det kan vara att man avskaffar de av en 

komplexare anledning, man vill införa något nytt för att befinna sig i ständig utveckling och 
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ha förmåga att förändra och förnya sig. Som organisation är man alltid på jakt att adoptera 

recept som uppfattas nya och gynnar för ett framtidsinriktat arbete.  

 

För att summera det hela med livscykeln är att recepten inom symbolperspektivet uppstår 

oftast rätt så snabbt och därefter förlorar sitt värde som symbol för det nya. Man brukar säga 

att organisationer har ett begränsat sätt att arbeta på och kan således inte införa recept i 

oändliga varianter. Emellertid sker det att recept som tidigare avinstitutionaliseras kan 

återuppstå genom en ny utformat variant. Man väljer att introducera gamla recept på ett sätt 

som får de att framstå som nya eftersom recept som tidigare avinstitutionaliseras har en 

negativ signaleffekt genom att de har blivit en symbol för det gamla och oönskade17.  

 

2.4 Införingsfasen  
 

Införingsfasen kännetecknas av perioden från att en organisation har bestämt sig att 

implementera ett recept till att man har fört in receptet i rutinmässiga aktiviteter. För att kunna 

komma fram till införingsfasen måste ett recept tolkas, förtydligas och anpassas av 

organisationen eftersom receptet är till en början generell, abstrakt och anpassningsbar. Det 

som sker med ett recept i införingsfasen kan beskrivas i tre steg snabb tillkoppling, 

frånstötning och frikoppling.  

 

Snabb tillkoppling: här gäller det att ett organisationsrecept snabbt och lätt kan implementeras 

i organisationen, receptet är så kallad färdigutvecklad verktyg där det inte behövs mycket 

internt bearbetning och anpassning, detta leder till att organisationer direkt kan börja styra 

aktiviteterna. Det är viktigt att organisationsreceptet installeras på rätt sätt för att kunna uppnå 

en positiv effekt.  Det finns anvisningar för organisationer som ger konkreta direktiv i form av 

vem som utför vad och när i införingsfasen.  

 

Frånstötning: när det införs ett nytt recept kan det ganska tidigt inom organisationen uppstå 

motstånd vid införandet eftersom personal kan vara generellt emot försök på snabba och 

omfattande förändringar. Det kan även uppstå problem i form av att externt skapade recept 

kan komma i konflikt med en organisations identitet, normer och värderingar. Det kan även 

visa sig att de gamla recept man använt sig inom organisationen fungerat bättre mot de 

                                                 
17 Ibid, s. 34-38. 
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problem man har eftersom man har kunnat slipa de under en längre tid med trial and error. 

Det är viktigt vid införandet av ett institutionaliserat recept i en organisation att bestå av en 

slags kompatibilitetstest, både det tekniska och värdemässiga aspekterna måste vara förenliga 

med organisationen för att receptet ska kunna tas emot, om inte kommer den att stötas bort.  

 

Frikoppling: en organisation som inför populära recept måste ha i åtanke att recepten kan vara 

oklara och enkla i förhållandet till det verkliga problemet som man har inom organisationen. 

Många organisationer kan ändå känna sig tvungna att implementera sådana recept eftersom 

det känns som ett krav att göra det för att uppfattas modern och följa med i trenden. Det är 

viktigt att vid införandet av detta inte komma ifrån de recept och åtgärder som man använt sig 

av och har visat sig vara effektiva inte lämnas åsido. Dessa moderna, populära recept som 

implementeras bör hållas frikopplade så att de får endast en styrningsfunktion för 

organisations aktiviteter18.  

 

2.5  Översättning av organisationsrecept 
 

”Översättning handlar generellt om att överföra något från en form eller version till en eller 

flera andra former eller versioner”. När en organisations koncept ska översättas och bearbetas 

kan det uppstå obegränsade typer och antal av empiriska varianter beroende på vilka 

organisationer som inför dessa. Det finns fyra huvudtyper av översättningar som passar in på 

de allra flesta empiriska fall, konkretisering, delvis imitation, kombination och omsmältning.  

 

Konkretisering: innebär att man i en organisation försöker tolka och förtydliga ett koncept så 

att det kan resultera i rutinmässiga aktiviteter, dvs. man utgår från det generella till det 

specifika. Eftersom recept ursprungligen är generella och abstrakta måste varje organisation 

som implementerar dessa lägga sin prägel genom att konkretisera receptet mot det specifika. 

Genom det specifika menar man vilka rutiner, procedurer, hållningar och värderingar, och på 

vilket sätt samt omfattning kommer införandet att konkret beröra olika aktivitetsområden och 

grupper.  

 

Delvis imitation: innebär att man bara adopterar ett eller ett fåtal delar från en modell/recept. 

Organisationer som handlar på detta sätt kan förknippas i rollen som ”rational shopper” där 

                                                 
18 Ibid, s. 143-147. 
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det innebär att man vet rätt så väl vad man själv behöver, man har bra bild över 

modellens/receptets alla delar och att man därefter adopterar delar man behöver. Det finns 

även de organisationer som tror sig ha adopterar sig hela modellen/receptet men egentligen så 

har man adopterar en viss del av modellen/receptet. Detta kan hända organisationer som inte 

har bra kunskap om receptets innebörd.  

 

Kombination: innebär att man lokalt in en verksamhet kopplar ihop antingen hela koncept 

eller delar från ett koncept till en kombinationsform som ger önskad effekt. Dessa delar är så 

pass löst ihopkopplade att de enskilda delarna eller grund koncepten fortfarande låter sig 

identifieras som relativt självständiga.  

 

Omsmältning: innebär att delar från olika idéer och recept smälts om och blir till en helt ny 

variant, olik alla de recept och idéer den har formats av. Det kan i vissa fall vara svårt att 

skilja mellan vad som är lösa kombinationsformer och vad som är omsmälta former. Man kan 

säga att det som till en början är lösa kombinationsformer gradvis blandas så kraftigt att det 

senare blir till en omsmält nyvariant19.  

 

Analys utifrån de institutionella perspektiven 

Vi kommer att använda oss av det teoretiska institutionella perspektivet för att analysera idén 

kring mobbning som bör förebyggas, en idé som medfört regler i form av lagar, normer och 

standarder. Utifrån den institutionella teorin kommer åtgärdsprogram att analyseras som 

administrativa reformer (standarder) och hur dessa styr skolan i arbetet mot mobbning samt 

hur uppföljningen sker från dess sida. Vilken betydelse har dessa åtgärdsprogram haft för 

skolan och om dessa är ett verktyg för den rätta handlingen eller som meningsbärande 

symboler.  

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Ibid, s. 158-165 
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3. Metod 

 
Här kommer tillvägagångssättet av den valda metoden beskrivas och motiveras samt hur 

och var materialet införskaffats.  

 

 

3.1 Kvalitativ undersökning  
 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ undersökning för insamling av data som vi senare 

analyserade utifrån de teorier vi valt. Vid genomförandet av den kvalitativ undersökningen 

kan vi få en inblick av de intervjuades tankar, känslor och erfarenheter och på så sätt ta del av 

den data vi är ute efter i vår undersökning . Frågorna i undersökningen utfördes i form av 

semistrukturerade frågor vilket innebär att vi kunde komma med följdfrågor för att på så sätt 

kunna täcka och få svar på våra frågeställningar20. Eftersom vår undersökning ämnar belysa 

skolans tillvägagångssätt att organisera sig och arbeta enhetligt för att förebygga mobbning 

och jobba i enighet med lagstiftningarna, finner vi en kvalitativ undersökning som lämpligast.  

 

3.2 Insamling av primär- och sekundärdata 
 
Primära data i detta arbete samlades in genom personliga intervjuer från nyckelpersoner inom 

skolan (se rubrik urval). Sekundära data samlades in genom skolans webbsida, dokument 

berörande skolans likabehandlingsplan, arbetsplan samt sökmotorn Google. Begrepp som 

användes vid sökningen var bland annat: mobbning, åtgärdsprogram, lagstiftningar, 

grundskolor i Stockholms län. 

 
 
 

3.3 Urval  
 
Undersökningen vänder sig till Bredbyskolans biträdande rektor, kuratorn och en lärarinna då 

det vore intressant att ta del av deras tankar kring detta ämne och hur man väljer att arbeta 

tillsammans för att förebygga mobbning inom skolan. Motiveringen till de valda personer var 

att biträdande rektorn är den som sköter den administrativa delen och har ansvar för arbetet 

                                                 
20 Alan Bryman, (2002), s. 301-302. 
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mot mobbning samt den som tilldelar resurserna. Kuratorn är den person som kommer i 

kontakt med utsatta elever och dess föräldrar och på så sätt kan det påverka skolans arbete 

mot mobbning. Kuratorn har även en viktig del vid införandet av nya idéer och 

tillvägagångssätt då denna person är en specialist inom detta område. Lärarinnan är den som 

kan tänkas finnas nära eleverna på lektioner, korridorer, under rasterna etc. Anledningen till 

varför vi bara ska intervjua en lärarinna var att de andra inte hade tid att avsätta för vår 

undersökning av diverse skäl.  

3.4 Genomförande  
 

Vi tog kontakt med biträdande rektorn via telefon och därefter bestämdes en tid med denne 

person, ytterligare intervjuer med skolans kurator samt en lärare anordnades tack vare 

biträdande rektorn. Inför varje intervju skickades en intervjuguide i god tid till den berörande 

personen genom e-post, detta för att underlätta för samtliga parter att en god kvalitet erhålls 

vid diskussionerna. Samtliga intervjuer skedde på skolan i bokade grupprum, detta var till stor 

fördel eftersom dessa personer arbetar, lever och engagerar sig i denna miljö och det 

underlättar för oss att tolka och begripa det som personen i fråga berättar21. Intervjuerna 

pågick under cirka 30-45 minuter. Vid början av varje intervju tillfrågades respondenten om 

det var möjligt för oss att spela in samtalet samt om personen i frågan önskade vara anonym. 

Under intervjuns gång valde vi båda två att vara närvarande. Fördelen med detta var att 

säkerställa att ingen information skulle gå förlorad i form av beteende och kroppsliga 

uttryck22. 

Nackdelen med att vara två intervjuare ansåg vi att det finns en risk med att prata i mun på 

varandra. Detta löste vi i förväg genom bestämda arbetsuppgifter då den ena ställde 

huvudfrågorna samt ledde samtalet medans den andra personen antecknade och följde upp 

med följdfrågor.  

 

Efter en avklarad intervju valde vi att sätta oss redan samma dag för att tolka, analysera och 

skriva ner det som sagt under intervjun. Detta underlättade för oss eftersom att invänta med 

all information som samlats under intervjuerna skulle kunna medföra ett problematiskt hinder 

av berg där det kan leda till av vi drunknar av data mängden23. 

 

                                                 
21 Ibid, s. 305. 
22 Ibid, s. 306-307. 
23 Ibid, s. 384. 
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3.5 Intervjuguide 
 

En så kallad intervjuguide användes vid samtliga intervjuer som innehöll öppna frågor för att 

få en diskussion istället för att få korta svar från den intervjuade (bilaga 2-4). Guiden innehöll 

följdfrågor för respektive huvudfråga som ställdes för att kunna underlätta för den intervjuade 

men även för att samtalet kunde föras vidare om det så behövdes. Våra huvudfrågor i guiden 

var inte för strikt formulerade och genom följdfrågorna såg vi till att en viss flexibilitet i 

samtalet uppnåddes24. Intervjuguidens frågor varierade beroende på personen den var riktat 

till. Frågorna anpassades efter respondenternas ansvarsområde (se intervjuguiden för 

respektive respondent). Det är värt att poängtera att de intervjuade fick svara fritt kring 

huvudfrågorna och i den ordning de ansåg lämpligast beroende på hur diskussionen 

utvecklades. Vi var inte oroliga att gå miste om något viktigt eftersom intervjuguiden ledde 

samtalet och vi kunde få svar på det vi var ute efter att undersöka. Samtliga huvudfrågor 

ställdes vid varje intervju25.  

 

3.6 Ljudinspelning  
 

Vid kvalitativa undersökningar är det till fördel att använda sig av en bandspelare vid 

intervjuer för att på så sätt inte gå miste om speciella fraser och uttryck . Vi valde att spela in 

samtliga intervjuer med bandspelare dock tillfrågades alla personer som intervjuades. En 

ytterligare anledning vid användande av bandspelare var att vi ansåg att om vi endast valde att 

anteckna så skulle vi uppfattas som icke lyhörda, men även få svårt att fånga 

intervjupersonernas egna ord26.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Ibid, s. 305. 
25 Ibid, s. 304-305. 
26 Ibid, s. 306. 
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4. Uppkomsten av lagar och standarder kring mobbning 

 
Anledningen till att vi tagit med detta kapitel i uppsatsen är att vi anser att 

åtgärdsprogrammen är relevanta för vår forskningsstudie samt skolan generellt. Dessa 

åtgärdsprogram anser vi som författare passar väl in som så kallade recept som finns 

tillgängliga för skolan vid behov för att lösa eventuella problem som de kan tänkas 

handskas med samt ett hjälpmedel för att följa de rådande legala krav som ställs i 

lagstiftningarna. Vi kommer även att presentera Målstyrningsprocessen som är en mega 

standard som kan användas av organisationer i målstyrningsarbetet. 

 

 

4.1 Lagstiftningar 
 
Dessa lagar som följer nedan är direkt citerade. Vi har valt att ta med den kompletta versionen 

av dessa då vi anser att det är viktigt att inte utelämna en del. 

 

Skollagen: 

Enligt 14 a kapitlet i skollagen så ska den som äger skolan eller förskolan se till att: 

 

• Målmedvetet arbeta mot kränkande behandling av barn och elever 

• Göra allt de kan för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för 

kränkande behandling 

• Varje år göra en plan mot kränkande behandling som både innehåller sånt som 

förebygger för förhindrar kränkande behandling. Dessutom ska barn och elever 

engageras i arbetet med att ta fram planen. 

• De lever upp till den så kallade handlingsplikten. Den innebär att så snart skolan får 

kännedom om att ett barn eller en elev känner sig utsatt så måste de agera och ta reda 

på vad som hänt. De måste också göra allt de kan för att det inte ska hända igen. 

I skollagens 14 a kapitel finns också ett förbud för vuxna i skolan att kränka ett barn 

eller en elev – till exempel säga taskiga saker. Lärarna har också en skyldighet att 

skapa en trygg miljö i skolan27. 

 

                                                 
27 http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Jag-vill/veta-mer-om-lagen-/ 2011-03-08 
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Diskrimineringslagen: 

Enligt diskrimineringslagen ska den som äger skolan eller förskolan se till att: 

 

• Arbeta målinriktat för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och 

elever oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. 

• Göra allt de kan för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev 

utsätts för trakasserier eller diskriminering. 

• Varje år upprätta en likabehandlingsplan som bland annat innehåller en kartläggning 

av nuläget och en översikt över det som behövs göras för att främja lika rättigheter 

och möjligheter för barn och elever, dels förebygga och förhindra trakasserier28. 

 

Läroplanen (Lpo 94) som gäller för det obligatoriska skolväsendet: 

 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg 

om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall 

i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan 

kränkande behandling. Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling 

skall aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med 

kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser (Lpo 94, s. 3 ).   

 

4.2 Målstyrningsprocess 
 

Konceptets huvudbudskap formuleras så: ”organisationen måste utveckla så precisa huvudmål 

och delmål som möjlig, det måste utvecklas en strategi för hur målen ska uppnås, och därefter 

måste man se till att precisera, mäta och utvärdera de uppnådda resultaten”.   

 

Logiska stegen i målstyrningsprocess:  

 

                                                 
28 Ibid 
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- Fastställa överordnade mål: det är viktigt att man vet vad man önskar att uppnå 

inledningsvis genom att definiera klara mål som antas uppmuntra till insats och bidra 

till ekonomisering med små resurser. 

- Etablera en målhierarki: Personal i respektive avdelning ska arbeta målmedvetet inom 

organisationen där de som ska uppnås måste överensstämma med organisationens 

övergripande mål. Med detta menas att mål ska sättas för respektive avdelning utifrån 

de övergripande organisationsmålen.  

- Planera och genomföra nödvändiga åtgärder: För att en organisation ska uppnå sina 

mål måste man ta reda på vilka resurser man har samt hur målen ska uppnås med hjälp 

av dessa.  Det är viktigt att man sätter upp en plan för hur man ska gå tillväga för att 

uppnå målen och därefter arbeta utifrån planen. Det ska även ges frihet för de 

inblandade avdelningar och personer att handla fritt efter vad de anser lämpligaste 

tillvägagångssättet för att uppnå de övergripande målen. 

- Resultatmättning: Man ska klart och tydligt klargöra vilket resultat som är önskat 

beroende på den resursinsats som tillämpas. Det är viktigt att man lägger fokus på 

uppföljningsarbetet genom att utveckla resultat och mätmetoder som ger tydliga svar. 

Därefter är det viktigt att genomföra systematiska och periodiska mätningar med tiden.  

- Lärande och korrigerande: Eftersom målstyrning kan anses som ett koncept som leder 

till ständigt förbättring så ska man ta lärdom av sina misslyckanden för att på sådan 

sätt kunna korrigera arbetet mot rätt riktning29.  

 

4.3 Dan Olweus åtgärdsprogram 
 
Två viktiga förutsättningar enligt Olweus åtgärdsprogram är medvetenhet och engagemang 

från de vuxna i skolan. Med detta menar Olweus att både lärare och föräldrar känner till 

omfattningen av mobbningen inom den egna skolan och att man tar avstånd från mobbningen 

samt med allvar och engagemang agerar för att förändra situationen30. Olweus tar upp tre 

åtgärdsnivåer, på skolnivå, klassnivå och individnivå. Åtgärder på skolnivå innefattar inte 

enstaka elever utan alla elever i skolan, man tar även hänsyn till miljön i skolan, föräldrarna 

till eleverna och skolans personal. På klassnivån tar man hänsyn till alla elever som ingår i 

klassen genom att anordna inlärning i form av samarbete, klassråd, positiva aktiviteter etc. 

                                                 
29 Kjell Arne Rövik (2000), s. 51-53 
30 Dan Olweus (1991), s. 50.  
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Åtgärder på individnivå har för avsikt att förändra individers beteende emot andra. Man väljer 

här att fokusera i huvudsak för elever som är mobbare eller mobboffer31.  

Nedan följer ett kort sammandrag av de olika åtgärdsnivåerna i punktform. Dessa är direkt 

citera ur Dan Olweus bok32.  

 

Åtgärder på skolnivå:  

• Undersökning med frågeformulär 

• Studiedag om mobbning 

• Bättre rastvaktssystem och ökat ingripande 

• Attraktivare utemiljö 

• Upprättande av kontakttelefon  

• Allmänt föräldramöte 

• Miljöutvecklingsgrupper för lärare 

• Studiecirklar i hem- och skola - föreningar 

 

Åtgärder på klassnivå:  

• Klassregler mot mobbning – klargörande, beröm och sanktioner 

• Klassråd 

• Rollspel, litteratur 

• Inlärning genom samarbete 

• Gemensamma positiva aktiviteter 

• Klassföräldramöte och enskilda samtal 

 

Åtgärder på individnivå:  

• Allvarliga samtal med mobbare och mobboffer 

• Samtal med föräldrar till inblandade elever, eventuellt tillsammans med eleverna 

• Användning av fantasi (lärare och föräldrar) för att hjälpa mobbare respektive 

mobbande elever 

• Hjälp från ”neutrala” elever i klassen 

• Hjälp och stöd till föräldrar 

• Samtalsgrupper för föräldrar till mobbade respektive mobbande barn 

                                                 
31 Ibid, s. 52.  
32 Ibid, s. 49. 
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• Byte av klass eller skola 

 

4.4 Friendsprogrammet  
 

Friends är en organisation som inte är vinstdrivande och som har i uppdrag att stoppa 

mobbning vart än det förekommer. Friends arbete i grundskolorna omfattar utbildningar för 

skolpersonalen, eleverna och föräldrarna om skolan vill. De förser skolan med utbildning, 

teater och diskussioner för att skapa medvetenhet kring frågor berörande mobbning. I det 

första steget erbjuder friends utbildning till skolledning samt personal i arbetet mot 

kränkningar, diskriminering och trakasserier på skolan. Detta kommer att skapa en bra grund 

för förståelse när likabehandlingsplanen ska sättas upp. Det är viktigt att all personal på 

skolan ska arbeta gemensamt och målmedvetet med stort engagemang. Utbildningen till 

personalen sker i form av föreläsningar, diskussioner, övningar och praktiska arbeten utifrån 

skolans förutsättningar. Nästa steg är att involvera eleverna och skapa medvetenhet och 

delaktighet i det förebyggande arbetet. Medvetenheten och delaktigheten görs i form av 

teaterföreställningar och elevutbildningar för kompisstödjare. Friends är ett hjälporgan för 

skolorna och bedriver en såkallad tjänst olik de andra åtgärdsprogrammen. De är fysiskt 

närvarande och hjälper skolan med stöd och rådgivning samt skapar ett fördjupningsarbete33. 

 

4.5 Farstamodellen 
 

Karl ljungström utvecklade Farstamodellen som ett arbetssätt utifrån forskaren docent Anatol 

Pikas teorier om behandling av akut mobbning. Farstamodellen har som grund i sitt arbetssätt 

en handlingsplan för hur skolan ska gå tillväga vid en händelse av mobbning34. Men den har 

även fått en hel del kritik eftersom i handlingsplanen lämnas föräldrarna utanför, man väljer 

att inte kontakta varken mobbarens eller den utsattes föräldrar. Allt ska lösas internt mellan 

skolans personal och eleverna.  

 

 

Vi kommer nedan att citera metodens handlingsplan35: 

                                                 
33 www.friends.se (2011-05-02) 
34 Karl Ljungström (2006), s. 3. 
35 Ibid, s. 17. 
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1. Skolan får besked om misstänkt mobbning. Någon från behandlingsteamet (bt) 

kontaktas.  

2. Bt samlar försiktigt information om mobbningen. Först samtalar man med den som 

kom med beskedet om mobbningen och sedan med mobbningoffret. Det är 

samtalet med mobbningoffret som är det viktigaste. 

3. När kan behandlingssamtalet ske? Under vilken lektion? Undervisande lärare 

informeras i förväg (påminn om tystnadskravet) om att man kommer och hämtar 

elever/mobbare. 

4. Behandlingssamtal med mobbarna  

5. Ev ett ytterligare behandlingssamtal. (I normalfallen räcker det med ett samtal.) 

Tiden från första besked om misstänkt mobbning till inledda behandlingssamtal 

bör om möjligt vara max 3-4 dagar. 

6. ”Kontroll” av mobbarna och klassen. 

7. Uppföljningssamtal med mobbarna efter 1 vecka. 

  

4.6 Plan för skolan 

 
Plan för skolan är ett verktyg som steg för steg guidar skolor vid upprättande av den egna 

planen mot diskriminering och kränkande behandling. Verktyget är kostnadsfritt för skolor 

och är framtagen av diskrimineringsombudsmannen (DO), i samarbete med Barn- och 

elevombudet (BEO). Verktyget vänder sig främst till skolledaren men även till personal, 

elever samt föräldrar. Syftet med Plan för skolan är att ge stöd till skolor i strävan efter att 

uppnå de legala kraven, genom att erbjuder olika praktiska råd och tips. Genom att följa de 

olika stegen i planen kan skolor upprätta den likabehandlingsplan som passar den enskilda 

skolan lämpligast. De olika stegen i planen är36: 

 

• Grunduppgifter 

• Utvärdering 

• Främjande arbete 

• Kartläggning  

                                                 
36 www.planforskolan.se , 2011-05-28.  
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• Mål och åtgärder för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling 

• Rutiner för akuta situationer 

• Vår plan 

 

 

 

Analys: 

Vi anser att dessa laguppsättningar är regler som gör det möjligt att förverkliga idén om att 

mobbning ska förbyggas. De legala kraven styr skolans sätt att arbeta utifrån den institution 

dem är bundna emellan (lagen kontra skolan). Alltså staten tar till sig idén och förverkligar 

den genom att sätta upp en sammansättning av lagar i uppgift att styra organisationen och 

organiseringen av arbetet för att realisera idén. Eftersom lagarna gäller för alla och står över 

skolan som en organisation måste de då följas utan något undantag. Då omgivningen är vad 

som styr organisationen enligt institutionella teorin, är legala kraven (omgivningen) och dess 

uppgift att påverka indirekt de mål och medel organisationen (skolan) väljer för att bekämpa 

mobbningen. När denna idé förankras djupt i det verkliga samhället skapas det även icke 

tvingande normer och standarder för individerna och skolan. Normer skapas då genom att 

maktinstanserna (skolans ledning och skolverket) utvecklar planer för att sanktionera 

beteendet för alla individer som befinner sig inom organisationen (skolan). Dessa individer 

som befinner sig inom organisationen kommer att omedvetet skapa normer som exempelvis 

att alla vuxna ingriper vid upptäckande av en pågående mobbningsfall. Under tiden som idén 

sakta börjar ta form skapas det olika typer av standarder i form av åtgärdsplan. Åtgärdsplanen 

är ett hjälpmedel för organisationen (skolan) och är framtaget av forskare och andra 

specialiserade organisationer som kommit fram då idén förankrats genom regler. Då de legala 

krav som ställs inte säger hur skolan ska arbeta för att bekämpa mobbning, är 

åtgärdsprogrammens syfte att ge konkret vägledning för hur organisationen (skolan) ska gå 

till väga för att styra, organisera samt följa upp arbetet i enlighet med de legala kraven. När vi 

tittat på hur åtgärdsplanen är utformade kan vi se en stor likhet mellan dessa och 

målstyrningsprocessen som är en megastandard för hur organisationen sätter upp mål, 

organiserar, styr och följer upp arbetet.  
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5. Bredbyskolans kamp mot mobbning 

 

Här kommer vi att presentera resultatet genom att först ge läsarna en kort beskrivning om 

Bredbyskolan, därefter kommer vi presentera skolans aktuella likabehandlingsplan som vi 

fått ta del i tryckt form. Slutligen kommer vi att presentera det som framgått i intervjuerna 

från biträdande rektorn (Eva), kuratorn (Viktoria) och läraren (Özlem) i ett strukturerat 

sätt och en analys kommer att föras under varje del. 

 
 
 

5.1 Kort beskrivning om Bredbyskolan 
 
Bredbyskolan är en kommunal verksamhet som ligger i Stockholmsförorten Rinkeby. Skolan 

har idag 275 elever fördelade från förskola och upp till nionde klass. Skolan är organiserad i 

fyra arbetslag, F-3, 4-6, 7-9 och fritidsverksamhet. Den administrativa ledningen består av en 

rektor och en biträdande rektor, som tillsammans styr skolan med 64 medarbetare. Dessa 

består av lärare, skolmåltidsbiträden, vaktmästare, skolsköterska, studievägledare, kurator, 

psykolog, fritidsledare och skolkanslist.  

 

Skolans vision lyder enligt följande: 

”Vi vill ge våra elever framtidstro och ge dem möjlighet att förverkliga sina drömmar. Vi vill 

dessutom att eleverna ska vara artiga och kompetenta. Personal och elever ska visa varandra 

artighet och respekt. Detta förhållningssätt ska synliggöras i allt umgänge vi har med 

varandra.” 

 

5.2  Skolans likabehandlingsplan 2010/2011 
 
Det framgår i den nuvarande likabehandlingsplanen att Bredbyskolan har haft ett tufft arbete 

kring likabehandlingsplanen som berört föregående läsår. De har haft svårt med tid och 

resurser att följa planen på största allvar, men det har funnits en trygghetsgrupp och ett 

elevhälsoteam som aktivt arbetat för att förebygga mobbning och diverse diskriminerande 

beteenden. Det har även inte gjorts några utvärderingar och uppföljningar av arbetet kring den 

gamla likabehandlingsplanen.  
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Genom en trivselenkät som skolan själva anordnat för samtliga elever i skolan framgår det 

dock att 58 % av eleverna tycker att de inte får vara med och bestämma i skolan, 25 % av 

eleverna i årskurs 5-7 känner sig kränkta eller illa behandlade av någon vuxen eller annan elev 

på skolan samt att 42 % av eleverna i årkurs 1-4 blir retade i skolan. Med detta som fakta har 

Bredbyskolan satt följande mål för den nuvarande planen: 

 

- Att öka elevmedverkan 

-  Att minska antalet elever som blir diskriminerade, kränkta eller illa behandlade på 

skolan. 

 

Dessa mål inkluderar ett omfattande åtgärdsarbete i förebyggande syfte. Alla klasser i 

Bredbyskolan ska ha en schemalagd tid för klassråd. Det ska diskuteras kring mobbning och 

vad det innebär genom en gemensam dagrodning som sätts upp av elevrådet och 

kamratstödjarna. Det är kuratorn som har det yttersta ansvaret att detta sätts i plan. Elevernas 

åsikter i klassrådet tas om hand av elevrådet där representanter från alla skolans klasser 

närvarar tillsammans med kuratorn och rektorn. Kamratstödjarna har samma uppgift som alla 

vuxna ute på rasterna att tidigt upptäcka kränkningar. Kamratstödjarna ska träffa 

trygghetsgruppen regelbundet varje vecka för att agera då någon känt sig kränkt, 

diskriminerad eller illa behandlad. Arbetslagen har i uppgift att motverka konflikter och lösa i 

viss mån de konflikter som uppstår. Under mentorstiden ska det lyftas fram frågor kring 

mobbning för att minska antalet elever som känner sig diskriminerade, kränkta eller 

illabehandlade och det ligger i varje mentors ansvar att ta upp sådana frågor med eleverna.  

Skolan har även ett föräldraråd som anordnas med skolans ledning för att diskutera olika 

frågeställningar och önskemål. Skolsköterskans uppgift är att ha hälsosamtal med samtliga 

elever, det är viktigt att ta reda på hur eleverna mår. I likabehandlingsplanen finns det även 

ytterligare åtgärder som är tagna ur diskrimineringsgrunderna, genusperspektiv ska 

genomsyra utbildningen i alla ämnen samt årskullar. Det skrivs även att all personal på skolan 

är ansvariga att vidareförmedla kunskap om de olika diskrimineringsgrunderna genom att 

anordna olika övningar så som värderingsövningar, gruppsamtal och dagliga diskussioner 

med eleverna. Det finns klara rutiner hur man ska agera då någon person blivit utsatt. Det 

första som sker är att mentor eller ansvarig personal som befinner sig på plats ska prata med 

de inblandade. Denna person har även ansvaret att ta kontakt med föräldrarna till de 

inblandade. Därefter ska trygghetsgruppen kopplas för en utredning. Det är rektorn som tar 

ansvaret att kalla föräldrar till de inblandad och dess mentor till ett möte. Vidare anmäls 
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ärendet till elevhälsoteamet och i vissa fall till andra myndigheter så som socialtjänsten om 

det skulle behövas. Det framgår att trivselenkäten som gjorts av skolan har varit grunden för 

utformandet av nuvarande likabehandlingsplanen och att eleverna indirekt har påverkat 

utformningen av planen och dess uppsatta mål. Alla elever inom varje klass ska känna till 

likabehandlingsplanen och ansvaret för att detta ska ske ligger hos elevrådsrepresentanter och 

lärare. 

 

Uppföljningen för den nuvarande likabehandlingsplanen ska ske genom en ytterligare 

trivselenkät som ska utformas efter vilken årskurs den ska besvaras av. Detta görs för att få 

mer validitet i svaren eftersom de föregående enkäterna som gjort på skolan var enformiga 

och alla årskullar fick samma frågor oavsett ålder. De nya enkäterna ämnar samla in mer 

information av eleverna för att vidare diskuteras på elevrådsmöten med kamratstödjarna, i 

föräldrarådet och i personalgruppen. Man kommer ta hänsyn till det som besvarats i enkäterna 

för att arbeta vidare och sätta grunden för vilka mål som ska sättas upp för nästkommande 

likabehandlingsplan37.  

 

5.3 Definitionen av mobbning enligt respondenterna 
 

”Man kan säga att det är när någon… utnyttjar någon annan i sitt 

eget syfte till exempel. Ofta här så säger man att det är bara på skoj, 

men då brukar jag oftast svara emot, tycker den andra också att det 

är på skoj? Då får man rätt kläm på är det här mobbning eller är det 

bara på skoj.” 

(Eva) 

 

Eva som är biträdande rektor på bredbyskolan antyder att hennes arbetsuppgift är att sköta 

den administrativa delen samt delar ansvaret med rektorn berörande frågor kring elever och 

lärare. En del av hennes arbetsuppgifter är att sätta upp olika aktiviteter så som studiedagar 

för att upprätthålla en god och harmonisk skola där fokus riktas mot ett förebyggande arbete 

mot mobbning.  

 

”Det är när en person har övertag eller utövar någon form av makt 

över en annan person… för mig känns det som om den som utövar 

                                                 
37 Bredbyskolans Arbets- och likabehandlingsplan 2010-2011 
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mobbning har större relationsmakt med andra än den som blir 

utsatt.” 

(Özlem) 

 

Özlem är en högstadielärare i Bredbyskolan som undervisar i ämnet SO. Hon är även mentor för ett 

antal elever i högstadiet. Hennes arbetsuppgift som mentor är att handleda elever i studier men även 

få en närmare kontakt med eleverna. En mentor enligt henne ska känna sina elever väl genom att 

ständigt ha möten samt anordna aktiviteter för att på så sätt identifiera om någon har en dålig period 

under skolgången. Dessa dåliga perioder enligt henne kan vara att en elev börjat utsättas på ett 

negativt sätt av andra elever eller om denna elev har det svårt hemma av diverse anledning.  Özlem 

ser även en mentor som en källa av information för ledning, övrig personal så som kuratorn och 

föräldrar. Rollen som mentor anser hon som ett viktigt ansvarsområde i det förebyggande arbetet mot 

mobbning.  

 

”När en person blir utsatt av någon annan under en längre tid vid 

upprepade tillfällen. Att vara utsatt kan vara allt ifrån utfrysning, 

hot, slag eller någon form av kränkning.” 

(Viktoria) 

 

Viktoria är Bredbyskolans enda kurator och hon finns på heltid tillgänglig för personal, föräldrar och 

elever. Enligt Viktoria har hon som kurator många arbetsuppgifter, hennes främsta uppgift är att 

finnas tillgänglig för elever. Hon tar hand om elever som känner sig utsatta av lärare, vänner eller har 

det jobbigt hemma. Föräldrar kan även kontakta Viktoria om dessa behöver stöd eller hjälp i sin 

föräldraroll. Hon finns även tillgänglig för lärarna i viss mån då Viktoria anser att eleverna kommer i 

första hand. Vid specialfall har hon även ansvaret att kontakta socialtjänsten samt polisen.  

 

Analys: 

Alla tre respondenterna har en egen uppfattning om vad mobbning står för, anledningen till 

detta kan vara att de har varierande arbetsuppgifter. Vi uppfattar att Özlems definition av 

mobbning tyder på hennes arbetsuppgift som lärare och mentor. Hon känns som den person 

som kommer närmast i kontakt med de utsatta. Kuratorns definition av mobbning uppfattar vi 

som något som tagits ur forskningsböcker. Hon är en person som har i arbetsuppgift att 

studera och skapa sig större förståelse om mobbning då hon ska finnas tillgänglig för utsatta 

elever. Vi kan se tydligt att kärnan i allas definitioner är att en enskild individ utsätts för 

någon form av kränkande handling av en eller flera individer. Enligt den institutionella teorin 

betonas vikten av att en idé bör förankras inom organisationen både genom arbetssättet men 
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även genom att sanktionera beteendet hos personalen. Eftersom idén att förebygga mobbning 

har resulterat till regler (lagar, normer och standarder) ser vi att detta har bidragit till 

förståelse för alla inblandade om vad mobbning står för. Både Dan Olweus och Friends 

åtgärdsprogram betonar vikten av att skapa medvetenhet kring frågor om mobbning för att 

kunna förebygga detta. 

 

5.4 Vem upprättar likabehandlingsplanen? 
 
Inom Bredbyskolan ingår kuratorn (Viktoria) och två andra personer i den så kallade 

trygghetsgruppen. Det är trygghetsgruppen som har ansvaret att upprätta en 

likabehandlingsplan årligen för skolan. Trygghetsgruppen är Bredbyskolans egna 

sammansatta grupp som bedriver allt som är relaterad kring mobbning. 

Utbildningsförvaltningen har krav på alla skolor att det ska finnas en likabehandlingsplan som 

är tydlig i fråga om hur man går tillväga vid fall av mobbning. Enligt Viktoria så är det inte 

lika självklart för hur likabehandlingsplanen ska upprättas i Bredbyskolan eftersom 

utbildningsförvaltningen ställer krav på att man ska ha en plan men inte hur den ska utformas.  

 

”De (utbildningsförvaltningen) i och med säger vad som ska ingå 

men för att göra det realistisk så kräver de mycket, så som att 

eleverna ska delta vid utformandet av planen. Men hur många 

elever kan sätta sig in i vad en likabehandlingsplan ska innebära 

och sätta sig ned och skriva den med mig, det blir jättesvårt.” 

(Viktoria) 

 

Likabehandlingsplanen sätts upp enligt Viktoria genom att trygghetsgruppen först har klart för 

sig vilka åtgärder och mål man kommer att använda sig av samt hur dessa ska implementeras i 

arbetet. Det andra steget sker genom att skolan använder sig av webbsidan planforskolan som 

är ett så kallad verktyg för skolor vid upprättande av en likabehandlingsplan. Verktyget på 

webbsidan är framtagen av diskrimineringsombudsmannen (DO) i samarbete med barn- och 

elevombudet (BEO). Verktyget hjälper Viktoria och trygghetsgruppen steg för steg genom 

planens olika delar samt ger även praktiska tips, råd och hänvisningar till lagar och riktlinjer38.  

När trygghetsgruppen har utformad klart likabehandlingsplanen så är sista steget ett 

                                                 
38 www.planforskolan.se , 2011-05-20, 10:14. 
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godkännande av rektorn innan den delas ut för all personal i skolan och implementeras i det 

dagliga arbetet.  

 

Analys:  

Skollagen och diskrimineringslagen kräver båda att det ska finnas någon form av plan i skolan 

som sätts upp årligen för att kartlägga nuläget och vad som behöver uppnås för att förebygga 

mobbning. Detta har Bredbyskolan i form av likabehandlingsplanen som sätts upp årligen av 

kuratorn tillsammans med trygghetsgruppen. Kuratorn beskriver komplexiteten med att 

upprätta likabehandlingsplanen då det inte är angivet hur den ska utformas. Vi tycker att 

Viktorias uttalande får oss att inse hur svårt det är att förverkliga en idé genom att sätta legala 

krav på skolan som kräver att en likabehandlingsplan ska upprätthållas. Eftersom 

trygghetsgruppen måste handla utifrån de legala kraven upplever man någon form av 

komplexitet då den rationella handlingen förloras precis som den institutionella teorin 

beskriver. Enligt kapitlet 14:a i skollagen framgår det även i kraven att barn och elever ska 

engageras i arbetet med att ta fram likabehandlingsplanen. Viktoria anser att det är 

problematiskt då alla elever inte kan sätta sig in i vad en likabehandlingsplan innebär och vad 

som ska ingå i den. Här ser vi att de legala kraven är lite svårgripliga och själva handlingen 

som sker från bredbyskolan inte blir som det var tänkt. Alltså beslut och handling är 

isärkopplade då trygghetsgruppen anser att elever inte är kapabla att vara delaktiga i stor grad 

vid upprättande av skolans handlingsplan. 

 

Vi anser att trygghetsgruppen arbetar utifrån ett verktygsperspektiv då de först handlar internt 

genom att kartlägga nuläget samt sätter upp detaljerade åtgärder och klara mål. Därefter 

använder trygghetsgruppen sig av ett externt verktyg som heter ”plan för skolan”. Vi anser att 

skolan väljer att använda detta verktyg för att den är erkänd och ett väl utprövat ”recept” som 

är framtagen av diskrimineringsombudsmannen (DO) samt även av barn och elevombudet 

(BEO). Vi kan säga att trygghetsgruppen använder sig utav den rationella instrumentella 

traditionen, de är medvetna om vilka verktyg (recept) som finns tillgängliga och fungerar bäst 

vid den tid de befinner sig inom.  

 

Vi kan se en koppling mellan verktyget ”plan för skolan”, hur den används av Bredbyskolan 

samt hur väl den passar in i teorin om införingsfasen. Inom införingsfasen hittar vi steget 

snabb tillkoppling som innebär att ett ”recept” snabbt och lätt kan implementeras i 

organisationer då dem är färdig utvecklade verktyg. Eftersom verktyget ”plan för skolan” är 
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färdigutvecklad behöver bredbyskolan inte någon bearbetning och anpassning, de behöver 

endast fylla i de åtgärder och mål enligt det skolan kommit fram till eftersom verktyget i sig 

vägleder Bredbyskolan med konkreta tips och råd. Inom införingsfasen betonas vikten av att 

ett nytt ”recept” kan komma i konflikt med organisationens identitet, normer och värderingar. 

”Receptet” kan även komma i konflikt med personal då dessa kan vara emot försök på snabba 

och omfattande förändringar. ”Plan för skolan” som ”recept” anser vi kommer inte att stötas 

bort av personalen då man använt den sen tidigare utan några problem, den kommer även inte 

i konflikt med organisationens identitet, normer och värderingar. Då det är skolan som sätter 

upp åtgärder och mål hjälper verktyget endast bredbyskolan att sätta upp 

likabehandlingsplanen för att uppnå dessa. 

  

5.5   Hur påverkas Bredbyskolan av de legala kraven och vad tillför de dessa? 
 

Viktoria påpekar bestämt att kraven från lagarna som ställs mot skolan är en hel del, 

problemet är att dessa endast styr istället för att mer konkret beskriva om hur man ska gå 

tillväga. Hon är positiv inställd till lagarna men talar om för oss att med massa krav måste 

man som skola även avsätta en hel del resurser för att uppfylla kraven. Misslyckas man med 

att följa kraven kan skolan bli skyldig att betala vite, en symbolisk låg straffavgift som på 

annat håll kan påverka skolan rykte avsevärd.  

 

”Jag förstår att man inte kan skriva i en lag om hur man ska gå 

tillväga… men tänk er om det skulle stå att alla lärare ska lägga 

två timmar i veckan på detta (kraven) då skulle det ha blivit 

gjort, enkelt!” 

(Viktoria) 

 

Özlem pratar även om vikten av resurser i en skola, men hon anser att Bredbyskolan har 

tillräckligt av dessa då hon talar om för oss att detta är en liten skola där man kan klart se om 

det förekommer mobbning. Eftersom alla känner varandra så anser hon att man har bra grepp 

om problemen och eleverna har således en låg frånvaro, detta ser hon som ett tecken på den 

goda stämningen i skolan. Det skulle aldrig skada med fler resurser i form av fritidspersonal 

avslutar hon med ett leende. På frågan om lagstiftningarnas betydelse för skolan och om det är 

dessa som styr arbetet blir Eva lite fundersam, men säger att så är inte fallet eftersom det  
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enligt henne är en självklarhet att kränkningar, diskrimineringar och sådana saker ska inte 

förekomma i skolan. 

 

”Jag tycker inte att det är lagarna som styr, utan det är vår egen 

drivkraft. Det fungerar inte om eleverna inte mår bra och kan 

samarbeta.” 

(Eva) 

 

Analys:  

De legala kraven är många enligt viktoria, de styr mer än att beskriva hur Bredbyskolan ska 

arbeta och hon anser att de kräver mycket då det finns få resurser för att följa alla dessa. 

Frågan vi ställer oss här är om det är i själva verket är resurserna som är problemet då 

lärarinnan Özlem påpekar att det finns gott om med tanke på att Bredbyskolan är en liten 

skola, alla känner varandra och man har bra grepp om problemet. Eva som är biträdande 

rektor och en del av ledningen känner inte att de legala kraven är en styrmekanism i det 

förebyggande arbetet, för henne är det en självklarhet att mobbning inte ska förekomma i 

skolan. Vi ser att idén om att förebygga mobbning har fått en så stark grund i dagens samhälle 

och framförallt inom skolan att det medfört med sig självklara normer där ledningen arbetar 

indirekt utifrån de legala kraven. Det känns som att Evas påstående tyder på att skolan inte ser 

lagarna som tvingande utan mer som meningsbärande arbete. Det råder delade meningar kring 

respondenternas svar av huruvida de legala kraven påverkar skolans förebyggande arbete. Vi 

tror att dessa krav som ställs av staten kan tänkas komma i konflikt med vad alla skolor har 

haft i fokus från första början. Visst är det en självklarhet att mobbning ska förebyggas, men 

vi anser att det kan bli svårt att flytta stor del av skolans kärnverksamhet som är att fokusera 

på elevernas inlärning och resultat till att förverkliga idén om att bekämpa mobbning utan att 

engagera samtliga och frigöra sig resurser. 

  

 

 

5.6  En kedja från klassrådet till föräldrarådet  
 
Viktoria betonar vikten av att alla parter ska vara inblandade i det förebyggande arbetet mot 

mobbning. Åstadkommer man detta så kommer implementeringen av likabehandlingsplanen 

ske med en positiv effekt där ledningen, lärarna, eleverna, föräldrarna samt övrig personal 
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arbetar gemensamt och bestämmer sig för att eliminera allt elände som förekommer med 

mobbning. Men hon talar om för oss med en bekymrad ton att detta kräver mycket tid och 

resurser från de inblandade som kan vara svårt att avsätta. Viktoria har bedrivit 

implementeringen av likabehandlingsplanen med stor beslutsamhet detta år då hon tvingade 

ledningen att införa en schemalagt klassrådtimme varje vecka för samtliga klasser. Enligt 

Viktoria är det lärarnas skyldighet att bedriva diskussioner kring den nuvarande 

likabehandlingsplan på en pedagogisk sätt så att eleverna får en inblick i vad som 

framkommer ur planen och vilka mål som ska uppnås, på så sätt skapas engagemang hos 

eleverna.  På sinom tid kommer dessa elever att göra sig bekanta med likabehandlingsplanen 

och diskussioner kring vad som sker i form av mobbning kommer att tas upp utan att det 

känns konstigt att prata om det. 

  

Eva sitter med kurator och representanter från varje klass i ett elevråd där representanterna 

delger det som diskuterats av eleverna i klassrådet. Det är som en slags kedja där man samlar 

in information genom klassrådet från eleverna, tar upp det i elevrådet och sen för vidare det 

till föräldrarådet. Eva förklarar vikten av föräldrarådet för oss som kan ta upp sådana och 

många andra diskussioner som berör elever och dess föräldrar. Föräldrarådet fungerar som en 

brygga mellan personalen i skolan och föräldrarna som äger rum ett par gånger per termin, det 

är där som skolan kan förankra dess syn på mobbning, få med föräldrarna i det förebyggande 

arbetet och delge vilka mål och strategier som skolan har satt upp i likabehandlingsplanen.  

 

Analys: 

Bredbyskolan har de övergripande målen tydligt beskrivna i likabehandlingsplanen och för att 

uppnå dessa har man valt att få med alla i arbetet för att uppnå dessa. Genom ett målmedvetet 

arbete från samtliga parter (ledning, lärare, elever, övrig personal och föräldrar) har man 

skapat ett slags kedja som för vidare allas åsikter genom någon form av feedback kanaler för 

att kontrollera huruvida de övergripande målen följs. Precis som det står i 

målstyrningsprocessen så har Bredbyskolan först satt upp övergripande mål och därefter 

delegerad ut delmål till övriga avdelningar i form av att upprätta klassråd, elevråd och 

föräldraråd. Då målstyrningsprocessen lägger vikt på ständigt förbättring och korrigering av 

arbetet mot rätt riktning anser vi att Viktoria sett till att införa en schemalagd klassrådstimme 

varje vecka för samtliga klasser. Bredbyskolan har kombinerat delar av externa 

åtgärdsprogram (recept) till en kombinationsform som gett en önskad effekt för skolan. 

Skolan har använts sig av åtgärder från Dan Olweus. I Dan Olweus program så tar han upp 
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klassråd, föräldraråd samt inlärning genom samarbete som förslag på åtgärder för att uppnå en 

önskad effekt och följa de legala kraven.  Inom läroplanen (Lpo94) ska främlingsfientlighet 

och intolerans bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser, det har 

Bredbyskolan lyckats åstadkomma genom att kombinera delar av Dan Olweus åtgärder mot 

mobbning. 

   

5.7  Interna åtgärder i Bredbyskolan 
 
Bredbyskolan har ett antal åtgärder som man internt har utformat och implementerat.  En av 

dessa åtgärder enligt biträdande rektor (Eva) är att man har utformat rastvaktssystem. Eva 

anser att mobbning förekommer oftast ute på skolgården under rasterna när elever lämnas 

utan tillsyn från vuxna. Hon anser att alla vuxna bär ansvaret för att förhindra att mobbning 

sker bland barn och att alla borde agera när det sker framför ögonen på en. Om man inte 

agerar när man som vuxen är på plats så kan det uppfattas av barn att det som sker är okej, det 

är någon slags tyst acceptans för mobbarna säger Eva med en bekymrad blick. Genom 

rastvaktssystemet har Bredbyskolan förhindrat att elever befinner sig själva ute på rasterna då 

det alltid finns personal närvarande på rasterna i form av lärare och fritidspersonal. Läraren 

(Özlem) känner även en skyldighet att vara ute på rasterna med eleverna då hon anser att man 

kan förebygga mobbning till stor del på detta sätt, men hon påpekar att detta inte sker över 

personalens vilja utan alla är positivt inställda till rastvaktssystemet.  

 

”Jag som person tycker att det ligger i min arbetsuppgift att 

finnas för eleverna eftersom mitt arbetspass börjar från en viss 

tid på morgonen till dess att mitt pass tar slut under 

eftermiddagen. Jag ska inte bara hålla igång lektioner för att 

sedan sitta i personalrummen och dricka mitt kaffe.”  

(Özlem) 

 

På ledningsnivå är det viktigt att ta fram ytterligare åtgärder som övrig personal inte har 

befogenhet till, en sådan åtgärd har Bredbyskolan i form av studiedagar. Eva betonar vikten 

av studiedagen eftersom då hela skolan under samma dag utför olika aktiviteter för att få 

elever att känna gemenskap och tillhörighet.  Ledningen har även delat in lärarna i arbetslag 

då man kan få bättre kontroll över det som sker i klasserna. Varje vecka träffas lärarna inom 
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arbetslagen för att rapportera det som hänt i klassen samt föra diskussioner ur pedagogiska 

samt sociala aspekter. Eva förklarar vidare att de pedagogiska samtalen kan beröra tema dagar 

i skolan och de sociala samtalen kan beröra sådant som har med elevens privata liv att göra 

exempelvis en tragisk förlust av en familjemedlem.  Lärarna diskuterar även under sådana 

möten kring tidigare erfarenheter berörande mobbningsfall och hur man handskats med dessa 

för att bygga upp bättre förståelse samt dra lärdom av varandra. Samtliga lärare på 

Bredbyskolan har en roll som mentor för ett antal elever och varje elev i skolan har en sådan 

mentor. När ett fall av mobbning uppstår kontaktas den ansvariges mentor eftersom denne 

person har i uppgift att följa upp sina elever och har koll på läget som sedan kan informera 

vad som skett.   

 

Som vi tidigare nämnt så finns det en trygghetsgrupp som ansvarar till stor del att organisera 

det förebyggande arbetet mot mobbning. Genom trygghetsgruppen har det bildats 

kamratstödjare där frivilliga elever representerar varje klass. Dessa fungerar som en brygga 

mellan trygghetsgruppen och eleverna. Syftet med kamratstödjarna är att trygghetsgruppen 

ska få fler ögon på andra elever och ta del av det som personalen inte ser som kan ske i 

matsalen, i korridorer eller bakom skolgården. Kamratstödjarna har dock ingen skyldighet att 

ingripa utan de ska endast rapportera till de vuxna. 

 

 

Analys: 

Bredbyskolans interna åtgärder är sammansatta av trygghets- och ledningsgruppen i syfte till 

att förhindra mobbning samt kunna nå ut bättre till eleverna. Vi kan se att de interna åtgärder 

som skolan har infört är i själva verket lösa åtgärder som har plockats ut från Dan Olweus 

åtgärdsprogram. Bredbyskolan är medveten om vad de vill uppnå med deras interna åtgärder 

och där av har de först kartlagt vad som behövs internt för att sedan blicka utanför 

organisationen för att hitta det recept som ska lösa problemet. Bredbyskolans trygghets- och 

ledningsgrupp vet vilken kompetens det finns inom skolan och har därefter handlat rationellt. 

Genom att skolan vet vad de behöver och vad som finns tillgängligt ute bland 

åtgärdsprogrammen (recept) har man valt att adoptera flera delar från ett ”recept”. Vi kan se 

att det har skett en delvis imitation av Dan Olweus program där man adopterat in delar som 

rastvaktsystem, studiedagar, arbetsslag och kamratstödjare. Alltså, skolan har agerat så som 

verktygsperspektivet beskriver hur en organisation ska agera vid ett problem och detta har get 

resultat för skolan. De interna åtgärder som Bredbyskolan har är en ytterligare strategi som för 
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de närmare organisationens övergripande mål. Då målstyrningsprocessen tar upp vikten av 

lärande och korrigerande ser vi arbetslagen som delats in av ledningen som ett sätt vilket leder 

till ett effektivare arbete och bättre kontroll över vad som sker i skolan. Inom arbetslagen drar 

man även lärdom av varandra då lärarna diskuterar kring frågor om mobbning och tidigare 

erfarenheter, alltså lär man sig av varandra och korrigerar arbetet mot rätt riktning.  Det 

benämns inom de tre laguppsättningarna att skolan ska aktivt arbeta för att motverka 

trakasserier, diskriminering och andra kränkande handlingar samt att lärarna har en skyldighet 

att skapa en trygg miljö för elever i skolan. Då skolan agerat självständigt genom att tillämpa 

de ovanstående åtgärder har man då arbetat aktivt, målinriktat och skapat en trygg miljö för 

elever i skolan. 

  

 

5.8  Externa åtgärder i Bredbyskolan 
 

Eva påpekar att Bredbyskolan idag inte använder sig av något åtgärdsprogram men att de har 

använt sig av Friends ett antal år tillbaka. Enligt henne så hade Bredbyskolan fler elever då 

och Friends infördes genom att skolan tog in extern personal som var väldigt närvarande. 

Dessa externa personer som skickades från Friends närvarade bland annat på studiedagarna 

men även hjälpte ledningen och utbildade personalen. Eleverna fick då någon liknade roll som 

skolan har idag, de fick agera som kamratstödjare. Enligt Viktoria så är sättet Bredbyskolan i 

dagsläget arbetar på en vidare utveckling av Farstamodellen. Skolan har i grunden använd sig 

av denna modell men man har gjort några ändringar och döpt om den till sitt egna så kallade 

Bredbymodellen. Dessa ändringar som har skett är att man har valt att kontakta de inblandade 

elevernas föräldrar, involvera biträdande rektorn samt socialtjänsten om det skulle behövas. 

 

Analys: 

Friends är ett åtgärdsprogram som Bredbyskolan använde sig utav tidigare då antalet elever 

var betydligt fler än vad man har idag. Genom den externa personal som togs in av Friends 

medförde det att man hade de nödvändiga resurser som krävdes. Enligt verktygsperspektivet 

så löste Friends (receptet) Bredbyskolans problem vid den tidpunkten. Men vi anser även att 

införandet av denna externa personal som närvarade på skolan hjälpte ledningen, utbildade 

personalen och engagerade eleverna tydde på ett meningsbärande arbete för Bredbyskolan då 

det inte framgår att man hade fler mobbningsfall än vad man har nu. Enligt oss kan samarbetet 
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med Friends haft ett meningsbärande syfte i kampen mot mobbning, alltså kan detta 

förhållningssätt liknas med vad symbolperspektivet står för. Den nuvarande plan som skolan 

använder sig av är i själva verket Farstamodellen som skolan vidare har utvecklat och döpt om 

till Bredbymodellen. Denna modell kommer vi att analysera mer grundligt under 

nästkommande analysdel.  

  

5.9 Så upptäcks, behandlas samt följs ett mobbningsfall upp i Bredbyskolan 
 
Viktoria pratar om problematiken med att upptäcka ett mobbningsfall eftersom det sällan är 

de utsatta som talar om det för vuxna utan där kommer kamratstödjarna till stor hjälp. Hon 

påpekar att det inte är svårt för kamratstödjarna att upptäcka utsatta elever då dessa skiljs från 

mängden på raster, på skolgården men tydligast i matsalen.  

 

”Matsalssituation är ett väldigt enkelt sätt att se om det är någon 

som är utsatt eftersom eleverna inte har en bestämd plats som de 

ska äta på. Det är så typiskt när man kommer med sin bricka… 

är man så osäker på vart man ska sätta sig ned så ser man det 

rätt så snabbt om det är en jobbig situation för den personen 

eller inte.”  

(Viktoria) 

 

Eva påpekar på annat håll vikten av att ingripa i förväg innan det eskalerar till något större. 

Hon menar att skolans ansvar inte endast kommer då någon blir utsatt utan att man ständigt 

ska arbeta gemensamt för att upptäcka innan någon elev utsätts för mobbning.  

 

”Det känns konstigt i det här rummet kan man säga,  

Vad är det? ... Alltså så kan man öppna upp den dåliga stämningen.” 

(Eva) 

 

 

Huvudlinjerna vid behandling av mobbningsfall är att trygghetsgruppen tar del av all 

information gällande det misstänkta fallet genom kamratstödjarna, lärarna och helst 

mentorerna för de inblandade då dessa tycks ha bäst koll på sina elever. Efter tillräcklig 

insamling av information tittar man på om mobbaren är en person som har mobbat flertal 
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gånger eller om detta är en engångsförseelse. Om det är engångsförseelse för mobbaren 

överrumplas individen plötsligt genom att plockas ut från lektionen där denne person 

informeras av trygghetsgruppen om att de vet vad som har hänt vid en specifik dag och 

tidpunkt. Viktoria betonar vikten av att inte ställa mobbaren för utfrågning då det kan leda till 

bortförklaringar från mobbarens sida, här gäller det att konfrontera mobbaren samt tala om för 

denne elev att sluta helt med det oacceptabla beteendet. Denna elev kommer även att ställas 

för en veckas hård bevakning från samtlig personal och kamratstödjare runt om kring, varav 

individen kommer att informeras om detta. När veckan närmar sig sitt slut tas denna individ 

återigen in på ett möte med trygghetsgruppen för att antingen berömmas för att denne skött 

sig bra eller om eleven inte slutat med sitt dumma beteende kontaktar Viktoria elevens 

föräldrar med mobbaren närvarande. Viktoria förklarar hur situationen står till samt 

bestämmer ett möte med mobbarens föräldrar och biträdande rektorn Eva. Beroende på fallets 

allvarlighetsgrad kontaktas i särskilda fall även socialtjänsten samt polisen.  

 

Eva uttrycker att hon som biträdande rektor har ett viktigt ansvar att ofta sitta i möten med de 

utsattas föräldrar för att få med alla på samma spår samt lösa konflikten. Hon belyser vikten 

av föräldrarnas roll, ibland har hon suttit med föräldrar som anser att det egna barnet inte gjort 

något fel och att barnet har rätt att ge igen. Eva berättar vidare att föräldrarna borde vara 

medvetna om konsekvenserna, de ska inte uppmuntra barnen på det här sättet. Evas uppgift är 

att förmedla till föräldrarna att det inte är okej då det kan trappa upp det oönskade beteendet. 

 

Analys: 

I Skollagen står det enligt följande ”Den som äger skolan eller förskolan ska se till att de lever 

upp till den så kallade handlingsplikten. Det innebär att så snart skolan får kännedom om att 

ett barn eller en elev känner sig utsatt måste de agera och ta reda på vad som hänt. De måste 

också göra allt de kan för att det inte ska hända igen.” Då Bredbyskolan har en aktiv plan som 

beskriver steg för steg hur alla ska gå tillväga när det sker ett mobbningsfall anser vi att de 

arbetar mot att följa skollagens krav. Hur Bredbyskolan har lyckats med att följa den 

ovanstående legala kravet kan beskrivas enligt verktygsperspektivet. Skolan har tagit till sig 

recept som finns ute och erbjuder den hjälp som behövs för organiseringen av arbetet. 

 

Farstamodellen har tolkats och förtydligats genom att man fört in den i rutinmässiga 

aktiviteter. De har även satt sin prägel över detta så kallade ”receptet” genom att de valt att 

döpa om det till något personligt som Bredbymodellen, alltså så har det skett en 
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”konkretisering” av receptet. Bredbymodellen har även kompletterats med delar från Dan 

Olweus åtgärdsprogram som behandlar åtgärder på individnivå, här har skolan översatt 

receptet genom ”delvis imitation”. Genom att Bredbyskolan har tagit till sig alla de steg som 

utgör Farstamodellen har det även infört delarna som de tagit till sig från Dan Olweus 

åtgärdsprogram till en kombinationsform som gett önskad effekt. Det har med andra ord skett 

en ”kombination” av recepten, vi anser att delarna i Bredbymodellen är löst ihopkopplade 

som leder till att de kan identifieras som någorlunda självständiga.   

 

5.10 Uppföljningsarbetet, korta och långsiktiga! 
 
Bredbyskolans uppföljning av det förebyggande arbetet sker enligt respondenterna genom 

olika sätt. Viktoria tyder återigen vikten av klassrådet, elevrådet och föräldrarådet. Dessa 

enligt henne fungerar inte bara som drivande organ för implementeringsarbetet utan uppfyller 

en viktig funktion för den kortsiktiga uppföljning då det äger rum möten regelbundet för att ta 

upp och diskutera vad som framgått av elever, personal och föräldrar. Viktoria belyser vikten 

av att skolan ska ha ett bra och fungerade långsiktigt uppföljningsarbete, tyvärr så har 

Bredbyskolan haft det jobbigt på denna bit. Viktoria menar att uppföljningsarbetet endast 

bestod av enkäter som tilldelades till alla elever på skolan. Då dessa enkäter inte var 

formulerade för respektive årskurs eller åldersgrupp så visade det sig mycket mer komplicerat 

att tolka den data man samlat in. Med hjälp av lärarna och ledningen har viktoria ändrat på 

enkätfrågorna för detta år så att dem är mer passande för elever i respektive årskurs. Hon 

påpekar dock att man bör vara försiktigt när det ska göras ändringar i uppföljningsarbetet. De 

föregående frågorna i enkäten ska överensstämma med de nya frågorna, de ska inte skilja sig i 

stor grad då man riskerar en misslyckad respons i enlighet med de uppsatta målen.  För att 

mäta rätt så krävs det rätt verktyg, detta är nyckeln för framgång med uppföljningsarbetet 

betonar Viktoria. 

 

Analys: 

Enligt målstyrningsprocessen ska en organisation klart och tydligt veta vilket resultat man vill 

uppnå beroende på de resurser de tillämpar i arbetet. Uppföljningsarbetet är av stor betydelse 

då det är en mätmetod för hur väl man lyckats följa upp de uppsatta målen. Bredbyskolans 

uppföljningsarbete består av kortsiktiga och långsiktiga mätningar. De kortsiktiga sker genom 

klassråd, elevråd och föräldraråd. De långsiktiga sker genom enkätundersökningar som 
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genomförs årligen innan den nya likabehandlingsplanen upprättas. Alltså har Bredbyskolan 

utvecklat resultat och mätmetoder som sker systematiskt och periodiskt med tiden precis som 

målstyrningsprocessen antyder. Frågan vi ställer oss är om dessa mätmetoder som 

Bredbyskolan använder sig av genererar tydliga svar som kan tolkas på rätt sätt av 

trygghetsgruppen. Viktoria säger att man har haft svårt att ta fram ett bra och fungerande 

långsiktigt uppföljningsarbete. Då man sedan tidigare använt sig av en och samma 

enkätundersökning för samtliga elever i skolan har man nu ändrat frågorna så att 

undersökningen vänder sig till elever i respektive årskurs. Detta har skolan gjort för att 

undersökningen ska generera tydligare svar som går att tolka på rätt sätt. Eftersom 

målstyrningsprocessen är ett koncept som leder till ständigt förbättring kan vi se att 

Bredbyskolan har tagit lärdom av sina misslyckanden och därefter korrigerat arbetet mot rätt 

riktning i form av en ny enkätundersökning som är mer lämplig.  

 

6. Slutsats 

 
Syftet med vår uppsats var att kartlägga hur Bredbyskolan följer rådande lagar för att 

förhindra uppkomsten av mobbning. Hur utvecklas åtgärdsplanen mot mobbning och hur sker 

uppföljningsarbetet? I vårt sökande efter dessa svar har vi tagit reda på vad de rådande 

lagstiftningarna ställer för legala krav. Därefter har vi varit i kontakt med biträdande rektorn, 

kuratorn samt en lärarinna på Bredbyskolan för att få insyn i skolans sätt att arbeta för att 

förverkliga idén om att förebygga mobbning. Under arbetets gång har vi varit medvetna och 

redogjort om de externa åtgärdsprogram som finns tillgängliga för skolor i syfte att vägleda 

hur arbetet ska organiseras. Med detta i åtanke skapade vi oss en uppfattning i förväg att 

Bredbyskolan bör ha implementerat sådana åtgärdsprogram som kan göra det möjligt att följa 

de legala kraven som ställs och på så sätt förebygga mobbning.  

 

Undersökningen visade oss att Bredbyskolan huvudsakligen arbetar internt med att sätta upp 

en åtgärdsplan i form av likabehandlingsplanen som upprättas årligen av trygghetsgruppen. 

Enligt oss så innehåller stora delar av likabehandlingsplanen åtgärder som är tagna från 

åtgärdsprogram (recept) som cirkulerar runt i skolans omgivning. Vi kan tyda att vissa av 

åtgärdsprogrammen har medvetet implementerats in i skolans rutinmässiga aktiviteter. 

Farstamodellen som förts in i sin helhet och döpts om av skolan till Bredbymodellen. Vi kan 

även dra slutsatsen att Bredbyskolan omedvetet implementerat andra delar, så som 
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kamratstödjare, klassråd, studiedagar och upprättande av kontakt med föräldrar. Alltså så som 

vi uppfattade det har skolan antingen infört dessa åtgärder själva internt eller omedvetet tagit 

del av Dan Olweus åtgärder för att få den önskade effekten i det förebyggande arbetet mot 

mobbning.  Mycket av det förebyggande arbetet drivs genom trygghetsgruppen, denna grupp 

har vi uppfattat som den drivande kraften som försöker engagera ledning, lärare, elever och 

föräldrar i arbetet. En slutsats som vi kan dra är att alla ska vara inblandade och engagerade 

för att uppnå de övergripande målen som sätts upp av trygghets- och ledningsgruppen. 

Intervjuerna gav oss även en bild av att Bredbyskolan inte ser lagstiftningarna som tvingande 

krafter, inte heller ser skolan de externa åtgärdsprogrammen som nyckeln till ett lyckat 

förebyggande arbete. Vi tror att tillvägagångssättet inte är det viktigaste för att nå till den 

önskade resultatet även om det är en del av arbetet, att bygga förståelse kring mobbning 

genom just engagemang från samtliga parter kommer att leda onekligen till ett förebyggande 

arbete med stabil grund för Bredbyskolan. Uppföljningsarbetet hos Bredbyskolan kunde vart 

bättre, men det syns att de försöker utveckla det då de tagit hänsyn till hur 

enkätundersökningen ska vara utformad. Då varken de legala kraven eller åtgärdsprogrammen 

beskriver konkret hur uppföljningen ska ske kan vi dra slutsatsen att bristen på en bra 

uppföljning av arbetet tyder just på att skolan inte har tillräckligt med resurser som avsätts för 

de ändamålen. Alltså med den mängden krav som ställs på Bredbyskolan borde det vara 

uppenbart att resurser krävs för att uppnå dessa. 

 

Detta arbete har fått oss att förstå problematiken med mobbning och skolans kamp i det 

bekämpande arbetet. Nu i efterhand kan vi med all säkerhet berätta för er läsare att mobbning 

är ett fenomen som inte går att helt förebygga, varken lagstiftningarna eller 

åtgärdsprogrammen (recepten) som finns tillgängliga erbjuder den självklara lösningen. 

Grundtanken med idén att bekämpa mobbning är enligt oss att Bredbyskolan ska ständigt 

arbeta med att bekämpa det, även om det ibland inte ger resultat så ska man kämpa sig framåt. 

Eva biträdande rektorn sa något som fick oss att tänka om, enligt henne har skolan en 

skyldighet att skapa en trygg miljö för eleverna utan diskriminering och andra kränkande 

handlingar. Som avslutande mening kan vi säga att det är inte lagstiftningarna som skyddar 

elevernas välmående längre utan skolan är den som gör det idag, idag är det en självklarhet 

och en norm för Bredbyskolan att mobbning ska bekämpas utan några som helst delade 

meningar. 
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Bilaga 1 

 
Förfrågan om deltagande i undersökning till grundskolor 

 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser sista terminen på Ekonomi och logistikprogrammet på 

Södertörnshögskolan i Stockholm. Vi håller på att skriva vår kandidatuppsats inom ledarskap 

på C-nivå. Uppsatsen handlar om att undersöka hur skolan går tillväga för att följa de rådande 

lagstiftningar om mobbning samt hur arbetet följs upp.   

Det vore intressant att få ta del av rektorns, lärarnas (vi kommer endast intervjua en lärare) 

och skolkuratorns tankar kring detta ämne och hur man väljer att arbeta tillsammans för att 

förebygga mobbning inom skolan.  

Därför undrar vi nu om ni skulle vara intresserade av att delta? Om ni väljer att delta innebär 

det att vi kommer att intervjua er (max 45min per person) under slutet av nästa vecka eller så 

snarast som möjligt.  

Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni vill medverka då det är av stor vikt för vårt arbete. 

Har du frågor eller är intresserad av att delta är du välkommen att höra av dig! Gärna så snart 

som möjligt så vi kan planera vår studie och bestämma intervjutid med de som väljer att delta.  

 

 

 

Med vänlig hälsning/ Saber Shariatmadari och Hossein Baha, Södertörnshögskola 

s_shariatmadari@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2 
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Intervjuguide för Rektor 

 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser sista terminen på Ekonomi och logistikprogrammet på 

Södertörnshögskolan i Stockholm. Vi håller på att skriva vår kandidatuppsats inom ledarskap 

på C-nivå. Uppsatsen handlar om att undersöka hur skolan går tillväga för att följa de rådande 

lagstiftningar om mobbning samt hur arbetet följs upp.   

Det vore intressant att få ta del av rektorns, lärarnas (vi kommer endast intervjua en lärare) 

och skolkuratorns tankar kring detta ämne och hur man väljer att arbeta tillsammans för att 

förebygga mobbning inom skolan.  

Nedan följer frågor som kommer att ställas för just dig. Vi väljer att skicka frågorna i förväg 

så du kan vara förbered och det i sin tur kommer att underlätta intervjun för dig och oss. 

 
 
1. Vad ingår i din arbetsuppgift som biträdande rektor?   

    - Vad är ditt huvudansvar och vad har du för befogenheter? 

2. Vad kännetecknar ordet mobbning för dig? 

3. Vilka i barns närhet anser du har ansvar att mobbning inte ska förekomma? 

4. I vilken utsträckning anser du att skolan har ett ansvar i att förebygga mobbning.? 

- i stor utsträckning,  endast följa de kriterier som medföljer i lagstiftningen… 

5. Anser du att rektorn har en viktig roll i arbetet mot mobbning? 

6. Vart samt i vilka diverse situationer anser du att mobbning förekommer mest? 

- raster, lektioner, matsal, korridorer, skolgården…. 

7. Vilka åtgärder sker på ledningsnivå för att skapa medvetenhet och lärandeprocess? 

- studiedag, rastvaktsystem, miljöutvecklingsgrupper för lärarna ( där dessa kan diskutera och 

lära sig av varandras erfarenheter)… 

8. Eftersom alla skolor måste varje år upprätta en likabehandlingsplan, hur väljer ni att 

upprätta denna plan?  

- vilka parter är inblandade? Hur kommer ni fram till beslut? Är elever inblandade i 

besluten?... 

 

 

 

9. Finns det någon strategi eller åtgärdsprogram som skolan använder sig av? 
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- friends, Dan Olweus programmet, Farstamodellen, Tycker du att skolan bör implementera 

sådana program och i sådana fall varför? Väljer ni i så fall att implementera hela 

åtgärdsprogrammen eller delar av dessa? … 

 

10. Vid införande av åtgärdsprogram som t.ex. friends, hur sker processen till samt hur 

förankras detta i skolans arbete. 

11. Vilka övergripande mål ställer skolan upp samt hur följs dessa upp? 

12. Anser du att skolan har tillräcklig med frihet i arbetet mot mobbning och att lagarna 

finns där som stödpelare/vägledning eller är det lagarna som styr mestadels av arbetet? 

 

Finns det något mer som du vill tillägga? 

 

 
Tack i förhand 
/Hossein Baha & Saber Shariatmadari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 3 

Intervjuguide för Kurator 
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Hej! 
 
Vi är två studenter som läser sista terminen på Ekonomi och logistikprogrammet på 

Södertörnshögskolan i Stockholm. Vi håller på att skriva vår kandidatuppsats inom ledarskap 

på C-nivå. Uppsatsen handlar om att undersöka hur skolan går tillväga för att följa de rådande 

lagstiftningar om mobbning samt hur arbetet följs upp.   

Det vore intressant att få ta del av rektorns, lärarnas (vi kommer endast intervjua en lärare) 

och skolkuratorns tankar kring detta ämne och hur man väljer att arbeta tillsammans för att 

förebygga mobbning inom skolan.  

Nedan följer frågor som kommer att ställas för just dig. Vi väljer att skicka frågorna i förväg 

så du kan vara förbered och det i sin tur kommer att underlätta intervjun för dig och oss. 

 
 
1. Vad ingår i din arbetsuppgift som kurator? 

- Vad är ditt huvudansvar och vad har du för befogenheter? 

2. Vad kännetecknar ordet mobbning för dig? 

3. Vad är det som sker när ett utsatt elev kommer i kontakt med dig? 

4. Hur ser arbetet mot mobbning ut i denna skola? 

- finns det kortsiktiga och långsiktiga mål? 

5. Vilka andra myndigheter samverkar du och skolan med i frågan om mobbning och 

styr sådana myndigheter sättet ni arbetar på? 

6. Anser du dig själv som en resurs för lärarna och övrig personal i skolan med tanke på 

den kompetens du har? 

7. . Eftersom alla skolor måste varje år upprätta en likabehandlingsplan, hur väljer ni 

att upprätta denna plan? 

- vilka parter är inblandade? Hur kommer ni fram till beslut? Är elever inblandade i 

besluten?.. 

8. Tycker du att det krävs ett målmedvetet arbete från alla inblandade för att 

säkerställa att likabehandlingsplanen följs? 

- Är det problematisk, har ni någon strategi, följs arbetet upp på något sätt… 

 

9. Finns det någon strategi eller åtgärdsprogram som skolan använder sig av? 
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- friends, Dan Olweus programmet, Farstamodellen, Tycker du att skolan bör implementera 

sådana program och i sådana fall varför? Väljer ni i så fall att implementera hela 

åtgärdsprogrammen eller delar av dessa? … 

10. Vid införande av åtgärdsprogram som t.ex. friends, hur sker processen till samt hur 

förankras detta i skolans arbete. 

- kort beskrivning om ni nu skulle införa ett sådant program… 

11. Anser du att skolan har tillräcklig med frihet i arbetet mot mobbning och att lagarna 

finns där som stödpelare/vägledning eller är det lagarna som styr mestadels av arbetet? 

Finns det något mer som du vill tillägga? 

 

 

Tack i förhand 

/Hossein Baha & Saber Shariatmadari 
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Bilaga 4 

Intervjuguide för Lärare 

 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser sista terminen på Ekonomi och logistikprogrammet på 

Södertörnshögskolan i Stockholm. Vi håller på att skriva vår kandidatuppsats inom ledarskap 

på C-nivå. Uppsatsen handlar om att undersöka hur skolan går tillväga för att följa de rådande 

lagstiftningar om mobbning samt hur arbetet följs upp.   

Det vore intressant att få ta del av rektorns, lärarnas (vi kommer endast intervjua en lärare) 

och skolkuratorns tankar kring detta ämne och hur man väljer att arbeta tillsammans för att 

förebygga mobbning inom skolan.  

Nedan följer frågor som kommer att ställas för just dig. Vi väljer att skicka frågorna i förväg 

så du kan vara förbered och det i sin tur kommer att underlätta intervjun för dig och oss. 

 
 
1. Vad ingår i din arbetsuppgift som lärare respektive mentor?   
- Vad är ditt huvudansvar och vad har du för befogenheter? vad kännetecknar arbetet som 
mentor? 
2. Vad kännetecknar ordet mobbning för dig? 

3. Vad är det som sker när du kommer i kontakt med en mobbare respektive en utsatt 

elev? 

4. Känner du till skolans likabehandlingsplan samt kriterierna som ingår i den?  
    - om ja, vad tycker du som lärare om denna plan? Är den genomförbar? 
5. Anser du att utsatta barns prestationsförmåga i skolan skiljer sig från övriga elever? 
    - i klassen, när det kommer till presentationer och i betyg?.. 
6. Tycker du att ni som lärare har tillräckligt med tid och drivkraft att jobba bestämt 

för att följa samt uppfylla lika behandlingsplanen? 
- Eftersom ni har även krav på att elever ska få ett bra reslutat i skolan.. hur påverkas arbetet 
mot dessa krav parallellt med kraven i likabehandlingsplanen? .. anser du att det finns 
tillräckligt med resurser för att förebygga mobbning? 

7. Tycker du att klassråd är ett fungerande sätt för att få elever medvetna och 

engagerade kring frågor om mobbning. 
- vad diskuteras i klassråden och hur följs det upp.. förutom klassråd finns det ett annat sätt 
som ni lärare arbetar på för att göra eleverna mer medvetna kring sådana frågor, som tex. 
genom undervisningssättet.  
8. Hur ser du på kamratstödjarna som finns i klasserna? 
- påverkas dem inte på ett negativt sätt eftersom deras uppgift är att observera och rapportera 
till vuxna? Hur ser du generellt på frågan om det är rätt att få elever medverkande i sådana 
roller? 
9. Hur ser du på ledningens roll i arbetet kring likabehandlingsplanen? 
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- ges det klara direktiv hur ni ska arbeta med sådana frågor? Får ni tillräckligt gehör av 
ledningen om ni så kommer med åsikter om hur arbetet kan förbättras?.. 
10. Vad tycker du om att vuxna ska finnas synliga på rasterna? 
- tycker du att det är eran uppgift att agera som barnvakt?... känner du att det ligger utanför 
erat arbetsområde?.. 
11. Finns kuratorn tillgänglig i den utsträckning som ni och eleverna önskar? 
- hur ser du på kuratorns kompetens, bidrar denne person till ett arbete mot rätt riktning? 
 

Finns det något mer som du vill tillägga? 

 

 

 
Tack i förhand 
/Hossein Baha & Saber Shariatmadari 
 


